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اعتبارسنجی مدل ويسمر لوث در رابطه با پيش بينی مقاومت غلتشی چرخ با ورود پارامترهای
سرعت پيشروی و تعداد تردد چرخ
2

سجاد درفش پور ،*1عارف مردانی

 .1دانشجوی دکتری ،گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه ارومیه
 .2دانشیار ،گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه ارومیه
(تاريخ دريافت -1395/12/25 :تاريخ بازنگری -1396/4/6:تاريخ تصويب)1396/5/1 :

چکيده
در اين پژوهش به بررسی عملکرد مدل ويسمر لوث برای تخمین مقاومت غلتشی يک چرخ با لحاظ کردن پارامترهای
سرعت پیشروی و تعداد تردد چرخ پرداخته شده است .آزمونهای تجربی با استفاده از يک آزمونگر تک چرخ و در محیط
کنترل شده انباره خاک به انجام رسید .پارامترهای سرعت پیشروی و بار در سه سطح در نظر گرفته شده و با تکرار عبور
چرخ در هر مسیر ،سطوح تردد چرخ اعمال گرديد .نتايج حاکی از دقت مناسب مدل ويسمر در پیش بینی مقاومت
غلتشی در همه سطوح بار و سرعت پیشروی بوده است اما در رابطه با پارامتر تردد ،دقت پیش بینی در ترددهای تا 5
عبور بسیار بیشتر از ترددهای باال ديده شد .يک مدل رگرسیونی بر اساس دادههای تجربی برای پیشبینی مقاومت
غلتشی چرخ با اضافه کردن اثر سرعت پیشروی و تردد ارائه گرديد .به طور کلی مدل ويسمر با وجود عدم در برداشتن
پارامترهای سرعت پیشروی و تردد ،توانايی پیش بینی خوبی از مقاومت غلتشی چرخ را از خود نشان داد.
واژههای کليدی :مدل ويسمر -لوث ،چرخ ،مقاومت غلتشی ،تردد ،انباره خاک
*

مقدمه

پیشبینی رفتار چرخ و خاک از ديرباز مورد توجه پژوهشگران
بوده است .يکی از فاکتورهای بسیار مهم در ارزيابی تراکتورها و
ماشینهای برون جادهای ،عملکرد کششی میباشد که نقش به
سزايی را در بهینه سازی مصرف انرژی نیز بر عهده دارد .طی
پژوهشی در رابطه با بررسی عملکرد تايرهای شعاعی و باياس،
محققین گزارش نمودند بیشترين اتالف سوخت مصرفی در
بخش کشاورزی آمريکا ناشی از بازده پايین در چرخ های ماشین
های مزرعه ای بوده است که در حدود  575میلیون لیتر سوخت
اضافی در سال اعالم شده است ( .)Wulfsohn et al., 1988در
يک ماشین درون جادهای ،مقاومت حرکتی ممکن است شامل
مقاومت غلتشی تاير ،مقاومت هوا و مقاومت ناشی از شتاب
گیری باشد در حالی که در رابطه با چرخهای درگیر با خاک،
بخش عمده مقاومت حرکتی مربوط به تغییر شکل خاک است.
عمدتا مقاومتهای ايجاد شده سبب کاهش بازده کششی و
افزايش انرژی مصرفی میگردند از اين رو عملکرد تاير نقش
مهمی را در بازده کششی و مصرف انرژی ايفا میکند ( Sina et
 .)al., 2015ويژگیهای عملکردی از چرخ معموال بهوسیلهی
نیرویکششی ،مقاومت غلتشی ،نشست و لغزش توصیف
* نويسنده مسئولs.derafshpour@gmail.com :

میگردد .پارامتر مقاومت غلتشی به عنوان فاکتور بسیار مهم از
چرخ نیوماتیکی محسوب میشود که تحت تأثیر تاير طراحی
شده ،ويژگیهای زمین و پارامترهای سیستم قرار میگیرد.
مقاومت غلتشی بیشتر در قالب انعطاف پذيری تاير و تغییر شکل
ايجاد شده در خاک پديدار میشود ( Pranav and Pandey,
 . )2008يک چرخ ممکن است تنها وظیفه تحمل بخشی از وزن
يک ماشین را بر دوش داشته باشد و يا اينکه عالوه بر اين
وظیفه ،تامین کشش و راه اندازی ماشین را هم بر عهده داشته
باشد .عوامل موثر بر عملکرد يک چرخ ،سالها پس از ساخته
شدن چرخ های نخستین مورد توجه قرار گرفته است و شايد در
آغاز ،صرفا گرد بودن و استحکام کافی داشتن برای يک چرخ
کافی بوده باشد اما امروزه طراحی و به کارگیری چرخ ها با
وسواس قابل مالحظهای دنبال می شود .عملکرد يک چرخ ،طی
فرايند درگیری با زمین ،عالوه بر شرايط بارگذاری و چگونگی
سطح زيرين چرخ ،تحت تاثیر هندسه و ساختار فیزيکی چرخ
هم قرار دارد .پیشگويی صحیح از عملکرد کششی ماشینهای
برون جادهای وابسته به بهکارگیری صحیح مدلهای ارائه شده
در اين زمینه میباشد .درجه پیچیدگی اين مدلها بر اساس
کاربرد ،دقت و روش محاسباتی توسعه آن مبتنی گشته است .در
کل میتوان اين مدلها را به سه دسته اصلی مدلهای تجربی،
مدلهای نیمه تجربی و مدلهای تحلیلی تقسیم نمود .مدلهای

390

مهندسی بيوسيستم ايران ،دوره  ،48شماره  ،4زمستان 1396

نیمه تجربی عمدتأ از روابط تجربی توسعه يافته توسط بکر
( )Bekker, 1960و وانگ ( )Wang, 2010سرچشمه گرفته است.
در اين روابط ،تنشهای برشی و نرمال در سطح تماس تاير به
عنوان تابعی از متغیرهای سینتیک و سینماتیک تاير بیان
میشوند .در اين مدلها با وجود اينکه عملکرد تراکتور بر حسب
ظرفیت تولید واکنش سطح تماس محاسبه میشود ولی استفاده
از اين مدلها در تحلیل عملکرد و کشش ماشین به جهت
نیازمندی اين مدلها به فراهم کردن دادههای مربوط ويژگی-
های خاک و معادالت تغییر شکل ،با مشکل مواجه میشود.
مدلهای تحلیلی ،روشهای تحلیلی و اصول فیزيکی را برای
نمايش ترکیب تاير و خاک و همچنین تقابل آنها ادغام کرده
است .اين مدلهای چند رشتهای ،رياضیات کاربردی ،آنالیز
عددی ،فیزيک محاسباتی و حتی گرافیک کامپیوتری را برای
ارزيابی عملکرد ماشینهای چرخ دار به کار گرفته است .نیاز باال
به زمان محاسباتی و تحلیل روشهای  FEMو  DEMنیز
مشکلی برای اين مدلها تلقی میگردد .مدلهای تجربی معموأل
برای ارزيابی ساده ای از ماشین در جايگاههای در حال حرکت
يا ايستا استفاده میشود .اين مدلها بهطور کلی بر اساس
تستهای آزمايشگاهی يا تستهای مزرعهای پايهريزی شده

است .با وجود محدوديتهای موجود در اين مدل ،اين معادالت
میتوانند جايگزين بسیاری از آزمايشهای عملی گردند .يکی از
فاکتورهای تجربی که محققان بهطور گسترده از آن استفاده
میکنند عدد چرخ میباشد .عدد چرخ به عنوان يک متغیر بی
بعد ،تابعی از شرايط خاک ،بار تاير و خواص هندسی تاير شامل
عرض ،قطر و ارتفاع مقطع میباشد .همهی اين پارامترها،
متغیرهای مختلفی برای اين عدد بی بعد محسوب میشوند .به
هر حال بسیاری از آنها با ضرب عدد چرخ ( )Cnدر يک ضريب
ثابت ( )Kxبهدست میآيند که اين ضريب با توجه به مقادير ارائه
داده شده توسط محققین مختلف متفاوت میباشد (رابطهی .)1
) 𝑥_𝐾( 𝑊𝐶_n = (𝐶𝐼. 𝑏. 𝑑)/

(رابطه)1

در اين رابطه ،CI ،شاخص مخروطی خاک ،b ،عرض تاير،d ،
قطر تاير و  ،Wبار روی چرخ میباشد .مدلهای تجربی متنوعی
توسط محققین برای شرايط مختلف در طول سالهای متوالی
ارائه شده است .جدول ( )1برخی از ضريبهای مرسوم تعیین
شده که محققان برای محاسبه عدد چرخ استفاده کردهاند را
نشان میدهد ( .)Taheri et al., 2015در جدول نشان داده شده
و  hبه ترتیب خوابیدگی تاير و ارتفاع مقطع تاير است.

جدول  .1عدد حرکت پذيری چرخ پيشنهاد شده توسط محققين مختلف
محقق

عدد تحرک پذيری چرخ

ويسمر و لوث

Kw = 1

فريتاژ

𝜹
𝒉

تورناژ
بريکسيوس
مک لورين
رونلد و پيل
هگازی و ساندو

√ = KF

𝟏

𝜹

√ = KT

𝒅𝟐𝒉 𝟏+𝒃/
𝒉𝟏+𝟓𝜹/

)

𝒅𝟏+𝟑𝒃/
𝟒𝜹𝟎.

( = KB

𝟐𝒃𝟎.𝟐 𝒅𝟎.
𝟓𝟏𝜹 𝒅𝟎.
𝟓𝟏𝒉 𝒃𝟎.
𝜹𝒉−
𝒅

= KM

√= KT

√ = KHS

مطالعات متعددی جهت تخمین مقاومت غلتشی و پیش
بینی عملکرد کششی بر اساس اين روابط صورت گرفته است.
پارامترهای عملکردی کشش ماشین را میتوان بر اساس چهار
ضريب بی بعد به قرار ضريب کشش مالبندی ( ،)cTF1ضريب
مقاومت حرکتی خارجی ( ،)cMRext2ضريب مقاومت حرکتی

داخلی ( )cMRint3و لغزش چرخ ( )iنشان داد ()Lyasko, 2010
.رابطهی ( )2مقاومت حرکتی کل چرخ بر حسب دو مؤلفهی
مقاومت حرکتی خارجی و مقاومت حرکتی داخلی را بیان
میکند .ضريب مقاومت حرکتی داخلی و خارجی نیز مطابق
روابط ( )3و ( )4ارائه شده است.

1. Coefficients of drawbar pull
2. Coefficients of external motion resistance

3 .Coefficients of internal motion resistance

درفشپور و مردانی  :اعتبارسنجی مدل ويسمر لوث در رابطه با پيش بينی مقاومت...
(رابطه)2

= 𝑊 𝑀𝑅 = (𝑐〖𝑀𝑅〗_𝑒𝑥𝑡 + 〖𝑐𝑀𝑅〗_𝑖𝑛𝑡 ).
𝐸𝑇((1 − 𝑖). 𝑝𝑢𝑙𝑙)/

(رابطه)3

𝑊𝑐〖𝑀𝑅〗_𝑒𝑥𝑡 = 𝑀𝑅/

(رابطه)4

𝑅𝑀
𝑊

= 𝑡𝑛𝑖𝑅𝑀𝑐

يکی از سادهترين و متداولترين اين مدلها برای پیش
بینی مقاومت غلتشی مدلی است که توسط ويسمر و لوث
( .)WismerLuth, 1973مطابق رابطهی ( )5گزارش گرديده
است .شاخص مخروطی به عنوان نمايندهای از شرايط خاک
میباشد.
(رابطه )5

+ 0.04

1.2
Cn
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(شکل .)1رطوبت خاک کانال 8/7درصد و دارای بافت لومی
رسی با وزن مخصوص خشک  1/49گرم بر سانتیمتر مکعب
بود .آزمونگر تک چرخ از نوع چهار بازويی با قابلیت اعمال بار
عمودی است (شکل  .)3تاير مورد استفاده در اين تحقیق ،يک
تايراستاندارد با مشخصات  Barez 8.25-16 (8) P.R HLFاست
که در آن مطابق کاتالوگ ارائه شده ،عرض مقطع تاير220
میلیمتر ،نسبت شکل معادل ( 80نسبت بین ارتفاع مقطع و
عرض مقطع بر حسب درصد) ،ساختار تاير باياس و قطر رينگ
 16اينچ است.
شکل  .1انباره خاک و آزمونگر تک چرخ

= R wismer

در رابطهی ( ،)5مقاومت غلتشی بر اساس عدد چرخ
گزارش گرديده که عدد چرخ نیز تابعی از ابعاد چرخ و شاخص
مخروطی میباشد که در رابطهی ( )1نیز بیان شده است .سرعت
پیشروی فاکتور ديگری است که تحقیقات متعددی پیرامون
تاثیر آن صورت گرفته است .در يک تحقیق ،تاثیر بار دينامیکی
روی چرخ با در نظر گرفتن سرعت پیشروی ،لغزش و پارامتر
شاخص مخروطی خاک مورد بررسی قرار گرفت ( Self et al.,
 .)1988بر اساس تحقیق مزبور ،مقاومت غلتشی چرخ ،به صورت
معنی داری تحت تاثیر سرعت پیشروی و همچنین بار دينامیکی
روی چرخ قرار دارد .ضريب کشش دينامیکی هم در اين تحقیق،
به صورت معنی داری ،متاثر از سرعت پیشروی ،لغزش و بار
دينامیکی روی چرخ بوده است .بازده کششی چرخ هم شرايط
مشابهی داشته و اثر معنی دار سرعت پیشروی ،بار دينامیکی و
لغزش چرخ بر روی اين پارامتر ،تايید شده است.در پژوهشی
ديگر اثر سرعت پیشروی بر مقاومت غلتشی چرخ بیشتر در
سرعت های باال قابل مالحظه گزارش شده است( Nguyen et
 .)al., 2008با توجه به اينکه در غالب مدل تجربی از جمله مدل
ويسمر ،فاکتور سرعت پیشروی و تعدد عبور چرخ در نظر گرفته
نشده است ،در اين تحقیق ،تأثیر سرعت پیشروی و همچنین
تکرار تردد چرخ بر مقاومت غلتشی مورد بررسی قرار گرفته
است و به عبارتی مدل ويسمر به نمايندگی از مدلهای ()WES
مبتنی بر شاخص مخروطی خاک) مورد ارزيابی قرار میگیرد.

مواد و روشها
اين تحقیق با استفاده از انباره خاک آزمايشگاه ترامکانیک گروه
مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه ارومیه توسط يک آزمونگر
تک چرخ به انجام رسید .کانال انباره خاک دارای ابعاد 1

2

 24متر و عمق اليهی خاک آن برابر  70سانتیمتر بود

دادهبرداری و ايجاد ترکيبات تيماری در کرتهای مختلف

قبل از انجام آزمايشها ،خاک داخل کانال با استفاده از
دنباله بندهای ويژه انباره خاک در اتصال به کشنده آن (شامل
چنگه ،لولر و غلتک) مورد فراوری قرار گرفته و به صورت
يکنواخت آماده سازی ،تسطیح و در سطوح معین متراکم شد
(شکل .)2مجموعهی کانال به  9کرت به ابعاد  3 0/5متر
تقسیمبندی گرديد .اين کار با هدف تشکیل کرتهای آزمايش،
شامل سطوح مختلف سرعت و بار در هر کرت و صرفا با يک بار
آمادهسازی خاک صورت گرفت .آزمايشها تحت سه سطح
مختلف بار و سه سطح مختلف سرعت مطابق (جدول)2
پايهريزی گرديد .تامین سطوح سرعت پیشروی ،توسط تابلو
فرمان مجموعه انباره خاک صورت پذيرفت که با کنترل
الکتروموتور اصلی کشنده انباره خاک ،سطوح متنوع سرعت
کشنده را مهیا کرده است .برای بررسی پارامتر تردد ،تاير در هر
مسیر تعداد 20تردد انجام داد و اثر بار ،سرعت و تردد بر روی
متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار گرفت (شکل .)3
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جدول  .2سطوح متغيرهای اعمال شده

سطوح

سرعت پيشروی ()ms-1

بار ()kN

1
2
3

0/5
1
1/5

2
3
4

اندازهگيری سختی خاک

پارامتر شاخص مخروطی خاک در واقع شاخصی از وضعیت
خاک است که بايد در مدلهای تجربی چرخ و خاک وارد شود.
بیشتر مدلهای کاربردی و مرسوم مربوط به تقابل چرخ و خاک،
برگرفته از روش  WESاست که وضعیت خاک را صرفا در قالب
يک پارامتر موسوم به شاخص مخروطی تعريف میکنند .اين
پارامتر به وسیله يک مخروط استاندارد ،طی نفوذ در سطح خاک
مورد نظر به دست میآيد .در اين پژوهش از يک پنترومتر مدل
 RIMIK C20برای تعیین شاخص مخروطی خاک استفاده
گرديد .اين دستگاه مطابق استانداردهای مربوطه دارای میلهای
بهطول  90سانتی متر است که مخروط ويژه آن با زاويه راس
 30درجه به نوک میله متصل شده و میله نیز بر روی دستگاه
سوار میشود .در اين تحقیق ،فواصل عمقی جهت اندازه گیری
مقاومت نفوذ پذيری خاک ،برابر  2/5سانتیمتر تنظیم شده و

حداکثر عمق اندازهگیری مقاومت نیز  25سانتی متر اعمال شد.
دستگاه بعد از اندازهگیری سختی خاک ،دادهها را در حافظهی
خود نگاه داشته و سپس دادهها به کامپیوتر انتقال داده شد و
بعد از متوسطگیری از دادههای مربوط به هر آزمايش ،در
جداول مربوط به دادهها قرار گرفت.
اندازه گيری مقاومت غلتشی

با توجه به شرايط غیر محرک بودن چرخ ،نیروی الزم برای
حرکت چرخ بر روی سطح خاک ،مقاومت حرکتی کل خواهد
بود .بدين منظور در مجموعهی آزمونگر تک چرخ ،مجموع
نیروهای چهار بازوی افقی متصل به چرخ به عنوان نیروی افقی
کلی وارد بر چرخ در نظر گرفته شد که به عبارتی همان مقاومت
حرکتی کل وارده بر چرخ است .لودسلهای نصب شده در
بازوهای آزمونگر چرخ از نوع بونگشین با ظرفیت  200کیلوگرم
بوده و قبل از استفاده کالیبره شدند (شکل ( .))3با حرکت چرخ
بر روی سطح خاک ،ديتاالگر مقادير نیروی هر يک از بازوها را
ثبت و درحافظه جانبی خود ذخیره نمود .سپس مقادير ثبت
شده جهت تشکیل ماتريس دادههای آزمايشی و همچنین تجزيه
و تحلیل ،به کامپیوتر انتقال داده شدند (شکل (.))3

شکل  .2فرآوری خاک انباره خاک پيش از آزمايشات ( چنگه ،لولر و غلتک )

شکل  .3تکرار عبور چرخ در مسيرهای معين مربوط به هر کرت و مجموعه آزمونگر چرخ و سيستم تحصيل داده
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تجزيه و تحليل دادهها

اساس اين تحقیق بهصورت آزمايش فاکتوريل بر پايه طرح کامالً
تصادفی ( )CRDبا هدف بررسی اثر شدت تردد ،سرعت پیشروی
و بار روی چرخ در يک طرح 𝑁 ×  3 × 3پايهريزی گرديد که
 Nتعداد تردد در هر مسیر بود .در هر مسیر 20 ،تردد پی در پی
همراه با داده برداری صورت پذيرفت .آنالیز دادهها با استفاده از
نرم افزار  spss 22صورت گرفت.

نتايج
بررسی نتايج تجربی

شکلهای ( )5( ،)4و ( ) 6بر گرفته از نتايج تجربی ،تأثیر سرعت
پیشروی را بر تغییرات مقاومت غلتشی در تطابق با معادلهی
ويسمر طی افزايش تردد نشان داده است .در نمودارهای مذکور
برای دادههای تجربی ،سرعت پیشروی در سه سطح سرعت ،0/5
 1و  1/5متر بر ثانیه و بار روی چرخ نیز در سه سطح تنظیم
سرعت پیشروی و اثر تردد گزارش شده است که البته تاثیر تردد
در قالب تغییرات شاخص مخروطی خاک پوشش داده شده
است .در نمودارهای شکلهای ( )5( ،)4و ( )6مربوط به نتايج
مدل ويسمر ،اين موضوع قابل مشاهده است بهطوریکه با تغییر
سرعت پیشروی ،تغییری در روند دادهها صورت نگرفته است در
حالیکه در دادههای تجربی ،مقدار سرعت پیشروی به عنوان
فاکتور مستقل تأثیر خود را در تغییرات دادههای مقاومت
غلتشی نشان داده است .نکتهی قابل توجه ديگر ،اثر تردد
میباشد .هرچند در معادلهی ويسمر ،مقدار مقاومت غلتشی
بهصورت تابعی از شاخص مخروطی به عنوان نمايندهای از اثر
تردد گزارش شده است اما پارامتر تعداد تردد در اين مدل به
صورت مستقیم لحاظ نگرديده است .در دادههای گزارش شده
شامل دادههای حاصل از آزمايشات تجربی و رابطهی ويسمر ،اثر
تردد نقش تعیین کنندهای را در مقدار مقاومت غلتشی نشان
داده است .همانطور که مشاهده میشود با افزايش تردد ،مقدار
مقاومت غلتشی کاهش پیدا کرده است چراکه مقدار شاخص
مخروطی با افزايش تردد بیشتر میشود .شاخص مخروطی با
مقاومت غلتشی گزارش شده در رابطهی ويسمر رابطهی
معکوسی دارد که اين موضوع را میتوان در نمودارهای شامل
داده های تجربی هم مشاهده نمود .جدول ( )3درصد کاهش
مقاومت غلتشی طی تکرار عبور چرخ را بر اساس مدل ويسمر و
دادههای تجربی برای سطوح بار ( 2 kNسطح بار اول) و سرعت

شده است .با توجه به نمودارها ،با افزايش تردد ،مقاومت غلتشی
در سطوح مختلف بار و سرعت کاهش میيابد که اين نتیجه در
دادههای حاصل از معادالت ويسمر نیز مشهود است .افزايش
تعداد تردد منجر به افزايش تراکم خاک شده و عبور چرخ را در
تردد بعدی تسهیل میکند .از ديدگاه مدل ويسمر نیز تردد
باعث افزايش شاخص مخروطی خاک شده و عدد چرخ را
افزايش میدهد که به نوبه خود منجر به کاهش ضريب مقاومت
غلتشی چرخ خواهد گرديد .در نمودارهای نشان داده شده
همانطور که مشاهده میشود ،روند مشابهی از نظر کاهش
مقاومت غلتشی با افزايش تردد بین دادههای حاصل از
آزمايشات تجربی و دادههای حاصل از ويسمر وجود دارد .هرچند
دادههای حاصل از مدل ويسمر که بر اساس رابطهی ( )5بهدست
آمده است .در بیشتر نمودارها ،مقدار مقاومت غلتشی بیشتری را
در هر سه سطح از سرعت و بار پیش بینی کرده است .در
معادلهی ويسمر ،مقدار مقاومت غلتشی بهصورت مستقل از
پیشروی ( 0/5 ms-1سطح سرعت اول) به عنوان نمونه نشان
داده است.
جدول  .3درصد کاهش مقاومت غلتشی با افزايش تردد برای دادههای ويسمر
و دادههای تجربی
تردد
1-5
5-11
11-25

درصد کاهش مقاومت غلتشی
ويسمر

تجربی

38
7
9

37
23
24

مطابق جدول ( )3تا تردد پنجم مقدار مقاومت غلتشی،
 37درصد بر اساس دادههای تجربی و  38درصد بر اساس
دادههای ويسمر کاهش پیدا کرده است که حاکی از دقت قابل
قبول مدل در پیش بینی مقاومت غلتشی طی ترددهای کمتر از
 5عبور است .از طرفی بر اساس مدل ويسمر ،درصد کاهش
مقاومت غلتشی از تردد پنجم تا يازدهم برابر  7درصد میباشد
که مقدار تجربی آن را برابر  23درصد نشان داده است و میتوان
دريافت که رابطهی ويسمر در افزايش تردد نمیتواند در دامنه
وسیعی از تعداد تردد ،معتبر باشد به عبارت ديگر بر اساس اين
مشاهدات ،تردد به عنوان يک عامل مستقل نمیتواند به خوبی
در بدنه رياضی مدل ويسمر وارد گردد چرا که پیش بینی با
دقت متفاوتی را در سطوح مختلف تردد از خود نشان داده است.
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برازش منحنی دادههای تجربی در مقابل دادهی مدل ويسمر

شکل ( )7برازش منحنی را برای مقاومت غلتشی حاصل از مدل
ويسمر در مقابل دادههای تجربی در سه سطح از بار و سه سطح
از سرعت نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود برازش

خوبی بین دادههای حاصل از مدل ويسمر و دادههای تجربی
ايجاد شده است که در بیشتر ترکیب های تیماری ،ضريب
همبستگی بین دادههای تجربی و مدل ويسمر بیشتر از 0/84
میباشد .مبتنی بر اين نتايج ،با وجود اينکه در مدل ويسمر
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پارامتر سرعت پیشروی جايگاهی ندارد اين مدل باز هم توانسته
مقاومت غلتشی چرخ ارائه نمايد .عدم تاثیرپذيری مقاومت
غلتشی از سرعت پیشروی در برخی گزارشهای تحقیقی نیز به
ويژه در سطوح پايین سرعت گزارش شده است.
آزمايش اعتبار سنجی مدل ويسمر با ANOVA

روش  ANOVAبرای اعتبار سنجی مدل ويسمر در نرم افزار
 SPSSبهکار گرفته شد .تست در  %95فاصلهی اطمینان انجام
شد .نتايج بهدست آمده در جداول ( )4و ( )5گزارش شده است.
همانطور که مشاهده میشود مقدار  sigکمتر از  0/05میباشد و

است مستقل از سطوح سرعت پیشروی ،پیشبینی مناسبی را از
حاکی از آن است که مدل ويسمر در ارائهی نتايج در مقايسه با
دادهی تجربی موفق بوده است .شکل ( )8توزيع کلی دادههای
بهدست آمده از نتايج آزمايشگاهی را در مقابل دادههای مدل
ويسمر نشان میدهد .مبتنی بر اين شکل ،ضريب همبستگی
بین دو سری داده برابر  0/76میباشد و حاکی از آن است که
تطابق نسبی بین اين دو سری داده برقرار است .اين نتايج بر
اساس کلیه سطوح سرعت پیشروی و تردد به دست آمده است.

جدول  .4خالصه مدل پيش بينی شده
خطای استاندارد برآورد

ضريب تعيين تعديل شده

ضريب تعيين

R

0/087

0/953

0/954

0/977

جدول  .5نتايج تست ANOVA

مجموع مربعات

درجه آزادی

ميانگين مربعات

F

Sig.

رگرسیون

11/503

1
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1520/477

0/000
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شکل  .8مقايسه بين دادههای تجربی و دادههای مدل ويسمر در ارزيابی مقاومت غلتشی

رگرسيون خطی چندگانه ()MLR

در بررسی ديگری ،به منظور پیش بینی مقدار مقاومت غلتشی
بر اساس متغیرهای بار ،سرعت و تردد ،رگرسیون خطی چندگانه
انجام گرفت .نتايج حاصل از اين تحلیل در جدول ( )6ارائه شده
است .همانطور که مشاهده میشود مقدار  sigبرای متغیرهای بار
و تردد معنی دار بوده و اين مقدار برای پارامتر سرعت معنی دار

نیست .به عبارت ديگر ،فاکتور سرعت به عنوان پارامتر مستقل
تاثیر بسزايی در روند مقاومت غلتشی نداشته است .رابطهی ()6
مقاومت غلتشی را بر حسب سه پارامتر بار ،سرعت و تعداد تردد
بیان میکند .اين رابطه ،مقدار مقاومت غلتشی چرخ را با در نظر
گرفتن نقش پارامترهای سرعت پیشروی و تردد در کنار بار روی
چرخ ارائه کرده است.
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موضوع نتايج حاکی از آن بود که شاخص مخروطی مربوط به
همان گذر را نیز میتوان در مدل ويسمر به جای تردد به کار
 مدل ويسمر در گذرهای اولیه از اعتبار بااليی برخوردار بوده.برد
 مقدار مقاومت غلتشی پیشبینی،و با رسیدن به ترددهای باال
 سرعت به.شده با مقدار تجربی آن اختالف زيادی پیدا نمود
عنوان فاکتور ديگر نقش چندانی در تغییر مقاومت غلتشی
نداشته و اين امر نیز در مدل ويسمر مشهود است بطوريکه به
WES فاکتور سرعت در مدل ويسمر به نمايندگی مدلهای
 در پايان مدلی برای مقاومت غلتشی که تابعی.اشاره نشده است
. سرعت و تردد بود ارائه گرديد،از سه پارامتر بار

R = -0.01 n + .102 W + 0.02 V + 0.214

)6(رابطه

نتيجه گيری
 روند مشابهی بین دادههای تجربی و،بر اساس نتايج تحقیق
، با افزايش تردد.دادههای حاصل از مدل ويسمر برقرار بود
مقاومت غلتشی به عنوان تابعی از اين فاکتور کاهش يافت که
اين موضوع را میتوان در افزايش عمق نشست خاک و نرم شدن
 اثر، در تحلیل رگرسیون چندگانه.بیش از حد آن تفسیر کرد
تردد بر روی مقاومت غلتشی معنی دار بود و فاکتور تردد در
 هرچند شاخص مخروطی که در مدل.مدل ويسمر وجود ندارد
ويسمر بیان شده است نیز در ارتباط با تردد چرخ میباشد ولی

 ضرايب همبستگی مدل پيش بينی شده.6 جدول
مدل

ضرايب غير استاندارد
B

)(ضريب
n
w
v

خطای استاندارد
0/214
-0/010
0/102
0/020

B  فاصله اطمينان برای%95

ضريب استاندارد
Beta
0/039
0/002
0/014
0/013

t

Sig.

کران پايين

-0/454
0/571
0/111

5/499
-6/045
7/552
1/471

کران باال
0/292
-0/007
0/129
0/046

0/136
-0/013
0/075
-0/007

0/000
0/000
0/000
0/146
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