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Introduction
Transportation of fresh fruit and vegetables is complicated because it can be affected by various factors.
Truck vibration is one of the most prevalent causes of mechanical damage to fresh fruit during transportation.
Poor driving performance, road features, package features, truck features, package location, and fruit features are
the main factors that affect truck vibration. After the harvest, the crop's quality can be maintained and cannot be
improved. Thus, the globalization of fresh produce trade needs better long-distance transportation systems to
deliver high-quality products to the consumer. Fruit packaging is an essential factor in reducing the mechanical
damages caused by transportation. A wide-ranging of distribution environments could affect designing packages.
Accurate information about the traffic and transportation status of any region helps packaging designers to
produce a more precise simulation of the existing conditions. Thus, this research was conducted to analyze the
vibration levels for truck transport on highway roads using multi-sensor-based computing on packaged fruit in
Iran.

Materials and Methods
Towards this goal, a wireless sensor network (WSN) made of three sensor nodes with tri-axial accelerometers
was designed to measure the vibration levels of a truck equipped with leaf-spring suspension on highway roads.
This WSN solution enabled the sensors to be easily mounted at different locations and provided real-time data
monitoring. A GPS receiver and a laptop were used to determine the location of the truck, and data analysis,
receptively. To analyze the vibration data a, power spectral density function (PSD) levels were applied. A PSD
function shows the strength of the variations (energy) as a function of frequency. Broadly, it shows at which
frequencies variations are strong and weak. The vibration levels measurement was carried out on three trucks
with leaf-spring suspension. The three selected routes represent different roads type in Iran. The reason for
sampling the data acquired in the long route was to obtain information from different geographical locations on
the country's roads.

Results and Discussion
The acquired data can be used in laboratory vibration tests if it is independent of the fruit type. Because the
acceleration of the truck bed, unlike the one in top rows, does not depend on the fruit type and the acceleration at
the end of the truck is higher than at the front, the current study focused on the vibration at the end of the truck
bed. Compared to the ASTM 4728 standard, the PSD levels of the truck on highway roads were higher from 1 to
35 Hz and lower from 35 to 200 Hz. The average RMSG values calculated for lateral, longitudinal and vertical
directions of heavy trucks were 0.406, 0.236, and 0.654 G, respectively. For trucks with spring suspension, the
highest PSD values occurred at frequencies below 6 Hz, and the frequency range of 3-4 Hz was determined as
the dominant frequency. Comparing the average RMSG (0.654 G) found with the ones mentioned in previous
studies showed that the vertical vibration levels of the truck in Iran are higher than in most countries. Apart from
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driving quality, these results can be explained by the type of suspension system, amount of load, and road
quality.

Conclusion
In sum, the results can be used to simulate the truck transport conditions by programmable vibration
simulators to reproduce the vibration conditions for package testing on Iran roads. The findings are highly
interested in improving packaging design, reducing fruit damage, maintaining shelf life, smart transportation,
and related industries. Thus, potential future works are lab simulations, optimizations of packages, and the
development of a real-time vibration monitoring system.
Keywords: Highway, Power spectral density, Road transportation, Truck, Vibration measurement
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چکيده
حملونقل میوه و سبزی تازه بهدلیل اثرگذاری پارامترهای مختلف موضوع پیچیدهای است .بستهبندی میوه یکی از پارامترهای ضروری در کااه
صدمات مکانیکی ناشی از حملونقل است .اطالعات دقیق در مورد وضعیت جادهای و شرایط حملونقل هر منطقه به طراحان جعبه کمک مایکناد تاا
شبیهسازی دقیقی از شرایط موجود داشته باشند .هدف از این تحقیق اندازهگیری شتاب ارتعاش کف کامیون برای حملونقال جاادهای در بزرگاراههاای
کشور بود .یک شبکه حسگر بیسیم متشکل از سه گره حسگر با شتابسنج سه محوره برای اندازهگیری شتاب لحظهای در جلاو و عقاک کاامیونهاای
دارای سامانه تعلیق فنری بهکار گرفته شد .مقادیر شتاب اندازهگیری شده توسط پایگاه داده جمعآوری و در لپتاپ ذخیره گردید .در مقایسه با اساتاندارد
 ،ASTM 4728سطوح چگالی طیف توان کامیون در بزرگراه برای بازه فرکانسی  9-90هرتز بیشتر از استاندارد و برای بازه فرکانسای  90-055هرتاز
کمتر از استاندارد بود .متوسط ریشه میانگین مربعات شتاب در راستاهای عرضی ،طاولی و عماودی کاامیونهاای سانگین باهترتیاک  5/094 ،5/054و
 5/400 Gبهدست آمد .برای کامیون با سیستم تعلیق فنری ،باالترین مقادیر  PSDدر فرکانسهای کمتر از  4هرتز اتفاق افتااد و باازه فرکانسای 9-0
هرتز بهعنوان فرکانس غالک تعیین گردید .یافتههای تحقیق میتواند در شبیهسازی شرایط حملونقل و برای برنامهریزی میزهای ارتعاشی مورد استفاده
قرار گیرد.
واژههاي کليدي :اندازهگیری ارتعاش ،بزرگراه ،حملونقل جادهای ،چگالی طیف توان ،کامیون

مقدمه

2

حملونقل یکی از مهمترین صانایع حاا حاضار دنیاا محساوب
میشود که با چال های محساو و نامحساو گونااگونی روباهرو
است .بررسی مسائل مربوط به این بخ مایتواناد باا باهکاارگیری
تکنولوژیهای بهروز فنااوری اطالعاات مانناد ساامانه موقعیاتیااب
جهانی و شبکه حسگرهای بیسیم برای فاراهم آوردن پاای دقیاق
اطالعاات ،تساهیل گاردد ( .)Ruiz Garcia et al., 2007در هماه
حالتهای حمل ونقل ،محصو در معرض کاه کیفیت قرار دارد لذا
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تجاارت جهاانی محصاوالت تاازه ،نیازمناد روشهاای جاباهجاایی و
سااامانههااای حماالونقاال مناسااک باارای فواصاال طااوالنی اساات
(.)Vigneault et al., 2009
ارتعاشات حین حملونقل جادهای از علل اصلی صادمه مکاانیکی
به محصوالت کشاورزی در مرحله پس از برداشت محسوب مایشاود
( .)Gebresenbet et al., 2011پس از برداشت ،کیفیت محصاوالت
کشاورزی بهبود نمییابد ولی با اندیشیدن تدابیر الزم مایتاوان آن را
حفظ نمود ( .)Bachmann and Earles, 2000در مطالعات بسایاری
میزان صدمه مکانیکی ناشی از ارتعاش حملونقال در میاوههاا ماورد
بررسی قارار گرفتاه اسات (Ishikawa et al., 2009; Yenge and
;Nidoni, 2014; Mansouri Alam and Ahmadi, 2018
) Springael et al., 2018که عملکرد ضاعیف رانناده ،خصوصایات

جاده ،خصوصیات جعبه ،خصوصیات کامیون ،محل قرارگیری جعباه و
خصوصیات میوه از عوامل اصلی ایجاد ارتعاش و در نتیجه بروز صدمه
بیاان شادهاناد ;(Zhou et al., 2007; Ranathunga et al., 2010
).Zhang et al., 2011
یکی از روشهای بررسی اثر ارتعاش روی محصوالت کشااورزی
و ارزیااابی بسااتهبناادیهااای مختلااف ،آزمااونهااای آزمایشااگاهی و
شبیه سازی شرایط حملونقل با استفاده از میزهای ارتعاشی است .این
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آزمونها عالوه بر صرفهجویی در زمان ،ارزیاابی عملکارد روشهاای
مختلف بستهبندی یا بهکاارگیری ضاربهگیار در حمالونقال میاوه را
ممکن میسازند ( .)Wasala et al., 2015در همین راساتا برخای از
استانداردها مانند  ISTA ،ASTMو  JISسطوح چگالی طیف توان را
برای شبیهساازی ارتعاشاات حمالونقال ارائاه دادهاناد ( Lu et al.,
 .)2010چگالی طیف تاوان ( )PSDکاه ناوعی پاردازش ثانویاه روی
سیگنا های تبدیل سریع فوریه ( )FFTاست ،بیانگر توزیاع تاوان باا
توجه به فرکانس بوده و بهصورت انرژی سیگنا نیاز مایتاوان آن را
بیان نمود .در واقع آن نشان میدهد کدام فرکاانسهاا قاوی و کادام
ضعیف هستند .بر اسا دادههای اخیر بهدست آمده در کاره جناوبی،
توابع  PSDهنوز هم بهطور گستردهای مورد استفاده قارار مایگیرناد
چون که شرایط آزمون شتاب را بهراحتی میتاوان از  PSDحاصال از
یاک بخا حمالونقال ایجااد نماود ( .)Park et al., 2020ساط
ارتعاشات اندازهگیری شده میتواناد بارای برناماهریازی و پیکربنادی
تجهیزات ارتعاش آزمایشگاهی در بازتولید شرایط ارتعااش ( Rissi et
 )al., 2008و توسعه روشهای آزمون برای ارزیابی جعبههاا اساتفاده
گااردد ( .)Chonhenchob et al., 2009ارزیااابی سااطوح ارتعاااش
کامیون در برخی از کشورها مانند هند ( ،)Singh et al., 2007ژاپان
( ،)Lu et al., 2008برزیل ( ،)Rissi et al., 2008اسایانیا ( Garcia
 ،)Romeu Martinez et al., 2008تایلند ( Chonhenchob et al.,
 ،)2010چین ( )Zhou and Wang, 2018و کره جناوبی ( Park et
 )al., 2020برای ایجاد یک پایگاه داده بهمنظور تعریف "محیطهاای
توزیع در سراسر جهان" مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.
به دلیل مسافت طوالنی بین باغها و مصارفکننادگان در ایاران،
کامیونها در حملونقل محصوالت کشاورزی نق باهسازایی دارناد.
کل طو جادههای کشور در سا  0592حدود  22555کیلاومتر باوده
است .به ازای هر  955کیلومتر راه باینشاهری 00 ،کیلاومتر آزادراه و
بزرگراه وجود دارد .علیرغم اهمیت این بخا و گساتردگی راههاای
کشور ،هیچ مطالعه قابلتوجهی برای بررسی تجزیه و تحلیل ارتعااش
هنگام حمل میوه بستهبندی شده با استفاده از حسگرهای نصک شاده
در کامیون انجام نشده است .هدف این مطالعه برآورد ساط ارتعااش
کف اتاق کامیونهای حمل میوه در بزرگاراههاای کشاور و باهدسات
آوردن فرکانس غالک ارتعاش ،بهمنظور تامین اطالعات دقیق در مورد
وضعیت جادههای کشور برای طراحان جعبه و بستهبندی است .نتاایج
حاصل مستقل از نوع میوه بوده و میتواند با تعریف شرایط حملونقل
در میزهای ارتعاش ،برای بررسی صدمات حمل و نقل کلیه میوههاا و
طراحی جعبههای مناسک مورد استفاده قرار گیرد.

مواد و روشها
این تحقیق شامل اندازهگیری شتاب در موقعیت کاف کاامیون در
شرایط واقعی با سرعت حمل ونقل معمو در ایاران ،بارای باهدسات
آوردن فرکانس غالک بزرگراههای کشور میباشاد کاه نتاایج تحقیاق
میتواند در آزمونهای ارتعاش آزمایشگاهی و ارزیابی بستهبندیهاای
مختلف مورد استفاده قرار گیرد .مطاابق مطالعاات قبلای بارای هماه
مسیرهای هدف ،سط ارتعاش در محور عمودی بهطور قابالتاوجهی
باالتر از محورهای جاانبی و طاولی باود ( .)Park et al., 2020ایان
موضاوع عاالوه بار کاامیون بارای ساایر وساایل حمال کااال مانناد
موتورسیکلت برقی ،خودرو سواری و اتومبیل ون ماورد بررسای قارار
گرفت که در همه موارد شتاب بیشتری در راساتای عماودی مشااهده
شد ( .)Zhou and Wang, 2018از آنجاا کاه شاتاب کاف کاامیون
برخالف ردیفهای باالیی ،به ناوع میاوه بساتگی نادارد و شاتاب در
انتهای کامیون بیشتر از جلوی آن است ( )Hinsch et al., 1992لاذا
در این تحقیق مقادیر شتاب عمودی در انتهای کف کامیون با سرعت
واقعی حملونقل در ایران ( 75-15کیلومتر در ساعت) مورد بررسای و
تحلیل قرار گرفت .بهمنظور اندازهگیاری شاتاب ارتعاشای کاامیون در
موقعیتهای از پی تعیین شده ،یک شبکه حساگر بایسایم باهکاار
گرفته شد که طرح واره آن به همراه اجزای تشکیلدهنده در شاکل 9
نشان داده شده است .قبل از باارگیری ،گاره حساگرها باا اساتفاده از
چسک دوطرفه در کف جعبهها نصک و در هنگام بارگیری جعباههاای
حاوی گره حسگر در موقعیتهای از پی تعیین شده (عقک -پاایین،
عقک -باال و جلو -باال) قارار داده شاد و سایس جعباه باهآرامای باا
محصولی که حمل میشد ،پر گردید .گره سینک نیز در موقعیت وسط
گرههای حسگر درون جعبه قرار داده شاد و کابال انتقاا داده باه آن
وصل گردید.
حسگر مورد استفاده  ،ADXL345یک شاتابسانج ساه محاوره
کوچااک بااا تااوان مصاارفی بساایار پااایین و قابلیاات اناادازهگیااری بااا
تفکیکپذیری باال ( 99بیت) تا شتاب  ±94Gبود که با توجه به قابال
انتخاب بودن محدوده اندازهگیری ،بازه اندازهگیری   4Gتعیین گردیاد.
سنسور در داخل یک محفظه مشبک قرار داده شد تاا وزنای روی آن
وارد نشود و امکاان ارتعااش آزاد بارای سنساور وجاود داشاته باشاد.
اندازه گیری سط ارتعاش بر روی سه کامیون با سیستم تعلیق فناری
انجام شد .با توجه به مطالعات پیشین ،طو نمونه مقادیر شتاب ثبات
شده در کل محاسبات  9500انتخاب گردید و نرخ دادهبارداری بارای
هر حسگر  055داده در ثانیه بود .مسیرهای مورد مطالعه در تحقیق به
نحوی انتخاب شد که مناطق مختلفی از سط کشور را پوش داده و
نتایج حاصل قابلتعمیم به کل جادههای کشور باشد.
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شکل  -2اندازهگیری سطوح ارتعاش کامیون در حملونقل با استفاده از شبکه حسگرهای بیسیم
Fig.1. Measurement of truck vibration levels in transportation using wireless sensor network

شکل  0مسیرهای طای شاده در انادازهگیاری ساطوح ارتعااش
جاده ای را نشان میدهد .مسیر  9مربوط به حمل محصو از میادان
ترهبار تبریز تا شهر کرج ،مسیر  0مربوط به حمل محصو از روستای
کرمجوان شهرستان مراغه تا میدان ترهبار تهران و مسیر  9مربوط به

حمل محصو از انبار سورتینگ در شیراز تا میادان تارهباار بیرجناد
است .جدو  9جزئیات کاامیونهاا ،بساتهبنادی و مسایرهای ماورد
استفاده در مطالعه را نشان میدهد.

شکل  -1مسیرهای مورد بررسی در اندازهگیری ارتعاشات کامیون
Fig.2. Routes investigated in measuring truck vibrations

دادههای شتاب بهدست آمده از حسگرها بهصورت فایال متنای و
شامل اطالعات شماره گره و مقادیر شتاب در سه راساتای  Y ،Xو Z
است .در هر دادهبرداری سرعت کامیون ،عاالوه بار سارعتسانج باا
استفاده از یک گیرنده  GPSتعیاین شاد و بارای پاردازش و تحلیال
دادهها از نرمافزارهاای اکسال 9و متلاک 0اساتفاده گردیاد .ارتعاشاات
تصادفی در حوزه فرکانس را میتوان با چگالی طیف توان ارائاه نماود
1- Excel 2013
2- MATLAB R2015b

که نمودار آن در باندهای باریاک فرکانسای باا اساتفاده از رابطاه ()9
حاصل میگردد (.)Rissi et al., 2008

  RMS  / N
n

()9

2

Gi

i 1

BW

PSD  1

که در آن PSD :چگالی طیف توان ()G2 Hz-1؛  Nتعداد نمونهها؛
 BWپهنای باند ()Hz؛  RMSGریشه میانگین مربعات شتاب (.)G
مقادیر  RMSGنیز با استفاده از رابطاه ( )0قابال محاسابه اسات
(.)Zhou and Wang, 2018
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جدول  -2ویژگیهای کامیون و جزئیات بستهبندی و مسیرهای اندازهگیری سط ارتعاش
Table 1- Truck features and details of the packaging, and routes for vibration levels measurement
شماره کاميون
1
2
3
Truck ID

بنز اکسور

فوتون

بنز اکسور

برند

Benz Axor

Foton

Benz Axor

Brand

2007

2014

2009

سا ساخت
Year of built

فنری

فنری

فنری

سیستم تعلیق

Leaf-spring

Leaf-spring

Leaf-spring

Suspension type

315/80 R22.5

235/7.5 R17.5

315/80 R22.5

تایر

10000

4000

10000

8300

4000

9500

Tire

ظرفیت بار
)Load capacity (kg

وزن بار
)Load weight (kg

گوجه فرنگی

سیک

سیک

میوه

Toamto

Apple

Apple

Fruit

RPC

RPC

*

RPC

نوع جعبه
Package type

شیراز -بیرجند

مراغه -تهران

تبریز -کرج

مسیر

Shiraz-Birjand

Maragheh-Tehran

Tabriz-Karaj

Route

فاصله

550
600
1000
)Distance (km
3
* جعبه پالستیکی با قابلیت استفاده مجدد ( )490*300*190 mm
)*Reusable Plastic Crates (490*300*190 mm3

() 0

M

G i2

M
i 1

1

RMSG 

که در آن Gi :شتاب؛  Mتعداد دادههای شتاب.
جه های موجود در دادههاا باا اساتفاده از دساتور  unwrapدر
نرمافزار متلک که بر اسا زاویاه فااز 9نماودار را اصاالح مایکناد،
تصحی گردید .نمودار  PSDتغییرات انرژی ارتعاش را بهعنوان تابعی
از فرکانس نشان میدهد .با توجه به رابطه عکس فرکانس و چگاالی
طیف توان و در نظر داشتن اینکه نویزها اغلک دارای فرکاانسهاای
باال هستند این امر به کاه و حذف فرکانسهای نویز کمک کارده
و فرکانسهای اصلی دقیقتر مشخص میشود.

نتایج و بحث
مقادیر شتاب عمودی ناشی از ارتعاشات جادهای در کف کاامیون
حمل میوه و در موقعیتهای مختلف از جادههای کشور اندازهگیری و
نتایج حاصل بهصورت نمودارهای  PSDمورد ارزیاابی قارار گرفات.
برای نمونه ،نمودار  PSDارتعاش کامیون در راستای عماودی بارای
1- Phase Angles

یک دادهبرداری از بزرگراه مسیر  ،0در موقعیت حسگر عقک -پایین و
سرعت  15 km h-1در شکل  9نشان داده شده است.
از آنجا که در شبیهسازی ارتعاش جااده باا میزهاای ارتعاشای از
نمودارهای استاندارد چگالی طیف توان استفاده میشود نتایج حاصال
برای پنج نمونه دادهبرداری از بزرگراه با استاندارد ASTM D 4728
مقایسه گردید که نتایج در شکل  0قابل مشاهده است .برای مقایسه
راحتتر نمودار  PSDبا استفاده از نرمافزار متلک سادهسازی 0شد.
چنانچه از نمودار مشخص است مقادیر  ،PSDدر بازه فرکانسای
 9-90هرتاز بیشاتر از نماودار اساتاندارد  ASTM D 4728و بارای
فرکانسهای باالی  90هرتز کمتر از استاندارد میباشد .نتایج حاصل
در فرکانسهای  9-90هرتز با نتایج تحقیق سلیمانی و احمادی کاه
مقااادیر  PSDرا در بااازه فرکانساای  9-955هرتااز بیشااتر از مقااادیر
استاندارد  ASTMبهدست آوردند ،مطابقات دارد ( Soleimani and
 .)Ahmadi, 2014این موضوع ضمن تایید ضرورت در نظار گارفتن
دادههای محلی حاصل از حملونقل واقعی در شبیهساازی ارتعاشاات
جادهای ،نشانگر مقادیر بااالتر  PSDدر فرکاانسهاای پاایین بارای
2- Smooth

رمضانی بوکت و همکاران ،اندازهگیری و آنالیز ارتعاش وارده به میوه در کف اتاق کامیون حین حملونقل در بزرگراهها

جادههای کشور است .باهطاور کلای محادودههاای فرکانسای ،9-4
 2-99و  05-95هرتز بهعناوان اولاین ،دوماین و ساومین محادوده
ماکسیمم نماودار قابال تشاخیص هساتند .طای تحقیقای شاتاب و
فرکانس ارتعاش در نقاط مختلف کف کاامیون حاین حمال هندواناه
اندازهگیری شد که فرکانسهای  7/0و  90/0هرتز بهترتیک باا 99/0
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و  95/97درصد فراوانی ،پرتکرارترین سطوح فرکانسی در جاادههاای
ایران در حین حملونقل با کامیونهای خاور ش چرخ تعیین گردید
( )Shahbazi et al., 2010کاه نتاایج نزدیاک باه محادودههاای
فرکانسی او و دوم تحقیق حاضر است.

شکل  -3نمودار  PSDارتعاش کامیون در راستای عمودی برای یک دادهبرداری از بزرگراه ،در سرعت  15 km h-1و موقعیت حسگر عقک-پایین
کامیون 0
Fig.3. The PSD spectrums for the vibration level of truck in a vertical direction on the highway road at 90 km h -1 speed
on the rear-down location of truck 2

شکل  -0نمودار سادهسازی شده  PSDبرای ارتعاش عمودی کامیون در بزرگراه و در مقایسه با استاندارد ASTM D 4728
Fig.4. Smoothed PSD spectrums for the vibration level of truck in a vertical direction on highway in comparison to
ASTM D 4728 standard

مطالعات پیشین نشان داد که برای مسیرهای طی شاده در کاره
جنوبی ،مقادیر  RMSشتاب در شرایط حملونقل واقعی با اساتاندارد
 ASTMمورد استفاده مطابقت داشته و تفاوت آشکاری باین مقاادیر
ماکسیمم  PSDاندازهگیاری شاده و مقاادیر اساتاندارد وجاود نادارد
( .)Park et al., 2020مقایسه نتایج اندازهگیری ارتعاشات جادهای در
کشور چین با دو استاندارد مورد استفاده ،نشان داد در بازه فرکانسی 0

تا 00

هرتز مقادیر چگالی طیف توان در اساتاندارد ‐GB/T4857.23

9

 2012در مقایسه با اساتاندارد  ،ASTM D4169‐16خیلای بیشاتر
است و نتایج اندازهگیری ارتعاش در حین حملونقل واقعای کمتار از
1- GB/T 4857.23‐ 2012 truck profiles (packaging,
basic tests for transport packages, part 23, random
)vibration test method
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اسااتاندارد  ASTM D4169‐16اساات .لااذا اسااتاندارد
 D4169‐16باارای آزمااونهااای ارتعاااش در ایاان کشااور توصاایه و
بازههای فرکانسی  9-0و  05-05به عنوان اولین و دوماین محادوده
ماکسیمم  PSDتعیین گردید (.)Zhou and Wang, 2018
بهمنظور بهدست آوردن فرکانس غالک ارتعاش کاف کاامیون در
حمل ونقل واقعی که بتوان آن را در آزمونهای ارتعاش آزمایشاگاهی
استفاده نمود ،مقادیر شتاب در موقعیت عقاک -پاایین کاه بیشاترین
ASTM

شدت ارتعاش را در کف کامیون دارد ،اندازهگیری و ثبت شد .جادو
 0مقادیر  PSDثبت شده در حمل نقل در سه مسیر با چهاار مرحلاه
نمونهبرداری را ارائه کرده است .باید در نظر داشت که در حملونقال
واقعی ،سرعت در مسیرهای مختلف یکسان نبوده و بهتناسک شرایط
جاااده توسااط راننااده کنتاار مایگااردد .لااذا دادههااای جاادو  0در
حملونقل واقعی (سرعت  75-15کیلومتر در ساعت) رخ داده است.

جدول  -1سه مقدار ماکسیمم نمودار  )G2 Hz-1( PSDبرای بزرگراه در سه مسیر مختلف
Table 2- Three peak values of PSD (G2 Hz-1) spectrums on highways in three different routes
دادهبرداري مسير
*
*
*
PSDMax2

PSDMax3

Freq3

0.066
0.086
0.116
0.233
0.081
0.087
0.135
0.036
0.041
0.124
0.053
0.039

8.594
18.590
2.734
5.469
6.604
5.859
3.125
6.25
3.902
3.906
5.463
2.341

Freq2

PSDMax1

Freq1
3.906
3.846
3.516
3.516
3.774
3.906
3.906
5.469
2.732
4.688
4.683
3.512

0.423
9.766
0.078
0.214
16.026
0.101
0.237
1.953
0.139
0.335
0.391
0.289
0.142
1.887
0.136
0.231
2.734
0.15
0.152
5.859
0.148
0.179
3.906
0.159
0.119
5.463
0.042
0.239
3.125
0.203
0.093
3.122
0.075
0.151
4.683
0.091
* مقادیر ماکسیمم نمودار PSD
* Peak values of PSD spectrum

شکل  0نمودار فراوانی سه ماکسیمم  PSDنمونههای ارائه شده
در جدو  0را نشان داده است .بیشترین مقادیر  PSDدر این نماودار
نشان میدهد مقادیر ماکسیمم  PSDاغلک در بازه فرکانسی کمتر از
 4هرتز رخ داده است و در بازه فرکانسای بای از  05هرتاز ساط

Sampling
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Route
1

2

3

ارتعاشات به طور قابلتوجهی پایین است .برای بزرگاراههاای کشاور
محدوده فرکانسی  9تا  0هرتز بهعناوان فرکاانس غالاک ارتعاشاات
میباشد.

PSD peak occurrence

16
14
12
10
8
6
4
2
0
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
<10

)Frequence (Hz

شکل  -5فراوانی تعداد ماکسیمم  PSDبهدست آمده در بازههای فرکانسی مربوط
Fig.5. A number of PSD peaks found according to the special frequency ranges

در تحقیقی ( )Vursavuş and Özgüven, 2004حداکثر مقادار
شتاب عمودی در کف کامیون تحت شرایط جادهای در فرکانسهاای

ارتعاش  0-95و  95-90هرتز بهدست آمد .همچنین باالترین سطوح
 PSDبرای تریلرها با سیستم تعلیق فنری فرکانس  9/0هرتز تعیاین

رمضانی بوکت و همکاران ،اندازهگیری و آنالیز ارتعاش وارده به میوه در کف اتاق کامیون حین حملونقل در بزرگراهها

گردیاد ( .)Hinsch et al., 1992در یاک آزماون تجربای بار روی
کامیون مورد استفاده در حمل میوه ،ماکسایمم  PSDدر فرکاانس 1
هرتز بهدست آمد و از ایان مقادار بارای ارزیاابی صادمات ناشای از
ارتعاش در یاک ساتون میاوه اساتفاده گردیاد ( La Scalia et al.,
.)2015
برای کل داده برداریهای صورت گرفته ،مقادیر  RMSشتاب در
سه جهت عرضی ،طولی و عماودی باا اساتفاده از نارمافازار متلاک
محاسبه گردید .مقاادیر  RMSشاتاب در مسایرهای  9و  9باه هام
نزدیک است بهطوری کاه در راساتای طاولی باهترتیاک  5/009Gو
 ،5/099Gدر راساااتای عرضااای  5/919Gو  ،5/091Gدر راساااتای
عمودی  5/410Gو  5/490Gمیباشد .مقاادیر  RMSشاتاب بارای
مسیر  0در راستاهای طاولی ،عرضای و عماودی باهترتیاک ،5/021
 5/447و  5/205Gبهدست آمد که نسبت به مسیرهای  9و  9مقادیر
بیشتری دارند .این اختالف به دلیل بهکارگیری کامیون سبک و وزن
بار کمتر ( 0تن) نسبت به دو کامیون مورد استفاده در مسایرهای  9و
( 9کامیون سنگین با بار  95تن) میباشد.
با توجه به نتایج فوق ،در آزمونهای ارتعاش برای بیشترین مقدار
شتاب وارد بر کف کاامیونهاای سانگین در جاادههاای کشاور (باا
محاسبه میانگین مقادیر  RMSشتاب عماودی در دو مسایر  9و ،)9
شتاب  5/400Gمیتواند در نظر گرفته شود .مطالعات آزمایشگاهی بر
روی سیک نشان داد که در همه روشهای بستهبندی مورد اساتفاده،
فرکانس  2/0هرتز و شتاب ارتعاش  5/49Gمنجر به بیشترین صدمه
به محصو گردیده اسات ( .)Vursavuş and Özgüven, 2004در
تحقیقی کوفتگی ارتعاشی سیک در فرآیند حمل ونقال ماورد مطالعاه
قرار گرفت که برای اعماا ارتعاشاات کنتار شاده ،یاک دساتگاه
شبیه ساز ارتعاش آزمایشگاهی مورد استفاده بوده اسات .نتاایج نشاان
داد ترکیک ارتعاشی  99 Hzو  5/7Gبیشترین آسیک را باه سایکهاا
وارد میکند ( .)Rostampour and Motlagh, 2018نزدیک باودن
شتاب ارتعاش کف کامیون در جادههای کشور بهشتاب ارتعاشای کاه
منجر به بیشترین صادمه در محصاو سایک شاده اسات ضارورت
طراحی جعبه و ارتقا بستهبندی بهمنظور کااه ارتعاشاات و شاتاب
وارده بر میوه را نمایان میسازد.
طی پژوهشی برای کامیون های دارای سیستم تعلیاق فناری در
چرخ جلو و سیستم تعلیاق باادی در عقاک ،بیشاترین توزیاع شاتاب
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عمودی در شتابهای ارتعاشی  5/70G -5/00بهدسات آماده اسات
( .)Vursavuş and Özgüven, 2004در مطالعات پیشاین محققاان
مقدار  RMSشتاب در راستای عمودی حین حمالونقال جاادهای را
 5/949Gبرای هناد ( 5/00G ،)Singh et al., 2007بارای برزیال
( 5/05G ،)Rissi et al., 2008بارای اسایانیا ( Garcia Romeu
 5/092G ،)Martinez et al., 2008برای تایلند ( Chonhenchob
 5/99G ،)et al., 2010بارای چاین ( )Zhou and Wang, 2018و
 5/99Gبرای کره جنوبی ( )Park et al., 2020بهدست آورده بودند.
مقایسه مقدار  RMSبهدست آمده در این تحقیق ( )5/400Gبا موارد
ذکر شده نشان میدهد که ساطوح ارتعااش در راساتای عماودی در
جادههای ایران نسبت به اغلک کشورها بیشتر میباشد که عاالوه بار
نحوه رانندگی ،میتواند از نوع سیستم تعلیق ،شرایط جاده و میزان بار
ناشی گردد.

نتيجهگيري
در این تحقیق ارتعاشات جادهای در شرایط حملونقل و در کاف
کامیونهای مجهز به سیستم تعلیاق فناری در بزرگاراههاای کشاور
اندازه گیری شد که با توجه به قرارگیری حسگر در کف اتاق کامیون،
نتایج حاصل مستقل از نوع بار است .با باهدسات آوردن نمودارهاای
چگالی طیف توان ،فرکانس غالک ارتعاشات جاده و مقاادیر میاانگین
مربعات شتاب محاسبه گردید .توجه به زیرساختها و بهباود کیفیات
جادههای کشور نق تعیینکننده ای در کاه صدمات حمالونقال
دارد و سط ارتعاش جاده میتواند در انتخااب مسایر مناساک ماورد
توجه قارار گیارد .در مقایساه باا اساتاندارد  ،ASTM 4728ساطوح
چگالی طیف توان در بازه فرکانسی  9-90هرتز بارای بزرگاراههاای
کشور ،بیشتر از استاندارد و در بازه فرکانسی باالی  90هرتز ،کمتر از
استاندارد است .بیشترین مقدار شتاب وارد بر کف کامیونهای سنگین
در جااادههااای کشااور  5/400Gو محاادوده فرکانساای  9تااا  0هرتااز
بهعنوان فرکانس غالک ارتعاشات بهدست آمد .نتایج تحقیق میتواناد
بهعنوان معیاری در برنامهریزی آزماونهاای ارتعااش باا اساتفاده از
میزهای ارتعاشی و شبیهسازی شرایط حملونقال جاادههاای کشاور
مورد استفاده قرار گیرد.
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