Predicting whole-body vibration based on linear regression models and determining
permissible exposure time of tractor operator
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Introduction
Operator permissible exposure time to vibration is one of the key factors in maintaining the operator
health on one hand and optimizing machinery and equipment in another hand. The tractor is
manufactured in Iran. The purpose of the present study was to calculate the operator permissible
time to the vibration of the tractor so that the driver can use the tractor with maintaining body
health.
Materials and Methods
In this study, the experiments were conducted using a 3-axis vibration meter based on ISO 2631
standard. The obtained data were analyzed using a factorial experiment based on the measurements
with 18 treatments and 3 replications. The studied factors were engine rotation speed (at three levels
of 1000, 1500, and 2000 rpm), road (dirt and asphalt), and gear position (at three levels of 1, 2, and
3).
Results and Discussion
The various total vibration models for the tractor were obtained and the determination coefficient of
them varied from 90.11 % for gear No. 3 and asphalt road to 100 % for gear No. 1 and asphalt road
and gear No. 2 and dirt road. The maximum whole-body vibration and consequently the minimum
of permissible exposure have belonged to gear No. 3, engine rotation speed of 2000 rpm and dirt
road as 1.49 and 1.16 h, respectively.
Conclusion

The maximum of whole-body vibration of the tractor for 8 h driving was obtained as 0.85
m s-2. The permissible exposure time decreases with the increase of vibration until it
reaches 1.16 h. Adhering to these permissible exposure times in various driving conditions
by the drivers, some measures should be taken to reduce the vibration of the tractor as well
as to reduce the transmission of vibration to the driver to reduce the whole-body vibration
of the tractor and increase the driver permissible exposure time.
Keywords: Vibration, Modeling, Engine rotational speed, Road, Gear ratio.
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چکیده 
مدت زمان مجاز مواجهه کاربر با ارتعاش یکی از عاملهای اصلی در حفظ سالمت کاربر از یک طرف و بهینهسازی ماشینها و
تجهیزات از طرف دیگر میباشد .تحقیق حاضر به منظور محاسبه مدت زمان مجاز مواجهه کاربر با ارتعاش تراکتور  ITM475صورت
پذیرفته است .آزمایشهای این پژوهش با استفاده از یک ارتعاشسنج سه جهته و بر اساس استاندارد بینالمللی ارتعاش ISO 2631-
 1انجام گرفت .اطالعات به دست آمده بر اساس اندازه گیری های به عمل آمده از  81تیمار و  3تکرار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
عاملهای مورد بررسی شامل دور موتور در سه سطح  8011،8111و  0111دور در دقیقه ،موقعیت دنده در سه سطح دنده  0 ،8و  3و
نوع جاده در دو سطح خاکی و آسفالت بود .بیشترین میزان ارتعاش کل بدن و به تبع آن کمترین مدت زمان مجاز مواجهه در جاده
خاکی ،دور موتور  0111دور بر دقیقه ،و دنده  3بوده که مقدار آنها به ترتیب برابر  8/94متر بر مجذور ثانیه و  8/81ساعت بود .ضمن
رعایت مدت زمان مجاز مواجهه توسط کاربران این تراکتور ،نیاز است تمهیداتی برای کاهش ارتعاش تمام بدن کاربر تراکتور مورد نظر
اندیشیده شود.
واژههایکلیدی :ارتعاش ،مدلسازی ،دور موتور ،جاده ،نسبت دنده.

مقدمه 
در عصر حاضر ،کشاورزی بدون استفاده از ماشین امری بعید میباشد .امروزه ماشینهای کشاورزی یکی از نهادههای مهم تأثیرگذار در
توسعه کشاورزی و افزایش بهرهوری در این بخش میباشد؛ تا حدی که یکی از شاخصهای اندازهگیری پیشرفت کشاورزی در هر کشور
درجه مکانیزاسیون آن میباشد .امروزه بخش عظیمی از نیروی کار در بخش کشاورزی حضور دارند که بر اساس اطالعات منتشر شده از
سازمان آمار جهانی حدود  01/19درصد نیروی کار را شامل میشود (

;Boshuizen et al., 1990; Jahanbakhshi et al., 2016

 .)Jahanbakhshi et al., 2017; Jahanbakhshi and Heidarbeigi, 2019با توجه به جایگاه ویژه تراکتور به عنوان منبع توان برای

ادوات و ماشینها در عملیات مختلف کشاورزی ،استفاده از آن مشکالتی از جمله ارتعاش را به همراه دارد ( .)Faraji et al., 2021از
جمله مشکالت مکانیزه کردن کشاورزی ارتعاشات منتشرشده از ماشینها میباشد که دارای اثرات نامطلوبی بر روی انسان از جمله
بیماریهای مختلف تأثیرگذار بر رگهای خونی ،اعصاب ،ماهیچهها ،کاهش بازده کاری و افزایش حوادث میگردد ( Boshuizen et al.,

.)1990
آنچه که در ارتباط بین ارتعاش اجسام در محیط و انسان از نظر بهداشت و سالمت حائز اهمیت است ،مخاطره آمیز بودن میزان
انرژی برخی امواج ارتعاشی در تماس مستقیم با اعضاء و اندامها میباشد .انتقال انرژی مکانیکی از یک منبع مرتعش به بدن میتواند
باعث اختالل در راحتی یا آسایش فرد ،کاهش بازدهی در اثر خستگی ناشی از ارتعاش ،و نیز اختالل در اعمال فیزیولوژیک کارگر یا در
مواردی نیز میتواند باعث اختالالت اسکلتی-عضالنی و برخی بیماریها گردد .مطالعه ارتعاش انسانی شامل دو بخش اصلی است:
ارتعاش تمام بدن و ارتعاش دست-بازو .ارتعاش دست-بازو از وسایل مرتعش دستی مانند مته برقی ،چکش ،کلنگ ،ارههای چوببری و
غیره تولید میگردد .ارتعاشی که به تمام بدن وارد میشود در محدوده بسامد بحرانی  8-11 HZمورد مطالعه قرار میگیرد و طی
استاندارد  ISO-2631مورد بحث قرار گرفته ا ست .در ارتعاش تمام بدن سطح وسیعی از بدن در تماس با جسم مرتعش و حتی ممکن
است کل بدن در یک محیط مرتعش مانند رانندگان ماشینهای کشاورزی و اتومبیلها قرار گیرد (.)Golmohammadi, 2010
در حال حاضر ارتعاش از معضالت اساسی دنیای صنعتی و بخش کشاورزی بوده و خیل عظیمی از افراد در محیط کار خود و در
محل زندگی از آزار ناشی از آنها در مخاطره هستند ،لذا تحقیقات مختلفی جهت بررسی وضعیت خستگی در اثر ارتعاش و مدت زمان
مواجهه کاربر با ارتعاش گزارش شده است که در اینجا به مواردی از آنها در بخش کشاورزی اشاره شده استTewari et al. (2004) .

در بررسی خستگی کاربرهای تراکتور دستی ،تراکتورهای دارای صندلی و فاقد صندلی را با هم مقایسه نمودند .آنها به این نتیجه
رسیدند که بهطور میانگین میزان کمردرد در کاربرهای تراکتورهای دارای صندلی به میزان  02 %نسبت به تراکتورهای بدون صندلی
کمتر است Maleki (2008) .در تحقیقی به بررسی بسامدهای بحرانی اندامهای بدن راننده تراکتور پرداختند .نتایج تحقیق آنها
بیانگر افزایش مقدار ارتعاش طولی در بسامدهای  9-3هرتز برای اندامهای بدن بود Mohammadi et al. (2009) .در تحقیقی میزان
مواجهه با ارتعاش و اختالالت اسکلتی-عضالنی رانندگان تراکتور را مورد بررسی قراردادند .در تحقیقی ) Nasiri et al. (2013مدت
زمان مجازمواجهه رانندگان تراکتور مسى فرگوسن مدل  810با ارتعاش کل بدن را مورد بررسی قرار دادند .آنها پارامترهاى مربوط به
ارتعاش تمام بدن مانند شتاب ریشه مجموع مربعات ،شتاب معادل کلی ،میزان ارتعاش به صورت مجزا در تراکتور مسی فرگوسن مدل
 810و در سه حالت مختلف انتقال (بدون تریلى ،با تریلى خالى و همراه با تریلى با بار خاك) شخمزدن زمین و بارگیرى تریلى خاك با
تراکتور و در وضعیتهای کارى با دندههای اندازهگیری و با میزان مجاز مقایسه کردند .آنها گزارش نمودند که در تمام موقعیتهای
اندازهگیری شده میزان مواجهه با ارتعاش کل بدن بیش از میزان مجاز بوده و خطر بروز اختالالت ناشى از ارتعاش وجود

دارد(2013) .

 Beigzadeبه بررسی و تحلیل ارتعاشات سمپاش پشتی موتوری پرداخت .نتایج تحقیقات ایشان نشان داد که با افزایش سرعت دورانی

موتور میانگین شتاب ارتعاش به طور کلی در همه موقعیتها افزایش مییابد .همچنین گزارش نمود که افزایش دور موتور در تمام
حاالت باعث افزایش ارتعاش در هر جهت شد و حجم سم تانک سمپاش پشتی موتوری تأثیر محسوسی بر ارتعاش

نداشت(2014) .

Nasiri et al.به ارزیابی میزان مواجهه کاربران تیلر با ارتعاش پرداختند .آنها چهل کاربر تیلر و پارامترهای مربوط به ارتعاش دست و
بازو و کل بدن در حالتها و جهتهای گوناگون کاری اندازهگیری و با میزان مجاز مقایسه نمودند و گزارش نمودند میزان مواجهه
ارتعاش کل بدن بیش از میزان مجاز بوده ،زمان مجاز کاری در حد چند ثانیه است و خطر بروز اختالالت اسکلتی عضالنی وجود دارد.
) Ahmadi et al. (2017و ) Dahham et al. (2019ارتعاشات تراکتورهای مختلف را با استفاده از ارتعاش سنج تک جهته اندازه گیری
نمودند .نتایج تحقیقات ) Jahanbakhshi et al.(2020نشان دادند که تجزیه واریانس اثر عاملهای اصلی دور موتور و موقعیت دنده
در سطح احتمال  8 %بر سطح ارتعاش منتشرشده از صندلی کمباین معنیدار بود .ایشان گزارش نمود که در دنده  8و  0با سرعت موتور
 8111دور در دقیقه و دنده  8با سرعت موتور  0011دور در دقیقه ،راننده میتواند بدون هیچ مشکلی به مدت  1ساعت در روز رانندگی
نماید .با توجه به بررسی منابع ،مشخص شد که در مورد مدت زمان مواجهه کاربر تراکتور  ITM 475مطالعهای صورت نگرفته است.
بنابراین هدف از تحقیق حاضر اندازهگیری ارتعاش کل وارده بر بدن و محاسبه مدت زمان مجاز مواجهه کاربر این نوع تراکتور در شرایط
میتواند از این تراکتور
مختلف دور موتور ،نسبت دنده ،و جاده میباشد تا مشخص شود در شرایط مختلف ،هر کاربر چه مدت زمان 
استفاده نماید.

موادوروشها 

در این پژوهش دادههای ارتعاش صندلی تراکتور  ITM475در سه جهت ( Y ،Xو  )Zحین حرکت بر روی جاده آسفالت و خاکی در
دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشکده بهداشت ،اندازهگیری شدند .برای انجام آزمونها از یک دستگاه تراکتور  ،ITM475جفت
دیفرانسیل ،چهار سیلندر ،با وزن  3821کیلوگرم و توان  20اسب بخار ،ساخت سال  8343کارخانه تراکتورسازی ایران استفاده شد .در
این پژوهش تراکتور قبل از انجام آزمونها مورد بازرسی فنی قرارگرفته و سرویسهای دورهای جهت آمادهسازی بر روی آن انجام
گرفت .تراکتور مورد آزمون در این پژوهش بدون اتاقک یا قاب ایمنی بود .همچنین تراکتور با مخزن سوخت و رادیاتور پر با وزنههای
سنگین کننده عقبی و جلویی تایر و بدون ادوات و تجهیزات سوار شونده و هرگونه قطعه خاص انتخابی مورد استفاده قرار گرفت .بر
اساس استانداردهای ملی تایرهای تراکتور مورد استفاده در آزمون باید دارای اندازه استاندارد باشد .عمق عاج تایر نباید کمتر از  10درصد
عمق عاج تایر نو باشد ،دیوارهای تایر نباید دارای صدمه دیدگی بوده و فشار تایر باید میانگین حسابی گسترههای توصیه شده به وسیله
سازنده باشد .تایرها حداقل دو مرتبه مسیر آزمون را قبل از شروع مراحل آزمون طی نموده تا گرم شوند .فشار تایر قبل و بعد از انجام
مجموعه آزمونها اندازهگیری و در محدوده  ±0کیلو پاسکال یکدیگر قرار داشتند .تنظیم عرض چرخ باید همان تنظیم معمول در شرایط

عادی مزرعه برای تراکتور دارای صندلی باشد تمامی مشخصههای ذکر شده برای تراکتور  ITM475مورد آزمایش ،کامالً مطابق با
شرایط مندرج در مقررات استاندارد رعایت شد (استاندارد ملی ایران ،شماره .)89833
در این تحقیق برای اندازهگیری ارتعاش ،از یک دستگاه ارتعاشسنج سه جهته مدل  ،B&K0011ساخت شرکت برول و کیار،8
دانمارك ،با دقت  1/8 μm.s-2و محدوده فرکانس  1/9 – 811 HZاستفاده شد (شکل .)8

ارتعاشسنجمورداستفاده

شکل.1
Fig. 1. The used vibration meter instrument

ارتعاشسنج دارای یک صفحه نیمه صلب ،با ضخامت  80میلیمتر ،و از جنس الستیک بود .آزمونها در این پژوهش حین حرکت

بر روی جاده آسفالت و خاکی در دانشگاه علوم پزشکی همدان ،دانشکده بهداشت ،ذخیره شدند .شکل ( )0تراکتور مورد آزمون بر روی
جاده آسفالت را نشان میدهد .حسگر با استفاده از چسب بر روی صندلی مهار شد و آزمونهای الزم جهت استخراج سیگنالهای
ارتعاش صندلی انجام گرفت .در شکل ( )0صندلی و نحوه اتصال حسگر به آن نشان داده شده است.

1. Brüel & Kjær

اندازهگیریارتعاشصندلیتراکتور

واتصالتجهیزاتاندازهگیریارتعاش(راست)و

شکل.2صندلیتراکتور
حینحرکتبررویجادهآسفالت(چپ) 
Fig. 2. The tractor seat and connection of vibration measuring equipment (right) and measurement of
)tractor seat vibration while tractor is running on asphalt road (left

جهت ارزیابی ارتعاش وارده بر سرنشین در استانداردهای جهانی ،روشهای مختلفی بیان گردیده که سه روش از آن در این
پژوهش در نظر گرفته شد ( )ISO 2631-1, 1997که شامل ارزیابی اولیه ،ارزیابی آسایش و راحتی راننده ،و ارزیابی محدوده
سالمتی راننده میباشند .جهت ارزیابی اولیه باید موارد زیر به ترتیب انجام گیرند :اساس ارزیابی ارتعاشهای وسیله ،استفاده از میانگین
ریشه مربعهای شتابهای وزندار شده است .این عامل برای شتابهای خطی برحسب متر بر مجذور ثانیه و برای شتابهای زاویهای
برحسب رادیان بر مجذور ثانیه بیان میگردد ( .)ISO 2631-1, 1997عامل شوك (فاکتور تیزی) برابر نسبت بیشینه مقادیر سیگنال
شتاب وزندار شده به مقدار میانگین ریشه مربعهای شتاب میباشد .عامل شوك معیاری برای بررسی روش ارزیابی ارتعاشهای وارده
بر بدن راننده است .برای ارتعاشهایی با عامل شوك کمتر از نه تعیین میانگین ریشه مربعهای شتاب کافی است؛ درصورتیکه برای
مقادیر بیشتر از نه باید روش ارزیابی دیگری اتخاذ گردد ( .)ISO 2631-1, 1997برای ارزیابی سالمتی کاربر به این روش عمل
میشود ( -8 :)ISO 2631-1, 1997برای کلیه اندامهای راننده که با وسیله مورد نظر در تماس میباشند ،میانگین ریشه مربعهای
شتاب در هر سه جهت محاسبه گردد و  -0جمع برداری شتاب در نقاط مورد نظر محاسبه گردد .جهت ارزیابی آسایش و راحتی راننده
پس از به دست آوردن شتابها در هر یک از جهتهای سهگانه و یا محاسبه شتابهای زاویهای در آن نقطه ،این مقادیر در ضرایب
ثابتی که در استانداردهای جهانی بیان شده ،ضرب میگردند و شتاب نهایی محاسبه شده با توجه به جداول موجود در این استانداردها
ارزیابی خواهند شد .به عنوان مثال ،این ضرایب برای شخصی که روی یک صندلی نشسته و تنها در معرض شتابهای خطی قرار دارد،
برای هر سه جهت برابر یک میباشد ولی اگر همین شخص در معرض شتاب زاویهای قرار گیرد این ضرایب بسته به نوع و جهت شتاب
از  1/00تا  1/1متغیر است ( .)ISO 2631-1, 1997ارتعاش کل (برآیند سه جهت) با استفاده از رابطه ( )8محاسبه
:)1, 1997

گردید (ISO 2631-

() 8

√

که  az ،ay ،axو  atبه ترتیب میانگین ریشه مربعهای شتاب در جهت طولی ،عرضی ،عمودی و شتاب کلی بر حسب متر بر مجذور
ثانیه میباشد.
هر چه زمان تماس با ارتعاش بیشتر باشد ،صدمات وارده بیشتر میباشد .جهت بررسی آثار و صدمات فیزیولوژیکی ارتعاش به بدن
سه شاخص وجود دارد -8 :شاخص کاهش آسایش یا راحتی :این شاخص برای وسایل حملونقل و مسافرتی به کار میرود و حدودهایی
را تعیین میکند که باالی آن حد باعث رنج و ناراحتی مسافر میشود -0 ،شاخص کاهش مهارت در اثر خستگی :این شاخص حدودی را
تعیین میکند که چنانچه مقدار ارتعاش وارده بر بدن بیش از حد تعیین شده باشد ،دقت و مهارت فرد افت پیدا میکند و نهایتاً بازده
کاری فرد کاهش پیدا میکند -3 ،شاخص حدود مواجهه :این شاخص حدودی را پیشنهاد میکند که باالتر از آن حدود صدمات
فیزیولوژیکی به انسان وارد میشود و در اثر عدم رعایت این شاخص بیماریهای ناشی از ارتعاش در انسان به وجود میآید

( Sanai et

 .)al., 1995پاسخ بدن به ارتعاش ،متناسب با میزان انرژی وارده بر بدن است .بنابراین ،اگر محدوده معینی از اثر یا پاسخ فیزیولوژیک در
نظر گرفته شود ،همواره ارتباطی بین میزان شتاب وارده و مدت زمانی که کاربر در معرض ارتعاش است ،برقرار میباشد .این بدان معنی
است که برای ایجاد اثرات یکسان با افزایش شتاب وارده بر بدن مدت زمان مواجهه کوتاهتری مورد نیاز است و برعکس هرگاه شتاب
وارده بر بدن کوچک باشد؛ مدت زمان طوالنیتری را برای ایجاد اثرات میطلبد .بر این اساس ،دو الگوی زیر به صورت رابطههای ( )0و
( )3برای این تناسب معرفی شده است (:)Golmohammadi, 2010
()0
()3
که  B.1و  B.2دو الگوی معرفی شده Aeq(Ti) ،شتاب معادل کلی مواجهه در مواجهههای  8و  0و  T1و  T2زمانهای مواجهه در دو
وضعیت میباشد.
با توجه به هر دو الگو محدوده مخاطره با داشتن شتاب معادل کلی تعیین میشود .برای هر کدام از دو الگو معرفی شده دو مرز
معین شده است (شکل  .)3مرز  B2در شکل ( )3حد مراقبت (حد عمل یا مرز حداقل) بوده که مواجهه با ارتعاش در زیر این مرز بدون
مخاطره است و مرز  B1محدوده مجاز را نشان میدهد که زیر آن مجاز و باالی آن ناحیه مخاطره بهداشتی میباشد ،و محدوده بین
این دو مرز منطقه احتیاط است.

شکل.3مدتزمانمجازمواجههباارتعاش(.)ISO 2631-1, 1997ناحیهزیرمرزB2حدعمل،ناحیهزیرمرز
B1محدودهمجاز،وناحیهبینایندومرزمحدودهاحتیاطاست .
Fig. 3. Permissible vibration exposure range (ISO 2631-1, 1997). The area under B2 boundary is action
limit, the area under B1 boundary is the exposure range, and the area between the two boundaries is
caution range.
.

عاملهای مورد بررسی در این پژوهش عبارت بودند از :دور موتور (در سه سطح  8011 ،8111و  0111دور در دقیقه) ،نسبت دنده
(در سه سطح دنده  0 ،8و  )3و نوع جاده (در دو سطح خاکی و آسفالت) که در سه تکرار انجام شدند .برای اندازهگیری ارتعاش صندلی
تراکتور کل  09آزمایش مطابق با استاندارد ( ISO 2631-1 (1997و ) Iranian National Standard No. 14133 (2011انجام شد.
صندلی طبق دستور کارخانه سازنده بر حسب جرم شخص مورد آزمایش تنظیم شد .از آن جا که جرمهای متفاوت نتایج آزمونهای
ارتعاش را تحت تأثیر قرار میدهند ،برای انجام آزمونها در این تحقیق از یک کاربر با جرم  20کیلوگرم استفاده گردید.
دادهها از نرمافزار  Excel 2013استفاده شد .مقادیر ارتعاش تمام بدن در شرایط مختلف رانندگی تراکتور
جهت تجزیه و تحلیل 
محاسبه شد و مقدار میانگین آنها به دست آمد .سپس بر اساس مقادیر میانگین به دست آمده ،مدت زمان مجاز مواجهه تعیین شد .برای
پیش بینی ارتعاش کل بدن کاربر تراکتور از رگرسیون تک متغیره استفاده شد .رگرسیون روشی برای مدلسازی ریاضی دادهها است تا
بتوان نتایج مربوط به حالتهایی که آزمایشی برای آنها صورت نگرفته است ،پیشبینی نمود () .بر اساس این روش ،مدلهایی برای
ارتعاش تمام بدن بر حسب دور موتور برای نسبت دندهها و جادههای مختلف به دست آمد.


نتایجوبحث 
ارتعاش کل بدن (برآیند جهتهای سه گانه  ،y ،xو  )zدر سرعت و موقعیت دندههای مختلف تراکتور در حرکت بر روی جاده آسفالت و
خاکی در جدول ( )8آمده است .با توجه به این جدول ،با افزایش سرعت موتور از  8111تا  0111دور بر دقیقه و نسبت دنده از  8تا ،3
برآیند ارتعاش کل صندلی تراکتور افزایش مییابد که علت آن میتواند افزایش تعداد کورسهای احتراق و ضربات پیستون و نیروهای
اینرسی موتور در واحد زمان ،افزایش سرعت پیشروی و اثرات سطح جاده باشد .نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق )(2011
 Taghizade Alisaraeeکه ارتعاشات تراکتور  MF399در هشت دور موتور از  111تا  0011دور بر دقیقه را اندازه گیری نمودند،
مشابه است.
میزان ارتعاش صندلی تراکتور مربوط به جاده خاکی برای تمامی سرعت های موتور و نسبت دندههای مورد بررسی ،بیشتر از حالت
حرکت بر روی جاده آسفالت بود .علت این موضوع اختالف نوع سطح و ناهمواریهای جاده خاکی نسبت به جاده آسفالت است؛ زیرا
جنس سطح جاده تأثیر مستقیمی بر ارتعاش تراکتور در حال حرکت و ارتعاش رسیده به صندلی تراکتور دارد.
مقادیر ارتعاش کل ایجاد شده توسط سرعتهای مختلف موتور بیشتر از دندههای مختلف جعبهدنده میباشد که علت اصلی آن افزایش
تعداد کورس احتراق و ضربات پیستون در واحد زمان که عامل اصلی تولید ارتعاش است ،میباشد .از طرف دیگر علت افزایش شتاب
ارتعاش با تغییر دنده از  8تا  ،3افزایش سرعت پیشروی است .این نتایج مشابه نتایجی است که ) Ahmadian et al. (2014و
) Taghizade Alisaraee et al. (2007گزارش نمودهاند Taghizade Alisaraee et al. (2007) .در بررسی
ارتعاش صندلی تراکتور یونیورسال  650Mدر راستای عمودی در پنج دور موتور  8111تا  8111دور در دقیقه گزارش دادند که ارتعاش
در تمامی دورهای موتور در صندلی تراکتور مساوی با دو برابر بسامد دور موتور یا برابر با ضربات پیستون موتور در مرحله توان (انفجار
سوخت در سیلندر) است و با افزایش دور موتور بسامد ارتعاش صندلی افزایش مییابد Ahmadian et al. (2014) .در بررسی
ارتعاش دسته و صندلی تراکتور نشان دادند که ارتعاش با افزایش سرعت موتور در تمامی سطوح دنده و در تمام جهات افزایش
مییابد.

جدول.1ارتعاشکلبدنمربوطبهصندلیتراکتورITM475
Table 1. Whole-body vibration related to seat of the ITM475 tractor

ارتعاش کل بدن ()m.s-2

موقعیت دنده

نوع جاده

دور موتور ()rpm

Whole-body vibration

Gear ratio

Road type

Engine speed

)(m.s-2

)(rpm

0.23

1

0.32

2

0.43

3

0.50

1

0.65

2

1.11

3

0.33

1

0.40

2

0.56

3

0.69

1

0.90

2

1.31

3

0.43

1

0.49

2

1.04

3

0.85

1

1.15

2

1.49

3

آسفالت
Asphalt
1000

خاکی
Dirt

آسفالت
Asphalt
1500

خاکی
Dirt

آسفالت
Asphalt
2000

خاکی
Dirt

) Melemez et al. (2013در بررسی ارتعاش تمام بدن تراکتور  ،International 444 ،Ford 6610و  Leyland 154در ترکیه
بر روی جادههای آسفالت و جنگلی ،میزان ارتعاش اندازه گیری شده را بین  1/21تا  8/08 m s-2گزارش دادند.

)Nassiri (2013

تهای مختلف انتقال (بدون تریلى ،همراه تریلى خالى ،و همراه با تریلى
ارتعاش معادل تراکتور مسى فرگوسن مدل 810را در ایران و حال 
وضعیتهاى کارى با دندههاى مختلف بر اساس استاندارد

با بار خاك) ،شخم زدن زمین ،و بارگیرى تریلى خاك با تراکتور و در

ISO

تهای مختلف از  1/ 13تا 0/30 m s-2
اندازهگیری نمودند .محققین میزان ارتعاش معادل برای تراکتور فرگوسن مدل 810در حال 
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را به دست آوردند.
مدلهای رگرسیونی ارتعاش کل تراکتور مورد بررسی در جاده آسفالت و خاکی را نشان میدهند .مدلهای رگرسیونی
شکل ( )9
مربوط به جاده آسفالت در دندههای  ،0 ،8و  3به ترتیب در روابط ( )9تا ( )1آمدهاند .ضریب تبیین مدل ارتعاش کل تراکتور مورد بررسی
در دندههای مختلف از  13/34 %تا  11/08 %بر روی جاده آسفالت متغیر بود.
() 9

R² = 0.83

TV = 0.0002ERS + 0.039

() 0

R² = 0.88

TV = 0.0002ERS + 0.1518

() 1

R² = 0.84

TV = 0.0006ERS - 0.2142

در اینجا  TVارتعاش کل ERS ،دور موتور ،و  R2ضریب تبیین میباشد.
1.2

دنده 1
دنده 3

0.8
0.6

y = 0.0006x - 0.2142
R² = 0.8438

0.4

y = 0.0002x + 0.1518
R² = 0.8821
y = 0.0002x + 0.039
R² = 0.8339

ارتعاش کل ()m.s-2

دنده 2

1

0.2
2000

1500

0
1000

دور موتور ()rpm
دنده 1
دنده 3
y = 0.0004x + 0.7328
R² = 0.5367
y = 0.0005x + 0.1693
R² = 0.927
y = 0.0004x + 0.1482
R² = 0.9199

2000

1500

ارتعاش کل ()m.s-2

دنده 2

1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
1000

دور موتور ()rpm
.مدلهایرگرسیونیارتعاشتمامبدندرجادهآسفالت(باال)وجادهخاکی(پایین) 

شکل4
)Fig. 4. The regression models of whole-body vibration on asphalt road (top) and dirt road (bottom

مدلهای رگرسیونی مربوط به ارتعاش کل بدن تراکتور مورد بررسی در جاده خاکی در دندههای  ،0 ،8و  3به ترتیب در رابطههای
( )2تا ( )4آمدهاند .ضریب تبیین مدل ارتعاش کل تراکتور مورد بررسی در جاده خاکی از  03/12 %تا  40/21 %متغیر میباشد.
() 2

R² = 0.92

TV = 0.0004ERS + 0.1482

() 1

R² = 0.93

TV = 0.0005ERS + 0.1693

() 4

R² = 0.54

TV = 0.0004ERS + 0.7328

در اینجا  TVارتعاش کل ERS ،دور موتور ،و  R2ضریب تبیین میباشد.
با استفاده از مدلهای ( )9تا ( )4میتوان ارتعاش کل بدن تراکتور مورد بررسی را در هر دور موتور دلخواه ،با دقت باالیی پیشبینی
نمود و سپس مدت زمان مجاز مواجهه کاربر با ارتعاش این نوع تراکتور را محاسبه نمود .قابل ذکر است که دقت مدل مربوط به دنده  3و
جاده خاکی پایین بوده است ( .)1/09این موضوع به دلیل تغییرات زیاد بین نتایج تکرارهای انجام شده در این شرایط میباشد که آن را
میتوان به تغییرات ناهمگن سطح جاده خاکی نسبت داد ،چرا که ممکن است سطح جاده خاکی در جایی صافتر و در جایی دیگر
ناصافتر باشد .به منظور دستیایی به یک مدل جامع برای پیشبینی ارتعاش کل بدن کاربر تراکتور مورد بررسی ،از رگرسیون چند متغیره
با استفاده از نرمافزار متلب بهره گرفته شد.
پس از محاسبه مدت زمان مجاز مواجهه کاربر با ارتعاش تراکتور مورد بررسی ،نتایج آن در جدول ( )0گزارش شده است .نتایج حاکی
از آن است که اثر عامل های اصلی دور موتور ،موقعیت دنده ،نوع جاده و اثر متقابل دور موتور در نوع جاده ،موقعیت دنده در نوع جاده،
دور موتور در موقعیت دنده و دور موتور در موقعیت دنده در نوع جاده در سطح احتمال  8 %بر مدت زمان مجاز مواجهه کاربر تراکتور
معنیدار بود.
بر اساس الگوی مورد پذیرش در ایران که توسط کمیته فنی بهداشت حرفهای کشور که  1ساعت کار روزانه و  91ساعت کار
هفتگی را اعالم نموده و همچنین با توجه به نتایج ارائه شده در جدول ( )0مشاهده میشود که در دنده  3با دور موتور  8111دور در
دقیقه و در دنده  0و  3با سرعت موتور  8011و  0111دور در دقیقه در جاده خاکی و در دنده  3با دور موتور  0111دور در دقیقه در جاده
آسفالت ،کاربر تراکتور مورد بررسی مجاز نمیباشد به مدت  1ساعت در روز رانندگی نماید .بنابراین راننده تراکتور مورد نظر هنگام
رانندگی در این شرایط ،باید به منظور حفظ سالمتی خود ،کمتر از  1ساعت در روز رانندگی نماید یا شرایط رانندگی را تغییر دهد .البته در
سایر دورها و دندههای آزمایش شده در جدول باال ،راننده تراکتور مجاز است بیشتر از  1ساعت نیز رانندگی نماید .بنابراین انتخاب دور و
دنده مربوطه برای تعیین ساعات مجاز رانندگی در روز مهم می باشد.

جدول.2مدتزمانمجازمواجههکاربرتراکتور 
Table 2. Permissible exposure time of tractor operator

مدت زمان مجاز مواجهه ()h

موقعیت دنده

نوع جاده

دور موتور ()rpm

Permissible exposure time

Gear ratio

Road type

Engine speed

)(rpm

)(h
894.46

1

298.73

2

98.35

3

60.48

1

22.16

2

3.34

3

261.61

1

133.13

2

37.54

3

18.08

1

6.94

2

1.79

3

97.27

1

63.23

2

4.12

3

8.44

1

2.92

2

1.16

3

آسفالت
Asphalt
1000

خاکی
Dirt

آسفالت
Asphalt
1500

خاکی
Dirt

آسفالت
Asphalt
2000

خاکی
Dirt

با توجه به نتایج به دست آمده از مدت زمان مجاز مواجهه کاربر تراکتور ،میتوان گفت که اثر کاهش دور موتور بر افزایش مدت
زمان مواجهه کاربر بیشتر از کاهش نسبت دنده تراکتور میباشد و برعکس .این نتیجه بیان میکند که به منظور افزایش سرعت پیشروی
تراکتور ،بهتر است راننده تراکتور بجای افزایش دور موتور ،نسبت دنده را افزایش دهد تا ارتعاش تمام بدن ثابت بماند یا به مقدار کمتری
افزایش یابد.
با استفاده از این مدلها میتوان دور مناسب موتور تراکتور برای رانندگی به مدت  1ساعت در روز را تخمین زد .با توجه به شکل ()3
حداکثر ارتعاش تمام بدن برای مدت واجهه  1ساعت در روز ،برابر  1/10متر بر مجذور ثانیه میباشد .بر این اساس و با استفاده از
مدلهای به دست آمده (رابطههای  )4-9میتوان حداکثر دور موتور برای کار با تراکتور بر روی جادههای خاکی و آسفالت و نسبت
دندههای مختلف تخمین زد  .نتایج مربوط به محاسبه حداکثر دور موتور تراکتور مورد بررسی در شرایط مختلف جاده و نسبت دنده برای
کار مجاز به مدت  1ساعت در روز در جدول ( )3ارائه شده است.

جدول.3حداکثردورموتورتراکتوردرشرایطمختلفبرای8ساعتکاردرروز 
Table 3. The maximum engine rotational speed of tractor in different conditions for 8 h working per
day

دور موتور ()rpm

موقعیت دنده

نوع جاده

)Engine speed (rpm

Gear ratio

Road type

4055

1

3491

2

2660.5

3

1754.5

1

1361.4

2

293

3

آسفالت
Asphalt

خاکی
Dirt

دورهای باالتر از  0111دور بر دقیقه در جدول ( )3نشان میدهد که  ،استفاده از تراکتور در شرایط مربوطه با دور موتور  0111دور بر
دقیقه از منظر اثرات ارتعاش محدودیتی ندارد .با توجه به جدول ( ،)3حداکثر دور موتور در دنده  8و  0برای مدت مجاز مواجهه  1ساعت
رانندگی در روز بر روی جاده خاکی به ترتیب  8209و  8318میباشد و بر اساس استاندارد مربوطه ،کاربر در این شرایط قادر به رانندگی
تراکتور مورد بررسی در دورهای موتور باالتر از این مقادیر نمیباشد.

نتیجهگیری 
در تحقیق حاضر ،با بررسی ارتعاش تمام بدن وارده بر کاربر تراکتور  ITM 475با استفاده از یک شتابسنج سه جهته و بر اساس
استاندارد بینالمللی ارتعاش  ،ISO 2631-1مشخص شد که کمترین میزان ارتعاش مربوط به جاده آسفالت با پایین ترین دور و دنده و
بیشترین میزان ارتعاش مربوط به جاده خاکی و با بیشترین دور موتور و نسبت دنده بود .در همه دورهای موتور و نسبت دندههای مورد
بررسی ،ارتعاش کل بدن در جاده خاکی از جاده آسفالت بیشتر بود .با تعیین مدت زمان مجاز مواجهه ،مدت زمان حد مراقبت ،و واکنش
کاربر ،مشخص گردید که کاربر تراکتور مورد نظر در برخی شرایط باید کمتر از  1ساعت رانندگی کند .بنابراین پیشنهاد میشود دور موتور
و نسبت دنده پایینتری برای رانندگی بر روی جاده خاکی انتخاب شود .از آنجا که حداکثر ارتعاش مجاز صندلی برای رانندگی تراکتور
 ITM 475به مدت  1ساعت برابر  1/10متر بر مجذور ثانیه است ،نیاز است در طراحی تراکتور شرایطی لحاظ شود که حداکثر ارتعاش
به کمتر از این میزان رسانده شود.

 بازطراحی صندلی تراکتور مورد بررسی،از آنجا که کاهش ارتعاش تمام بدن موجب افزایش مدت زمان مجاز مواجهه کاربر میشود
، همچنین. میتوان صندلی تراکتور را به یک سامانه تعلیق مناسب تجهیز نمود تا ارتعاشات تمام بدن کاهش یابد.میتواند اثربخش باشد
 راهی دیگر برای کاهش ارتعاشات تمام بدن تراکتور و بنابراین،طراحی یک کابین مناسب با سامانه تعلیق مناسب برای کاربر تراکتور
افزایش مدت زمان مجاز مواجهه شود؛ که با استفاده از مدلسازی رگرسیونی میتوان ارتعاش تمام بدن ناشی از تراکتور مورد بررسی را
.با دقت باالیی برای دیگر سرعتها پیشبینی نمود
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