
  
  بسمه تعالي

  محصوالت كشاورزي اندازه گيري ابعاد و تعيين شكل -2آزمايش 
  بيوفيزيكي محصوالت كشاورزي درس خواص

مهندس خورسندي: كارشناس                                                          دكتر معصومي: مدرس  

. گرددابعاد محصوالت كشاورزي استفاده ميبندي و مباحث انتقال جرم وحرارت از در صنايع بسته :مقدمه
ذرات شير . خصوصيات فيزيكي محصوالت كشاورزي و مواد غذائي داراي محدوده تغييرات گسترده اي مي باشد

متر  5/0هستند در حاليكه يك هندوانه ممكن است داراي قطر ماكزيمم  m 150تا  10خشك داراي قطري از 
نخود فرنگي تقريبا كروي است، پرتغال و گريپ فروت بيضوي . آنها نيز مي تواند بسيار متفاوت باشدشكل . باشد

روشهايي براي تعيين اين خواص وجود دارد كه در ذيل به شرح برخي . هستند و يوالف و جو دراز و باريك هستند
  .از آنها پرداخته شده است

  :هدف
   رزياندازه گيري ابعاد و شكل محصوالت كشاو 

  
  : وسائل مورد نياز

  كوليس يا ميكرومتر
   كاغذ شطرنجي 
  ماشين بينايي 

  ......)لوبيا، ذرت، نخود و(هاي بذور مختلف دانه
  

  :روش آزمايش
ابعاد را مي توان با . شكل و ابعاد اغلب براي توصيف دانه ها، بذور، ميوه ها و سبزيجات استفاده مي شوند :ابعاد

قطر . تعيين نمود -قطر بزرگ، متوسط و كوچك –با تعيين سه بعد مشخصه  جسم تصوير شدهاستفاده از ابعاد سطح 
يمم  و قطر كوچك برابر كوچك ترين بعد از سطح تصوير زبزرگ برابر بزرگ ترين بعد از سطح تصوير شده ماك

  يمم است و اغلب فرض مي شود كه زقطر متوسط، كوچك ترين بعد از سطح تصوير شده ماك. شده مينيمم است



  
طول، عرض اندازه گيري در مورد دانه ها و بذور، اغلب از . معادل بزرگ ترين بعد از سطح تصوير شده مينيمم است

قطر بزرگ، متوسط و كوچك به عنوان به ترتيب ، ويا ماشين بينايي با استفاده از كوليس يا ميكرومتر و ضخامت
  .استخراج برخي خواص دانه غالت از تصوير ديجيتال را نشان مي دهد 1-2شكل . استفاده مي شود

يك روش مرسوم براي تعيين مقدار تفاوت در شكل ميوه ها، سبزيجات، دانه ها و بذور آن است كه مقدار : شكل
فرض  كرويت را مي توان از چندين راه تعيين نمود ولي يكي از مرسوم ترين اين راه ها بر اين. كرويت محاسبه شود

استوار است كه حجم جسم جامد مي تواند با استفاده از محاسبه حجم يك بيضي سه محوري داراي قطر هايي معادل 
كرويت به صورت نسبتي از اين حجم به حجم يك . با قطرهاي بزرگ، كوچك و متوسط جسم، تخمين زده شود

  .كره كه جسم را در بر گرفته است، تعيين مي شود
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  . مقدار كرويت است Sphericityاست و  c2و  a2 ،b2كه در آن قطر بزرگ، متوسط و كوچك به ترتيب برابر 

  
  .استخراج برخي خواص دانه غالت از تصوير ديجيتال -1-2شكل 

 


