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 چکیده: 
توان به شکل صریح از اصول را نمیفیزیکی های روابط حاکم بر بسیاری از پدیدهاغلب 

یوستگی، برنولی، مومنتوم یا در حالت کلی معادلۀ ناویر ـ استوکس نظیر پ بقاء و معادالتی

استفاده از اصول تحلیل ابعادی در  مؤثرترین روش رفع این مشکلبرای  .بدست آورد

توان به اعداد و میتحلیل ابعادی با استفاده از  .تعیین روابط حاکم بر پدیده است

. دارند نقشادالت حاکم بر یک پدیده پارامترهای بدون بعد دست یافت که در تعیین مع

تحلیل ابعادی، ابزاری ساده اما توانمند در مهندسی است که امکان تجزیه و تحلیل سریع 

  تجزیه و تحلیل مسائل پیچیده باعث آسانتر شدنآورده و سیستمهای فیزیکی را فراهم 

غیرها در قالب بندی متاز طریق دسته هاای از آزمایشو نیز کاهش تعداد قابل مالحظه

، باالخص در مواردی که تعداد متغیرها زیاد باشد انجام آنها بدون گرددمی بعدبیاعداد 

به همین دلیل در این  استفاده از روش آنالیز ابعادی غیر ممکن و بسیار پر هزینه است. 

بعد حاکم بر تحقیق برای اولین بار از روش تحلیل ابعادی برای بدست آوردن اعداد بی

فشار باالی هیدرواستاتیک استفاده شده است، چرا که متغیرهای دخیل در این  رآیندف

از ابزار آنالیز  استفادهبرای پیدا کردن ارتباط بین آنها روش  بهترینزیاد بوده و  فرآیند

. در گام بعدی و پس از شناسایی متغیرهای موثر با استفاده از تئوری باشدمیابعادی 

فشار باال بدست آورده شده است. پس از آن  فرآیندبعد حاکم بر باکینگهام اعداد بی

کرنش نرخ های فشارباال، روبش فرکانس و گیری شده حاصل از آزمونکمیات اندازه

بعد که از قبل بدست آمده دسته بندی و به بررسی رفتار ماده برشی در قالب اعداد بی

بعد تیجه با استفاده از اعداد بیمورد آزمایش)نشاسته ارزن( پرداخته شده است. در ن

بدست آمده عالوه بر اینکه ارتباط بین متغیرها و درجه اهمیت آنها نسبت به یکدیگر 

بعد نمایش های رفتاری مواد نیز در قالب نمودارهای بیگیمشخص گردید، برخی از ویژه

باال مواد  . در آزمون فشارکه با نمودارهای متداول تفاوت رفتاری دارد داده شده است

مگاپاسکال برای مدت زمان  600تا  200مورد آزمایش تحت فشار هیدرواستاتیکی بین 

-نشان داد که ویژهنتایج بدست آمده از آزمون فشار باال  دقیقه قرار گرفته است. 30تا10

های رئولوژیکی نشاسته ارزن از جمله ویسکوزیته کمپلکس با افزایش فشار و زمان گی

 قابل توجهی دارند. اعمال آن تغیر 

 27/11/1400 تاریخ دریافت:
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 مقدمه

 آنالیز ابعادی

را نمیفیزیکی های روابط حاکم بر بسیاری از پدیدهاغلب 

نظیر  عادالتیاز اصول بقاء و م  توان به شکل صریح

پیوستگی، برنولی، مومنتوم یا در حالت کلی معادلۀ ناویر ـ 

 برای تعیین رابطۀحالت عادی   در .استوکس بدست آورد

با استفاده از  مرحله و ریاضی باید روابط را طی دو

مرحله نخست: کلیه  .مدلسازی در آزمایشگاه تعیین نمود

، عیین گردندمتغیرهای الزم در به وجود آوردن آن پدیده ت

مرحله دوم: برای تعیین متغیرهای حاکم بر یک پدیده و 

 تعیین روابط میان آنها در آزمایشگاه، با تغییر دادن یک

توان نحوۀ تاثیر متغیر و ثابت نگه داشتن باقی متغیرها، می

زیاد بودن . سنجید را هر متغیر بر پدیده مورد مطالعه

 الزمتعداد آزمایشهای زیاد بودن  و در نتیجه تعداد متغیرها

بر  برای تعیین مقادیر و نحوه تأثیر هر یک از متغیرها

از مهمترین مشکالت این روش بوده  پدیده مورد مطالعه

ها آنقدر زیاد است که انجام آن از که بعضا تعداد آزمایش

برای غلبه  لحاظ صرف وقت و هزینه غیر ممکن است.

استفاده از  روش ترین و مؤثرترین، سادهمشکالت یاد شده

-بعدبیتحلیل ابعادی و با استفاده از  .است تحلیل ابعادی

اعداد  به تعداد متغیرهای کمتر در قالبتوان سازی می

بعد دست یافت که در تعیین معادالت حاکم بر یک بدون

 .(Agrawal, S. K., 2006) دارند نقشپدیده 

استفاده امروزه از آن  ی و مفاهیم اصلی آن کهابعاد آنالیز

ولی  منتشر شده از صد و پنجاه سال قبل باًیتقر  میکنیم

 از رایدارند، ز یتریطوالن اریسابقه بس یی آنابتدا میمفاه

مورد استفاده ی کیزیف ریمقاد یریگاندازه ستمیکه س یزمان

 یضمن مفاهیم آنالیز ابعادی بطوراز  یگرفت، برخیقرار م

ی درباره 1765لر در سال اولین بار اوی شدند.یم بکارگرفته

نقش ابعاد و آحاد در روابط فیزیکی مقاالتی نوشت. داویت 

 یداریمعن روابطکه  دیرس جهینت نیبه ا 1799در سال 

-جهیباشد، نت برقرار یریگمختلف اندازه یواحدها بین دیبا

 افتی تیرسم نگهامیباک π هیکه سرانجام در قض یا

(Martins, R. D. A., 1981). 1822فوریه در سال  جوزف 

کتاب نظریه تحلیلی انتقال گرما را تالیف و در آن برای 

اولین بار اصل همگنی ابعادی و بعضی قواعد تشابه ابعادی 

 نیهمچن یابعاد برای انتقال گرما را مطرح کرد. آنالیز

که در  یکیزیف یهاتیکم نیبه دست آوردن روابط ب یبرا

این  .شودیم هستند استفاده لیخاص دخ دهیپد کی

ی عمال لیتوسط لرد ر 1872در سال  بار نیاول یبرامفهوم 

در کتاب خود  1877در سال وی  بکار گرفته شد و سپس

 ,.Strutt, J. W ) تحت عنوان نظریه صوت آنرا منتشر کرد

.& Rayleigh, J. W. S. B. 1894)    واشی فرانسوی در

التی مقا 1911و ریابوچینسکی روسی در سال  1892سال 

 1914درباره قضیه پی نوشتند. ای. بوکینگهام در سال 

بعد مطرح کرد و های بیقضیه پی را برای توصیف گروه

 لیدر اوا پس از آن به قضیه پی باکینگهام معروف شد.

پی دبلیو بریجمن نظریه کلی تحلیل ابعادی را  1922 دهه

 مطرح کرد. 

ا به منظور هبعد سازی کمیتبی روشی برایآنالیز ابعادی 

ها است. با استفاده از نمایش تجزیه، تحلیل و تفسیر داده

توان حجم زیادی از جداول بعد شده میهای بیداده

خروجی را در یک مجموعه منحنی نمایش داد. همچنین 

توان با استفاده از آنالیز ابعادی قوانین تشابه ابعادی را می

نتایج  استنتاج کرد. به این صورت که پس از تعیین

آزمایش یک مدل کوچک، با استفاده از قوانین تشابه 

توان نتایج مربوط به نمونه اصلی را پیش بینی ابعادی می

از جمله کاربردهای آنالیز . (Barenblatt, G. I., 1987)کرد 

ابعادی در مسائل مهندسی استفاده از آنالیز ابعادی در 

 ریتحت تأثکه  ی استستیمواد ز تیمار فشار باال

آنالیز . گیردقرار می یادیز یو خارج یداخل یپارامترها

 میتعمهمچنین و  این پارامترها امکان کاهش تعداد ابعادی

 با .کندیرا فراهم م فرآیند یهادهیها و پدسمیمکاندادن 

مربوط  لیفرانسیمعادالت دی و یا استفاده از معادالت جبر

 فرآیندروند بدون بعد را که  یهاگروه ایتوان اعداد یم

  کنند، به دست آوردیم فیرا توص فشار باال

.(Kowalczyk, W., & Delgado, A. 2007) همچنین 

(Petit, J., Six, T., Moreau, A., Ronse, G., & 

Delaplace, G., 2013)   فرآیندمستقل نقش چهار پارامتر ،

 نیانگی، میمبدل حرارت یمحصول در خروج یدما یعنی

مبدل  یو خروج یورود نیدما ب شیافزا ،ماندگاریزمان 

، تجمع و ونیدر دناتوراس راگرما  یو اثربخش یحرارت

یک به عنوان  بتاالکتوگلوبولینکنسانتره  یرسوب گذار

 ,Manjula) .ندکرد یبررسرا  ریمشتقات ش یمدل برا عیما

P., Kalaichelvi, P., & Dheenathayalan, K., 2010) 
الط مخلوط کن با استفاده زمان اخت یبرا یهمبستگ کی

در واحد  کردند. سرعت انتقال حرارت جادیا آنالیز ابعادیاز 

قطر ی به پارامترهاای در مبدل حرارتی صفحه سطح

ی، انبساط حرارت ویژه، یگرما، دانسیته، سرعت، کیدرولیه
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و  ، شاخص قوامانی، شاخص رفتار جریحرارت تیهدا

 لیز ابعادیآنا بستگی داشته و با روش اختالف دما

 .را با یکدیگر بدست آوردند رهایمتغ نیا یهایوابستگ

(Muthamizhi, K., & Kalaichelvi, P., 2015).    در

 یهمبستگ بررسی ای با استفاده از آنالیز ابعادی بهمطالعه

 بیضرا نییتع یسلت از نظر تمام پارامترها براان عدد

 یبراای مبدل حرارتی صفحه کیانتقال حرارت در 

( CMCسلولز ) لیمت یمختلف محلول کربوکس یهاغلظت

های موجود مورد مقایسه نتایج حاصل را با مدلو  پرداخته

 شیانتقال حرارت با افزا بیضردر نتیجه  .قرار دادند

و  ابدییم شیافزادرصد وزنی  6/0 تا 1/0ز ا CMCغلظت 

 عاتیما انیسرعت جرغلظت این ماده  شیبا افزا نیهمچن

 شیافزا هیدر ثان لوگرمیک 099/0به  016/0م از سرد و گر

 شیپ یبرا نگهامیباکپی از روش  در تحقیقی دیگر .یافت

آن مدل وسعه تو اکستروژن  فرآیند یحداکثر دما ینیب

قطر  فرآیندموثر در این  یپارامترها. شده استاستفاده 

خنک کننده، ماده  انی، طول اکسترودر ، سرعت جرچیپ

خنک  ویژه ماده یخنک کننده، گرماماده  یورود یدما

خوراک  انی، سرعت جردمای ورودی خوراککننده، 

بوده که با  اکسترودر یو حداکثر دما چیمرطوب، سرعت پ

 نگهامیباکپی  هیقضتوجه به زیاد بودن تعداد متغیرها از 

 ,.Pan, T. Y) برای گروه بندی متغیرها استفاده شده است

Gopirajah, R., Krishnamurthy, S., & Rizvi, S. S., 

با استفاده از آنالیز ابعادی گروهی از محققین    .(2020

پارامترهای موثر در فرآیند اختالط پودر توسط میسکر 

که با دو عدد ند ای را بدست آورده  و نشان دادسیاره

توان فرآیند نسبت سرعت چرخش پره و عدد فرود  می

ا نشان  دادند که جریان پودر را کنترل نمود. همچنین آنه

بدست آمده برای  بعدبیاستفاده از آنالیز ابعادی و اعداد 

 باشدبیان فرآیند همگن سازی پودرها مناسب می

(C.Andre, Jean-François Demeyre, Cendrine 

Gatumel, Henri Berthiaux, G. Delaplace., 2012).   
پی  با استفاده از آنالیز ابعادی و قضیهدر تحقیقی دیگر 

باکینگهام پارامترهای موثر در میکروتیوپ های آبیاری 

برای ایجاد شرایط رژیم جریان آرام در داخل لوله های با 

. ه شده استبعد بدست آوردقطر کم را در قالب اعداد بی

این پارامترها شامل فشار، طول میکروتیوب، سرعت 

جریان، قطر داخلی میکروتیوب ، شتاب جاذبه و خواص 

بعد دسته بندی آب بود که آنها را در گروههای بی فیزیکی

نموده و سپس با انجام یک آزمایش نتایج بدست آمده را 

 ,G. T. Katsurayama) بعد نمایش دادندبی ددر قالب اعدا

L. R. Sobenko, A. P. de Camargo, T. A. Botrel, J. 

A. Frizzone, and S. N. Duarte., 2020) .(K. Lachin, 

C. Turchiuli, V. Pistre, G. Cuvelier, S. Mezdour, F. 

Ducept. 2020).   از  تحلیل ابعادی برای مدل سازی

فرآیند اتمیزه کردن مایع با استفاده از نازل های فشار باال  

بعد استفاده نمودند. آنها با بدست آوردن عدد افت فشار بی

ه توانستند به پیش بینی افت فشار در طی فرآیند اتمیز

بپردازند. در این تحلیل ابعادی پارامترهای موثر عبارت 

از دبی جریان، ویسکوزیته، چگالی و پارامترهای  دبودن

بعد و با استفاده از قضیه هندسی نازل که در چند گروه بی

 ,Tina Ying Pan)پی باکینگهام  دسته بندی شدند. 

Rajamanickam Gopirajah1, Sugirtha 

Krishnamurthy, Syed S.H. Rizvi., 2020).   یک مدل

همبستگی برای پیش بینی حداکثر دما در فرآیند 

اکستروژن  یک سیال فوق بحرانی با استفاده از تحلیل 

ابعادی و قضیه پی باکینگهام بدست آوردند. آنها با استفاده 

بعد که مربوط به نسبت قطر از تحلیل ابعادی دو عدد بی

نرژی اضافه شده به انرژی پیچ به طول پیچ و نیز نسبت ا

باشد را  برای بررسی مدل ارائه نمودند.  حذف شده می

همچنین با استفاده از یک سری آزمایشات تجربی صحت 

نتایج پیش بینی را بررسی نموده که تطابق خوبی را نشان 

های فراوری مواد غذایی با داده است. اغلب کارخانه

 و مدت طوالنی برای استفاده از مواد شیمیایی با دمای باال

تمیزکاری استفاده می کنند که این امر موجب هزینه های 

باال و اثرات زیست محیطی زیانباری را به دنبال خواهد 

داشت. با توجه به دشواری فرآیند تمیز کاری در صنایع 

غذایی و  پارامترهای متعدد  از تحلیل ابعادی کمک 

ای است که در بعد سازی به گونهاند.  نتایج بیگرفته

های مختلف در صنایع غذایی و دیگر شرایط و موقعیت

بعد توان از آن استفاده نمود. اعداد بیموارد مشابه می

بدست آمده عبارت بودند از عدد رینولدز، عدد چگالی که 

نشان  نسبت تراکم خاک به چگالی ماده تمیز کننده را

و  بعد جدید است دهد و عدد خاک که یک عدد بیمی

 Hannes) کندهای غذایی را بیان میخواص خاک

Deponte,  Alberto Tonda , Nathalie Gottschalk , 

Laurent Bouvier , Guillaume Delaplace, Wolfgang 

Augustin, Stephan Scholl., 2020) . 

 

 فشار باال و اصالح ساختار
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در صنایع غذایی به  های نوینفناوریظهور و پیشرفت 

اثیرات نامطلوب حرارت و در راستای کاهش دلیل ت

صدمات وارد شده به مواد غذایی اهمیت خاصی در دهه 

به طور  hite، 1899در سال های اخیر پیدا کرده است. 

موفقیت آمیزی از فشارهای هیدرواستاتیک باال برای بهبود 

و حفظ کیفیت شیر استفاده نمود. بدین ترتیب کاربرد این 

ها و نگهداری مواد غذایی یکروارگانیسمدر کنترل م فرآیند

فشار هیدرواستاتیک باال  فرآیند تاریخچه طوالنی دارد.

(HHP به عنوان یک فناوری جایگزین برای عملیات )

حرارتی، پتانسیل قابل توجهی از نظر ایمنی و کیفیت در 

های های اخیر به اثبات رسانده است و گزارشدهه

بر ژالتینه شدن نشاسته  آیندفرمتعددی در مورد تأثیر این 

های مختلف و تغییر در خواص فیزیکوشیمیایی نشاسته

 ;Liu et al., 2009; Wang et al., 2008) ارائه شده است

Rubens & Heremans, 2000) . همچنین این تکنولوژی

های پروتئین و کربوهیدرات را تواند عملکرد مولکولمی

ید و توسعه محصوالت تحت تاثیر قرار داده و منجر به تول

 های تولید مواد غذایی گردد.فرآیندجدید و بهینه سازی 

اصالح ساختار مواد غذایی با هدف تغییر در رفتار 

 فرآیندرئولوژیکی این مواد از جمله مهمترین کاربردهای 

اغلب روشهای اصالح   .باشدفشار باالی هیدرواستاتیک می

ی ماده غذایی است هایی براساختار نشاسته توام با آسیب

اما یک روش موثر برای اصالح ساختار و بهبود عملکرد آن 

باشد. استفاده از تکنولوژی فشار هیدرواستاتیک باال  می

تواند اصالح ساختار غیر حرارتی بوده و می تکنولوژیاین 

را بدون آسیب فیزیکی انجام و فرصت جدیدی را نشاسته 

شده در محصوالت  های اصالحبرای استفاده از نشاسته

پدیده ژالتینه  .(Wang et al., 2008) غذایی فراهم نماید

ها و خروج شدن نشاسته شامل هیدراتاسیون، تورم گرانول

ها از حالت منظم بوده و به عنوان انتقال فاز گرانول  آمیلوز

شود که منجر به از دست دادن به حالت نامرتب تعریف می

. اثر تیمار با فشار گرددمیای بلورینگی و شکل دانه نظم

هیدرواستاتیک باال در مقایسه با عملیات رطوبتی و 

حرارتی بر مکانیسم ژالتینه شدن ساختار نشاسته و گرانول 

فشار باال،  فرآیندهای تیمار شده با یکسان نیست. نمونه

با  فرآینددهند، بنابراین این ای را نشان نمی تورم گسترده

کل و بلوری، منجر به تورم محدود تأثیر بر ساختار بی ش

ای، شود و ضمن حفظ ساختار دانههای نشاسته میگرانول

 Buckow et) ماندها باقی میآمیلوز بیشتری در گرانول

al., 2007; Stolt et al., 2000; Douzals et al., 1998) 

درصد نشاسته است. دانه ارزن عالوه  70دانه ارزن حاوی 

سیل بهبود سالمت انسان را دارد و به بر ارزش غذایی، پتان

های مواد معدنی و ویتامین ،دلیل وجود مواد مغذی

مختلف از جمله منیزیم، فسفر، منگنز و سلنیوم در سال 

 Bhupender) بیشتری پیدا کرده است  های اخیر اهمیت

et al., 2013). 

تحلیل از تا کنون  با بررسی منابع مشخص گردید که

فشار  فرآیندآوردن روابط حاکم بر  برای بدستابعادی 

باالی هیدرواستاتیک و ارتباط بین متغیرهای آن انجام 

متغیرهای موثر نگرفته است. در این تحقیق برای اولین بار 

فشار باالی هیدرواستاتیک با تاکید بر متغیرهای  فرآینددر 

)با  بعدمربوط به رفتار جریان در قالب اعداد و گروههای بی

از قضیه باکینگهام( بدست آورده شده است. پس استفاده 

بدست آمده های هبعد از داداعداد بی از آن برای مشاهده 

که قبال تحت تیمار فشار  نشاسته ارزن از آزمون رئومتری

باال قرار گرفته بودند استفاده و سپس نتایج به صورت 

 بعد نمایش داده شده است. نمودارهای بی

 

 هامواد و روش

 نگهامیباک 𝛑 روش

 مندنظام روشی ، (Streeter et al., 1998) باکینگهام قضیه

جهت  بعد بدون پارامترهای از ایمجموعه تعیین برای

ابتدا  روش این در .است فیزیکی فرآیند یک توصیف

,𝑎1 وابستۀ متغیر nاز  ایمجموعه 𝑎2, 𝑎3, … , 𝑎𝑛  همۀ که 

دارند را نوشته و  نقش یفیزیک فرآیند در متغیرها این

-به صورت زیر تعریف می متغیرها این میان رابطۀ سپس

 :(Streeter et al., 1998)گردد 

1 𝑓1( 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, … , 𝑎𝑛 )= 0        

2 𝑎1 = 𝑓2( 𝑎2, 𝑎3, … , 𝑎𝑛) 

 دارای مذکور متغیرهای سپس با توجه به اینکه که کلیه

 زیر بعدبی به شکل توانمی آنها ترکیب با لذا هستند   بعد

 :یافت دست

3 𝜋 = 𝑎1
𝑥1 . 𝑎2

𝑥2 . 𝑎3
𝑥3 . , … 𝑎𝑛

𝑥𝑛 

 و  محض عددی متغیرهای x𝑖بعد، عدد بی 𝜋 باال رابطۀ در

𝑎𝑖 اصلی برحسب ابعاد که هستند متغیرهایی M ،L وT  

 بعد بدون ایرابطه 3 رابطۀ که آنجا وند. ازشمی نوشته

 باید    Tو M ،L اصلیبعد  های سهتوان جمع حاصل است،

 پارامترهای باشند. در نهایت از کم کردن تعداد صفر برابر
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-تعداد گروههای بی( m)اصلی ابعاد تعداد از (n)بعد بدون

 لشک به (2) و (1) معادالت یعنی آید.می دستبه(  𝜋𝑖)بعد

 :آینددر می زیر

4  ø(𝜋1 , 𝜋2 , 𝜋3 ,…, 𝜋𝑛 ) = 0 

 و یا

5 𝜋1 =  ø1(𝜋2 , 𝜋3 ,…, 𝜋𝑛 ) 

بعد ها اعداد بی  𝜋𝑖توابع چند متغیره و ø   ø1  و که در آن 

 می باشند. 

 

 فشار باال  فرآیندتحلیل ابعادی 

باال بر فشار  رآیندفبه منظور بررسی پارامترهایی که در 

ماده مورد آزمایش تاثیر دارند از آنالیز ابعادی کمک گرفته 

. طبق آنچه تا کنون گفته شد برای تحلیل شده است

هایی که ابعادی یک پدیده فیزیکی بایستی تمام کمیت

باشند را نوشته به قطعا و یا احتماال بر آن پدیده موثر می

این بدان معنی است  طوری که چیزی نادیده گرفته نشود.

-بی فرآیندخود در  که چنانچه کمیتی موثر نباشد خود به

های . بر همین اساس در آزمونشودمیسازی حذف بعد

های زیادی وجود دارند که رئولوژی مواد گوناگون کمیت

شوند. برای تحلیل رفتار جریان یک سیال به کار گرفته می

 :شده است آورده 1در جدول ها برخی از این کمیت

 

 های مرتبط با پدیده مورد بررسیکمیت -1جدول 

 عنوان کمیت واحد ابعاد

M𝐿−1𝑇−1 Pa-s 𝜂, 𝜂′ , 𝜂′′, 𝜂∗ هاویسکوزیته 

M𝐿−1𝑇−2 Pa 𝐺, 𝐺′, 𝐺′′, 𝐺∗ برشی هایمدول 

𝑀−1𝐿𝑇2 1/ Pa 𝐽, 𝐽′, 𝐽′′, 𝐽∗ های نرمیدولم 

- rad 𝛾, 𝛾0 کرنش برشی 

𝑇−1 1/s �̇�, �̇�0 نرخ کرنش برشی 

- rad 𝛿, tan(𝛿) زاویه فاز 

M𝐿−1𝑇−2 Pa 𝜏, 𝜏0 تنش برشی 

M𝐿−1𝑇−2 Pa 𝑃 فشار 

M𝐿−3 Kg /𝑚3  𝜌 دانسیته 

𝜃 oK(
oC ) 𝜃 دما 

𝐿2𝑇−2𝜃−1 KJ / Kg 
oK 𝑐𝑝 گرمای ویژه 

𝑇−1 rad/s 𝜔 ایسرعت زاویه 

𝜃 oK(
oC ) 𝑇𝑔 ایدمای انتقال شیشه 

T s t زمان 

 

که مهم هستند و از طرفی  از این میان پارامترهایی

به همراه  2 امکان اندازه گیری آن وجود دارد در جدول

 ابعاد فیزیکی آن آورده شده است.

 

 های مرتبط با پدیده و واحد آنهابرخی از کمیت -2جدول 

𝒄𝒑 t 𝝉𝟎 �̇� 𝑻𝒈 𝜽 𝝆 𝑷 𝜼 n 
m 

0 0 1 0 0 0 1 1 1 M 
2 0 -1 0 0 0 -3 -1 -1 L 
-2 1 -2 -1 0 0 0 -2 -1 T 
-1 0 0 0 1 1 0 0 0 𝛉 
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 بعد سازیبی فرآیند

طبق تئوری باکینگهام بایستی ابتدا از میان متغیرهای 

متغیرهای موجود متغیرهای تکرار شونده را انتخاب نمود. 

تکرار شونده آن دسته از متغیرهایی هستند که در تمام 

ند. تعداد این گیر ورد استفاده قرار میم  𝜋 های ترم

با تعداد ابعاد مرجع در نظر برابر متغیرهای تکرار شونده 

سازی بعدبی فرآینددر ادامه برای اجرای  .شوند گرفته می

توان بدست آورد را باید بعدی که میابتدا تعداد اعداد بی

تعداد متغیرهای  2مشخص نمود. با توجه به جدول 

عدد  5و لذا  باشدمی 4و تعداد ابعاد مساله  9انتخاب شده 

له ادر این مس1طبق جدول  بعد بدست خواهد آمد.بی

به عنوان متغیر تکرار شونده در نظر که متغیرهایی را 

 شده است عبارتند از:گرفته 

 ρ , �̇�  , 𝜃, P 

 و سایر متغیرها عبارتند از:

 𝜏0 , 𝑡, 𝑐𝑝   , 𝑇𝑔, 𝜂 

بعد آوردن اولین عدد بیبرای بدست  3با استفاده از رابطه 

 خواهیم داشت:

6 𝜋1  =  η ( ρ)𝑎 (P)𝑏 (�̇�)𝑐 (𝜃)𝑑    
با جایگذاری ابعاد اصلی برای همه متغیرها معادله زیر 

 شود:حاصل می

7 𝜋1  

=   M𝐿−1𝑇−1 [M𝐿−3]𝒂  [M𝐿−1𝑇−2]𝒃 [𝑇−1]𝒄 [𝜃]𝒅   

های متناظر و های مجهول با توانبرابر قرار دادن تواناز 

های حل دستگاه چهار معادله و چهار مجهول، توان

 آید. بعد زیر بدست میعدد بی اولین مجهول محاسبه و

8 [

   1    1   0  0
−3 −1   0  0
  0 −2 −1  0
  0    0    0  1

] {  

a
b
c
d

  } = { 

−1
   1
   1
   0

  } 

های مجهول مطابق زیر توان 8حل دستگاه معادله  از

 آیند: بدست می
𝐚 = 1, 𝐛 = −1, 𝐜 = 1, 𝐝 = 0 

 خواهیم داشت: 7با جایگذاری در رابطه 

9 𝜋1  =  
𝜂�̇�

𝑃
 

شود متغیر دانسیته و دما در این همانطور که مالحظه می

بعد نقشی نداشته و از معادله حذف گردید. برای عدد بی

قبل تکرار  فرآیندبعد دیگر چهار عدد بی بدست آوردن

 . شده است

10 𝜋2= 
𝜏0

𝑃
 

11 𝜋3 =  
𝑇𝐺

𝜃
 

12 𝜋4 = 𝑡�̇� 

13 𝜋5 =  
𝜌𝜃𝑐𝑃

𝑃
 

بعدسازی ندارد عدد بی فرآیندبعد که نیاز به یک عدد بی

 بعد تانژانت دلتا است. بی

14 𝜋6 = tan (𝛿)  

بعدسازی بی فرآیندبعد از ه تعداد پنج عدد بیتا این مرحل

-بعد هم مستقیما بدست آمد. طبق تئوریو یک عدد بی

های آنالیز ابعادی نشان داده شده است که با انجام 

بعد اعداد بیتوان میبعد، عملیات جبری بر روی اعداد بی

بعد جدیدی بدست آورد. بنابراین برخی از این اعداد بی

 از: جدید عبارتند

15  𝜋7 = 𝜋1 × 𝜋2 = 
𝜂�̇�𝜏0

𝑃2 

16 𝜋8 =
𝜋1

𝜋2

=
𝜂�̇�

𝜏0

 

17 𝜋9 =
𝜋1

𝜋4

=
𝜂

𝑃𝑡
 

18 𝜋10 = 𝜋3 × 𝜋5 = 
𝜌𝑐𝑝𝑇𝑔

𝑃2 
19 𝜋11 = 𝜋7 × 𝜋8 = 

𝜂2�̇�2

𝑃2 

را می توان برحسب  𝜋8و   𝜋1بعد از طرفی عددهای بی

ای و ویسکوزیته کمپلکس نوشت، چرا که فرکانس زاویه

ای و دیمانسیون دیمانسیون نرخ برشی با فرکانس زاویه

ویسکوزیته کمپلکس با ویسکوزیته دینامیکی برابر است با 

 این جایگذاری خواهیم داشت:

20 𝜋12 = 
𝜂∗𝝎

𝑃
 

21 𝜋13 = 
𝜂∗�̇�

𝜏
 

بعد توان اعداد بیمی بعدعالوه بر بدست آوردن اعداد بی

بعد نیز نوشت. به را به صورت تابعی از یک یا چند عدد بی

 توان نوشت:طور مثال می

22 𝜋1 = 𝐹(𝜋2, 𝜋3, 𝜋4, … , 𝜋𝑛) 

 ترین حالت:و یا در ساده

23 𝜋1 = 𝐹(𝜋2)  

بعد که به صورت تابعی از یک عدد د بیاین جنبه از اعدا

 23بعد نوشته شود کاربرد بیشتری دارد. چنانچه رابطه بی

بعد بدست آمده بنویسیم خواهیم را برحسب عددهای بی

 داشت:

24 𝜂�̇�

𝑃
= 𝐹(

𝜏0

𝑃
) 

 و یا:

25 𝜂 =
𝑃

�̇�
 𝐹(

𝜏0

𝑃
) 
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وزیته به شود در این رابطه ویسکهمانطور که مشاهده می

صورت ضریبی از فشار و نرخ کرنش در یک تابع مجهول 

که خود وابسته به فشار و تنش برشی است بیان گردیده 

را  Fتوان تابع است. پس از این با انجام چند آزمایش می

بدست آورد و به چگونگی تغییرات ویسکوزیته بر حسب 

ای ترین دستاوردهبرد. و این یکی از مهمسایر متغیرها پی

توان رفتار تمامی ای که میآنالیز ابعادی است به گونه

های موثر در یک پدیده را بر حسب یکدیگر و در کمیت

بعد که مستقل از سیستم دستگاه انتخابی قالب اعداد بی

هستند را مطالعه نمود، بدون آنکه بخواهیم معادالت حاکم 

حل  بر میدان را که اغلب به صورت دقیق و یا تحلیلی قابل

نیستند را حل نمود. این روابط را بین هر چند تا از اعداد 

توان نوشت. مهمترین نکته این است که امکان بعد میبی

ها وجود داشته گیری آن کمیتانجام آزمایش و اندازه

باشد، در غیر این صورت هیچ محدودیتی در نوشتن اعداد 

-د بیبعد بر حسب یکدیگر وجود ندارد. در ادامه دو عدبی

شود. از قبل بعد دیگر بر حسب یکدیگر بدست آورده می

چنانچه این دو عدد . بدست آمدند 𝜋8و  𝜋1بعددو عدد بی

 بعد به فرم تابع بیان شود خواهیم داشت:بی

26 𝜋1 = 𝐹(𝜋8) 

 و یا برای اینکه شکل تابع مشخص شود داریم:

27 𝜋1 = 𝐴(𝜋8)𝑛 

 آید.با انجام تعدادی آزمایش بدست می  nو Aدو پارامتر 

28 
𝜂�̇�

𝑃
= 𝐹(

𝜂�̇�

𝜏0

) 

 بعد خواهیم داشت:با جایگذاری اعداد بی

29 𝜂�̇�

𝑃
= 𝐴(

𝜂�̇�

𝜏0

)𝑛 

و یا رابطه ویسکوزیته بر حسب متغیرهای فشار، تنش 

 برشی و سرعت برشی مطابق رابطه زیر خواهد بود.

30 𝜂 =
√𝐴𝑃

1−𝑛

�̇�
𝜏0 (

𝑛
𝑛−1

)
 

شود بدون حل معادالت میدان همانطور که مالحظه می

رابطه ویسکوزیته بر حسب تابعی از فشار، تنش برشی و 

نرخ برش بدست آمد. این رابطه برای اولین بار بدست آمده 

هایی که همزمان فشار و ویسکوزیته وجود دارد فرآیندو در 

از همه مهمتر اینکه با تعداد  تفاده نمود.توان از آن اسمی

توان رابطه بین ویسکوزیته را با فشار، آزمایش می 10

تنش برشی و نرخ برش تعیین کرد، در حالیکه بدون 

استفاده از آنالیز ابعادی برای پیدا کردن ارتباط بین چهار 

( آزمایش انجام داد که عمال 10000) 104متغیر بایستی 

 سیار پر هزینه خواهد بود.غیر ممکن و یا ب

 nو  Aهمانطور که گفته شد برای بدست آوردن مجهوالت 

آزمایش انجام گیرد. با انجام این  10الزم است تعداد  

 10که از  nو  Aتعداد آزمایش و میانگین گرفتن از 

بدست آمده و  Fضرائب تابع مجهول آمده، آزمایش بدست 

مراحل انجام  قابل محاسبه است. 30در نتیجه معادله 

به این ترتیب است. ابتدا با انجام  nو  Aمحاسبه 

بدست  𝜋8مقدار برای  10و   𝜋1مقدار برای  10آزمایش

در این  دهد.مقادیر را نشان می این 3جدول  .آیدمی

آزمایش هر بار یک فشار اعمال و سپس در شرایط نرخ 

شود گیری میبرشی ثابت ویسکوزیته و تنش برشی اندازه

و   𝜋1بعدو در نتیجه با داشتن این اطالعات عددهای بی

𝜋8 باشند. در این پژوهش از چهار سطح قابل محاسبه می

 بعد استفاده شده است.فشار برای بدست آوردن اعداد بی

 

 های مرتبط با پدیده و واحد آنهابرخی از کمیت -3جدول 

 محاسبه

𝜋8 
 محاسبه

𝜋1 

اندازه 

 ریگی

𝜏0 

اندازه 

 گیری

𝜂 

 اعمال
P 

 آزمون

𝜋80 𝜋10 𝜏01 𝜂1 P1 1 
𝜋81 𝜋11 𝜏02 𝜂2 P2 2 
𝜋82 𝜋12 𝜏03 𝜂3 P3 3 
𝜋83 𝜋13 𝜏04 𝜂4 P4 4 
𝜋84 𝜋14 𝜏05 𝜂5 P5 5 
𝜋85 𝜋15 𝜏06 𝜂6 P6 6 
𝜋86 𝜋16 𝜏07 𝜂7 P7 7 
𝜋87 𝜋17 𝜏08 𝜂8 P8 8 
𝜋88 𝜋18 𝜏09 𝜂9 P9 9 
𝜋89 𝜋19 𝜏010 𝜂10 P10 10 

 

 چنین بدست آمده است: nو  Aمیانگین 

31 𝜋10 = 𝐴(𝜋80)𝑛 

32 𝜋11 = 𝐴(𝜋81)𝑛 

 . 

 . 

 . 

33 𝜋19 = 𝐴(𝜋89)𝑛 



 8                                                                                                                                                                پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی

چنین   n میانگین به طور نمونه مراحل بدست آوردن

 است:

 تقسیم شده است.  𝜋11بر  𝜋10ابتدا  nبرای بدست آوردن 

34 𝜋10

𝜋11

= (
𝜋80

𝜋81

)𝑛 

از طرفین رابطه لگاریتم گرفته شده است. به این  سپس

 صورت که:

35 log (
𝜋10

𝜋11

) = 𝑙𝑜𝑔(
𝜋80

𝜋81

)𝑛 

 

36  n= log (
𝜋10

𝜋11
) −  log (

𝜋80

𝜋81
) 

مقدار  9و به همین ترتیب تا آخر این عمل تکرار شده و 

به   nمقدار از  9و سپس میانگین این بدست آمده  nبرای 

آن با استفاده از  بدست آمده است. پس از 𝑛𝑎𝑣𝑔عنوان 

به روش زیر محاسبه شده  Aمقدار   𝑛𝑎𝑣𝑔مقدار میانگین

 است:

 

37 𝜋10 = 𝐴(𝜋80)𝑛𝑎𝑣𝑔 

38 A1 = 
𝜋10

(𝜋80)𝑛𝑎𝑣𝑔  

 . 

 . 

 . 

39 A10 = 
𝜋19

(𝜋89)𝑛𝑎𝑣𝑔  

مقدار ، Aی مقدار برا 10و در نهایت با استفاده از 

 30محاسبه شده است. در نتیجه رابطه ( Aavg)میانگین

  برای محاسبه ویسکوزیته به شکل زیر در آمده است.

40 𝜂 =
√𝐴𝑎𝑣𝑔𝑃

1−𝑛𝑎𝑣𝑔

�̇�
𝜏0 

(
𝑛𝑎𝑣𝑔

𝑛𝑎𝑣𝑔−1
)
 

دارای چهار متغیر است و  30همانطور که گفته شد رابطه 

ثر تغییر هر متغیر را بر دیگر متغیرها چنانچه بخواهیم ا

آزمایش انجام پذیرد، در حالی  104بدست آوریم الزم است

 10که با استفاده از آنالیز ابعاد و روش ارائه شده با انجام 

آزمون رابطه تغییرات چهار متغیر به همراه توان هر متغیر 

 بدست آمده است.

 

 هااستخراج نشاسته و آماده سازی نمونه

استفاده  ی استخراج نشاسته از ارزن، ابتدا نمونه ارزن بابرا

از آسیاب غلتکی گرانولی شده و با استفاده از الک آرد از 

 0.25شود. آرد ارزن )با اندازه ذرات سبوس آن جدا می

mm درصد غوطه  3/0( درون محلول هیدروکسید سدیم

 90( و به مدت 6به  1ور شده )با نسبت وزنی: حجمی 

 درجه سانتیگراد باقی مانده است. 45ر دمای دقیقه د
شود.  نمونه در طول این مدت به طور پیوسته استیرر می

دقیقه(  15شده ) سانتریفیوژ rpm 4000سپس نمونه در 

و فاز فوقانی آن جدا شد. الیه زرد رنگی که روی بخش 

سفید رنگ )نشاسته( است با استفاده از اسپاتول جدا شده 

مجددا درون آب مقطر دیسپرس شده ای  و بخش نشاسته

است. این کار چندین مرتبه تکرار می شود تا یک رسوب 

سوسپانسیون نشاسته  pHکامال سفید بدست آید. سپس 

تنظیم شده )با استفاده از اسید کلریدریک  5/6-7روی 

درجه سانتیگراد خشک شده است  50موالر( و در  1/0

(Sharma et al., 2015.) 

زی نمونه ها جهت آزمون های رئولوژیکی برای آماده سا

درصد از هر کدام نشاسته های تیمار  20دیسپرسیون های 

 شده تهیه شد.

 

 آزمون فشار باال 

ها از یک دستگاه پرس برای اعمال فشار باال به نمونه

 600ایزواستاتیک فشار باال که قابلیت اعمال فشار تا 

 1ه است. شکل بار( را دارد استفاده شد 6000مگاپاسکال )

دهد. حجم محفظه فشار باال نمای کلی دستگاه را نشان می

ها مایع با میلی لیتر بوده و از آنجائیکه که نمونه 100

باشد مستقیما درون محفظه فشار های مختلف میغلظت

باال وارد شد. دستگاه قابلیت تنظیم مقدار فشار از طریق 

 0.1یک شیر کنترل فشار به روش دستی با دقت 

. مقدار فشار به دو روش آنالوگ و داشتمگاپاسکال را 

دیجیتال قابل مشاهده بود و میزان فشار مجاز از طریق 

-یک ترانسدیوسر فشار و شیر فشار شکن برقی کنترل می

 د. یگرد
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دستگاه پرس ایزواستاتیک فشار باال با قابلیت اعمال  -1شکل 

  بار  6000فشار هیدرواستاتیک 

 

،  200از بودند  ها عبارتندمال شده به نمونهفشارهای اع

 0.1مگاپاسکال و نیز نرخ اعمال فشار  600و  400

ها است. زمان اعمال فشار به نمونهبوده مگاپاسکال بر ثانیه 

و  4دقیقه برابر جدول  30و  20، 10برای هر سه فشار .

. بوده استدرجه سانتیگراد  25دمای آنها قبل از بارگذاری 

ا قبل از بارگذاری در یخچال نگهداری شده و در هنمونه

ای که موجب اعمال فشار تغییر قابل مالحظه فرآیندطی 

ها باشد نداشته است )حداکثر آسیب رساندن به نمونه

 ثبت گردید مگاپاسکال 600برای نمونه   ی کهدمای

فشار باال مواد  فرآیندپس از اتمام  (.بود درجه سانتیگراد23

 های بعدی آماده سازی شدند.مونجهت انجام آز

 هاسطوح فشار و دمای اعمال شده به نمونه -4جدول 

 

 انجام آزمون های دینامیکی

با استفاده از   ایو ناپا ایپا یبرش یکیرئولوژ هایآزمون

( انجام استرالیا، MCR 302مدل ) کایزیدستگاه رئومتر ف

 mm 5با قطر  یراستا، از هندسه صفحات مواز نیشد. در ا

استفاده درجه سلسیوس  25 یدر دما mm 1و فاصله

 تیبا حساس  ایصفحه ریپلت ستمی. دما توسط سدیگرد

 VTآب ) رکوالتوریمجهز به س وسیدرجه سلس 01/0

Viscothermماًیتقشده مس هیته هاینمونهشد.  می( تنظ 

به  دنیوبه منظور رس ختهیرئومتر ر ینییصفحه پا یرو

-به نمونه قهیدق 5قبل از هر آزمون به مدت  ،ییتعادل دما

  یخط هیناح نییهدف تع با. شد داده استراحت ها

(LVEآزمون تنش متغ ،)01/0-100در محدوده  ری 

انجام شد  Hz 1ثابت ایهیپاسکال و در فرکانس زاو

در  رییفرکانس متغ آزمون (.2021، و همکاران حیدری)

 هی)ناح Pa1/0و تنش ثابت Hz 100-1/0محدوده فرکانس

 کیسکواالستیو اتی. سپس خصوصدی( انجام گردیخط

عنوان   به سکوزو وی کیاالست یبر اساس مدول ها هانمونه

 شدند. یاز فرکانس بررس یتابع

 نتایج و بحث

 بعد  بررسی رفتار ماده بوسیله اعداد بی

بعد بدست آمده و ارتباط بین اینجا تعدادی اعداد بی تا

بعد آنها نیز مشخص گردید. قطعا استفاده از این اعداد بی

نیاز به شناخت کامل از فیزیک مساله داشته و از سوی 

دیگر در اختیار داشتن امکانات الزم برای انجام آزمایشات 

د بعنیز ضروری است، چرا که اساس استفاده از اعداد بی

مبتنی بر انجام آزمایشات به منظور تعیین ارتباط بین 

بعد و سپس رسم نمودارها و مطالعه رفتار و اعداد بی

شناخت فیزیک حاکم بر مساله مورد بررسی است. قطعا 

زمان چند متغیر را بعد که هر کدام هماستفاده از اعداد بی

دهند کمک زیادی به کاهش تعداد در خود جای می

 های مربوطه خواهد نمود. و هزینهآزمایشات 

همانطور که قبال گفته شد مهمترین هدف این 

اعمال  فرآیندبعد در های اعداد بیتحقیق استفاده از مزیت

باشد تا ضمن کم کردن تعداد آزمایشات به فشار باال می

های رئولوژیکی بررسی اثر اعمال فشار باال بر ویژگی

در این تحقیق نشاسته  پرداخته شود. مواد مورد آزمایش

های مهم در رفتار رئولوژیکی از جمله کمیت .باشدارزن می

باشد و چنانچه قبال گفته شد هدف مواد ویسکوزیته آن می

های اصلی پیدا نمودن اثر اعمال فشار باال بر ویژگی

باشد )همچنانکه در می رئولوژیکی از جمله ویسکوزیته

 نشان داده شد(.  30رابطه 

 نمودارها بررسی 

برحسب  𝜋1بعدنمایش عدد بی 4تا  2های نمودار شکل 

مگاپاسکال و  600و  400، 200تانژانت دلتا برای سه فشار 

دهد. در این دقیقه را نمایش می 30و  20، 10سه زمان 

t3 t2 t1 t(min) 
P (Mpa) 

30 20 10 P1=200 
30 20 10 P2=400 
30 20 10 P3=600 
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و  10دقیقه با دو زمان  30نمودارها به خوبی تفاوت زمان 

شار باال بر دقیقه قابل مشاهده است و مدت اعمال ف 20

تفاوت زیادی با دو زمان دیگر دارد.  𝜋1بعد روی عدد بی

با توجه به آنالیز ابعادی نسبت تنش برشی  𝜋1بعدعدد بی

دهد که با توجه به تنش به تنش فشاری را نشان می

فشاری خیلی باال، این نسبت عدد خیلی کوچکی شده 

 400ر فشار همچنین با افزایش مقدار فشار دو نمودااست. 

دقیقه نزدیک به یکدیگر  20و  10برای زمانهای  600و 

دقیقه از یکدیگر فاصله  30و زمان  600شده و برای فشار 

اند. این تغییرات ناگهانی رفتار قابل تامل است و گرفته

این در  تواند ناشی از یک پدیده در رفتار جریان باشد.می

های برشی دولنمودارهای مربوط به م که وقتی حالی است

مشاهده شود این تفاوت رسم میویسکوز   االستیک و

  گردد.نمی
 

 
 مگاپاسکال 200بر حسب تانژانت دلتا در فشار  𝜋1بعد نمودار تغییرات عدد بی -2شکل 

 

 
 مگاپاسکال 400بر حسب تانژانت دلتا در فشار  𝜋1بعد نمودار تغییرات عدد بی -3شکل 

 

0
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 مگاپاسکال 600بر حسب تانژانت دلتا در فشار  𝜋1بعد ر تغییرات عدد بینمودا -4شکل 

 

برحسب  𝜋1بعدنمایش عدد بی 7تا  5های نمودار شکل

 600و  400، 200برای سه فشار  𝜋4بعدعدد بی

-دقیقه را نمایش می 30و  20، 10مگاپاسکال و سه زمان 

سکال تفاوت بین مگاپا 200در این نمودارها در فشار  دهد.

دقیقه زیاد است ولی در فشارهای  30و  20، 10زمانهای 

باشد به این مگاپاسکال تغییرات متفاوت می 600و  400

مگاپاسکال در زمان  600و  400صورت که در دو فشار 

دقیقه  20و  10های دقیقه اختالف زیادی با زمان 30

رخ داده  تغییرات ناگهانی 𝜋1بعد داشته و برای عدد بی

بعد در این دو حالت کمتر از است. همچنین مقدار عدد بی

 مگاپاسکال است. 200مقدار آن برای فشار 

 

 
 مگاپاسکال 200در فشار  𝜋4بعد بر حسب عدد بی 𝜋1بعد نمودار تغییرات عدد بی -5شکل 
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 مگاپاسکال 400در فشار  𝜋4بعد بر حسب عدد بی 𝜋1بعد نمودار تغییرات عدد بی -6شکل 

 

 
 مگاپاسکال 600در فشار  𝜋4بعد بر حسب عدد بی 𝜋1بعد نمودار تغییرات عدد بی -7شکل 

 

بعد تغییرات لگاریتم عدد بی 10تا  8های نمودار شکل

π12 200ای در فشارهای بر حسب لگاریتم فرکانس زاویه 

 30و  20 ،10مگاپاسکال را در سه زمان  600و  400، 

 π12بعد دهد. روند تغییرات مقدار عدد بیدقیقه نشان می

 600و  400مگاپاسکال با دو فشار  200برای فشار 

 200ای که در فشار مگاپاسکال متفاوت است، به گونه

ای شیب تغییرات عدد مگاپاسکال با افزایش فرکانس زاویه

 400ی کاهشی است در حالیکه برای فشارها  π12بعد بی

مگاپاسکال شیب تغییرات افزایشی و مثبت است. از  600و 

ثابت است و  فرآینددانیم که مقدار فشار در طی سویی می

این افزایش و کاهش فقط مربوط به افزایش و یا کاهش 

یعنی مربوط به تغییرات  π12بعد صورت کسر در عدد بی

 باشد. دلیل افزایش ویسکوزیتهویسکوزیته کمپلکس می

 400مگاپاسکال به  200کمپلکس در اثر افزایش فشار از 

شدن ماده و افزایش  ممگاپاسکال مربوط به متراک 600و 

 ;Chaudemanche et al., 2009) باشدمیهای برشی مدول

Lin, T., & Fernández-Fraguas, C., 2020).  در واقع در

د بعاین تحقیق برای اولین بار موضوع استفاده از اعداد بی

  .فشار باال مطرح گردیده فرآینددر 

 

0/00E+00

1/00E-08

2/00E-08

3/00E-08

4/00E-08

5/00E-08

6/00E-08

7/00E-08

8/00E-08

0 0/5 1

400 Mpa 

30 Min

20 Min

10 Min

t�̇� 

𝜼�̇�

𝑷
 

0/00E+00

2/00E-08

4/00E-08

6/00E-08

8/00E-08

1/00E-07

1/20E-07

1/40E-07

0 0/5 1

600 Mpa 

30 Min

20 Min

10 Min

𝒕�̇� 

𝜼�̇�

𝑷
 



 13                                            ...کارگیری هه موردی: بمطالع فشار هیدرواستاتیک باال فرآیندتحلیل ابعادی و تجربی                                  و همکاران نژاد حصاری

 

 
 مگاپاسکال 200ای در فشار بر حسب لگاریتم فرکانس زاویه 𝜋12بعد نمودار تغییرات لگاریتم عدد بی -8 شکل

 

 
 مگاپاسکال 400ای در فشار بر حسب لگاریتم فرکانس زاویه 𝜋12بعد نمودار تغییرات لگاریتم عدد بی -9شکل 

 

 
 مگاپاسکال 600ای در فشار بر حسب لگاریتم فرکانس زاویه 𝜋12بعد نمودار تغییرات لگاریتم عدد بی -10شکل 
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تغییرات ویسکوزیته کمپلکس بر  11نمودار شکل 

دهد. مقدار اولیه فشار حسب تغییرات فشار را نشان می

مگاپاسکال بوده و مربوط به نمونه شاهد است.  1/0

گردد تغییرات ویسکوزیته یهمانطور که مشاهده م

 200مگاپاسکال تا  1/0کمپلکس در محدوده فشار 

مگاپاسکال  600مگاپاسکال کاهشی و پس از آن تا فشار 

-باشد. اما در نگاه کلی این تغییرات رفتار میافزایشی می

های مختلف صنایع غذایی که فرآیندتواند برای کاربردها و 

نادار و قابل کنند معتحت فشارهای مختلف کار می

استفاده باشد. نکته قابل توجه در این نمودار این است که 

ای تغییرات همسویی با یکدیگر دارند به گونهزمان فشار و 

دقیقه مقدار  30دقیقه تا  10که با افزایش زمان آزمون از 

 200ویسکوزیته کمپلکس نیز برای فشارهای بیشتر از 

یکه مقدار مگاپاسکال افزایش داشته است. به طور

مگاپاسکال و زمان  600ویسکوزیته کمپلکس برای فشار 

پاسکال ثانیه به مقدار  8000دقیقه از مقدار حدود  10

دقیقه افزایش  30پاسکال ثانیه برای زمان  16000بیش از 

تواند در داشته که بیش از دو برابر است و این مقدار می

زیادی  ها و عملکردهای ماده غذایی تاثیر بسیارفرآیند

به عبارتی دیگر بدون استفاده از حرارت و داشته باشد. 

توان خواص عملکردی و تنها با استفاده از فشار باال می

مواد غذایی که نسبت به حرارت حساس هستند رئولوژیکی 

     .دادرا تغییر 

 

 
 نمودار تغییرات ویسکوزیته کمپلکس برحسب فشار در زمانهای مختلف -11شکل 

 

دهد و آن دار نتیجه مهم دیگری را نشان میاین نمو

اعمال فشار  فرآینداینکه برای برخی از مواد تاثیر زمان 

تواند به اندازه خود افزایش فشار نقش داشته باشد و یا می

 فرآیندتوان به جای افزایش فشار زمان به عبارتی دیگر می

را افزایش داد تا ویسکوزیته کمپلکس مقدار مشابه معادل 

طور مثال ویسکوزیته ار بیشتر را داشته باشد. بهفش

دقیقه  10مگاپاسکال و زمان  600کمپلکس برای فشار 

مگاپاسکال  200تقریبا برابر ویسکوزیته کمپلکس در فشار 

تغییرات سه  12دقیقه است. نمودار شکل  30و زمان 

بعدی ویسکوزیته کمپلکس، فشار و زمان را به صورت 

دهد و در واقع تایید کننده مایش میتراز نکانتورهای هم

است. در این نمودار تاثیر افزایشی بودن  11همان نمودار 

خوبی قابل ویسکوزیته کمپلکس با افزایش فشار و زمان به

 مشاهده است. 
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 نمودار تغییرات ویسکوزیته کمپلکس برحسب تغییرات فشار و زمان -13شکل 

 

رات لگاریتم عدد نمایش تغیی 15تا  14های نمودار شکل

ای در فشارهای بر حسب لگاریتم فرکانس زاویه π13بعد بی

دقیقه  30مگاپاسکال را در زمان  600و  400،  200

دهند. نکته مهم در این گروه نمودار یکسان نمایش می

 π13بعد بودن و منفی بودن شیب تغییرات لگاریتم عدد بی

اگر به نمودارهای  ای است.برحسب لگاریتم فرکانس زاویه

-توجه شود مشاهد می 15تا  14های و نمودار 10تا  8

گردد که محور افقی هر دو یکسان و محور عمودی هم به 

های بکار رفته در صورت و مخرج لحاظ جنس کمیت

یکسان و دیمانسیون صورت و مخرج هر کدام پاسکال 

است و تنها تفاوت در مخرج دو کسر است، که در گروه 

مخرج کسر تنش  دومرج کسر فشار و در گروه اول مخ

برشی که واحد آنهم پاسکال است، ولکن این گروه 

های نمایش متفاوتی از رفتار کمیت 15تا  13نمودارهای 

بعد را به نمایش گذاشته است. در واقع بکار رفته از عدد بی

دست آوردن یک دهد که بهاین مطلب این را نشان می

تواند نمایش قدر مهم بوده و میبعد مناسب  چعدد بی

متفاوت و بعضا مفیدی از رفتار یک ماده را نشان دهد. 

بعد این است که شیب همه مطلب مهم در این عدد بی

 مساوی است. 600و  400، 200فشار  3نمودارها برای 
 

 
 مگاپاسکال 200ی در فشار ابر حسب لگاریتم فرکانس زاویه 𝜋13بعد نمودار تغییرات لگاریتم عدد بی -14شکل 
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 مگاپاسکال 400ای در فشار بر حسب لگاریتم فرکانس زاویه 𝜋13بعد نمودار تغییرات لگاریتم عدد بی -15شکل

 

 
 مگاپاسکال 600ای در فشار بر حسب لگاریتم فرکانس زاویه 𝜋13بعد نمودار تغییرات لگاریتم عدد بی -16شکل 

 

 گیرینتیجه

ش شامل دو بخش اصلی بود. بخش اول مربوط این پژوه

و  بعددست آوردن اعداد بیبه مبانی آنالیز ابعادی و به

بعد با استفاده از  بخش دوم مربوط به نمایش اعداد بی

 هنتایج آزمون رئومتری که بر روی نشاسته ارزن انجام گرفت

از میان همه پارامترهای مرتبط با  اول شبخدر بود. 

فشار باال، مهمترین پارامترها  فرآیندومتری و های رئآزمون

بعد مربوطه با استفاده از تئوری انتخاب و اعداد بی

فشار باال بدست آمد.  فرآیندباکینگهام برای اولین بار برای 

سازی این بود که  بعدبی فرآیندمهمترین نتیجه استفاده از 

نظیر  بدون نوشتن معادالت پیچیده و بعضا غیر قابل حل

پیوستگی، برنولی، مومنتوم یا در حالت کلی معادلۀ ناویر ـ 

، ارتباط بین پارامترهای حاکم بر مساله در قالب استوکس

نتیجه مهم دیگر اینکه بعد مشخص گردید. چند عدد بی
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نحوه  با استفاده از آنالیز ابعادی روابطی به دست آمد که

 ندفرآیارتباط بین متغیرها و درجه اهمیت آنها در طی 

. به این گردیدفشار باال قبل از انجام هر آزمونی مشخص 

ها هدفمند شده و آزمون ،ترتیب با استفاده از این روابط

توان روی پارامترهای مهم و اثر گذار تمرکز بیشتری می

و این چیزی است که در سایر روشهای تجربی پیش  نمود

ن توالذا با این اطالعات می وبینی آن غیر ممکن است. 

و از  هها را بر اساس این پارامترها طرح ریزی نمودآزمون

و  پرداختن به متغیرهای غیر مهم و یا زائد اجتناب ورزید

همانطور که . از صرف وقت و هزینه اضافی جلوگیری نمود

ها به تعداد آزمون بعدنشان داده شد با استفاده از اعداد بی

آزمون  10یافت و تنها با انجام گیری کاهش طور چشم

تابع ویسکوزیته بر حسب متغیرهای فشار، تنش برشی و 

با در اختیار داشتن همچنین  نرخ برشی معلوم گردید.

نیازی به استفاده از  در این قسمت توابع بدست آمده

مدلهای برازش نبوده، ضمن آن که در مدلهای برازش فقط 

توابع یک متغیره قابل دستیابی است، در حالیکه توابع 

مهمترین ت آمده در این قسمت چند متغیره هستند. بدس

نتیجه دیگری که در بخش آنالیز ابعادی وجود داشت این 

متغیرهای زائد در بود که با استفاده از روش آنالیز ابعادی 

و با روشی کامال ریاضی و  بعد سازیبی فرآیندطی 

است که در در حالی این  ،شدنداز معادالت حذف مطمئن 

نیاز به تسلط و درک  هاکم و زیاد کردن متغیر سایر روشها

 دارد.   فرآیندپدیده و عمیق از آن 

های دادهبه عنوان مطالعه موردی از در بخش دوم 

که تحت فشار باال قرار گرفته بودند  نشاسته ارزنرئومتری 

بعد به این داده صرفا برای نمایش اعداد بی استفاده شد.

ی برای بعدبیچنین اعداد که کار گرفته شده است. از آنجا 

فرآیند فشار باال برای اولین بار ارائه شده لذا امکان مقایسه 

با  های مشابه وجود نداشت.نتایج بدست آمده با پژوهش

بعد نشان این وجود بررسی نتایج بدست آمده از اعداد بی

داده است که اثر اعمال فشار باال و مدت زمان آن تاثیر 

است. مهمترین نتیجه دیگری که در این معنا داری داشته 

تواند بخش وجود دارد اینکه اثر مدت زمان اعمال فشار می

، این بدان معناست که با به اندازه مقدار فشار موثر باشد

ای رسید توان به همان نتیجهفشار کمتر و زمان بیشتر می

  توان به آن رسید.که با فشار بیشتر و زمان کمتر می

 

 

 منابع
André, C., Demeyre, J.F., Gatumel, C., Berthiaux, H., & Delaplace, G. (2012). Dimensional analysis of a 

planetary mixer for homogenizing of free flowing powders: Mixing time and power consumption. Chemical 

Engineering Journal, 198, 371-378. 

Agrawal, S. K. (2006). Fluid Mechanics and Machinery. 11th Reprint. Tata McGraw-Hill. 

Barenblatt, G. I. (1987). Dimensional analysis. CRC Press. 

Bhupender, S. K., Rajneesh, B., & Baljeet, S. Y. (2013). Physicochemical, functional, thermal and pasting 

properties of starches isolated from pearl millet cultivars. International Food Research Journal, 20(4), 1555. 

Błaszczak, W., Valverde, S., & Fornal, J. (2005). Effect of high pressure on the structure of potato starch. 

Carbohydrate Polymers, 59(3), 377-383. 

Buckow, R., Heinz, V., & Knorr, D. (2007). High pressure phase transition kinetics of maize starch. Journal of 

Food Engineering, 81(2), 469-475. 

Chaudemanche, C., Henaut, I., & Argillier, J. F. (2009). Combined effect of pressure and temperature on 

rheological properties of water-in-crude oil emulsions. Applied Rheology, 19(6), 62210-1. 

Douzals, J. P., Perrier Cornet, J. M., Gervais, P., & Coquille, J. C. (1998). High-pressure gelatinization of wheat 

starch and properties of pressure-induced gels. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 46(12), 4824-

4829. 

Hannes Deponte,  Alberto Tonda , Nathalie Gottschalk , Laurent Bouvier , Guillaume Delaplace, Wolfgang 

Augustin, Stephan Scholl. (2020). Two complementary methods for the computational modeling of cleaning 

processes in food industry. Computers and Chemical Engineering, 135, 106733. 



 18                                                                                                                                                                پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی

Heydari, A., Razavi, S. M. A., Hesarinejad, M. A., & Farahnaky, A. (2021). New Insights into Physical,    

Morphological, Thermal, and Pasting Properties of HHP‐Treated Starches: Effect of Starch Type and 

Industry‐Scale Concentration. Starch‐Stärke, 73(7-8), 2000179. 

Katsurayama, G.T., Sobenko, L.R., Camargo, A.P., Botrel, T.A., Frizzone, J.A., & Duarte, S.N. (2020). A 

Mathematical Model for Hydraulic Characterization of Microtube Emitters Using Dimensional Analysis. 

Journal of Agricultural Science and Technology, 22, 1123-1135. 

Kowalczyk, W., & Delgado, A. (2007). Dimensional analysis of thermo-fluid-dynamics of high hydrostatic 

pressure processes with phase transition. International journal of heat and mass transfer, 50(15-16), 3007-

3018. 

Lachin, K., Turchiuli, C., Pistre, V., Cuvelier, G., Mezdour, S., & Ducept, F. (2020). Dimensional analysis 

modeling of spraying operation–Impact of fluid properties and pressure nozzle geometric parameters on the 

pressure-flow rate relationship. Chemical Engineering Research and Design, 163, 36-46. 

Lin, T., & Fernández-Fraguas, C. (2020). Effect of thermal and high-pressure processing on the thermo-

rheological and functional properties of common bean (Phaseolus vulgaris L.) flours. LWT, 127, 109325. 

Liu, H., Yu, L., Simon, G., Dean, K., & Chen, L. (2009). Effects of annealing on gelatinization and 

microstructures of corn starches with different amylose/amylopectin ratios. Carbohydrate Polymers, 77(3), 

662–669.  

Manjula, P., Kalaichelvi, P., & Dheenathayalan, K. (2010). Development of mixing time correlation for a double 

jet mixer. Journal of Chemical Technology & Biotechnology, 85(1), 115-120. 

Martins, R. D. A. (1981). The origin of dimensional analysis. Journal of the Franklin Institute, 311(5), 331-337. 

Muthamizhi, K., & Kalaichelvi, P. (2015). Development of Nusselt number correlation using dimensional 

analysis for plate heat exchanger with a carboxymethyl cellulose solution. Heat and Mass Transfer, 51(6), 

815-823. 

Pan, T. Y., Gopirajah, R., Krishnamurthy, S., & Rizvi, S. S. (2020). Modeling of product temperature in a 

supercritical fluid extrusion process through dimensional analysis. Journal of Food Process Engineering, 

43(12), e13561. 

Petit, J., Six, T., Moreau, A., Ronse, G., & Delaplace, G. (2013). β-lactoglobulin denaturation, aggregation, and 

fouling in a plate heat exchanger: pilot-scale experiments and dimensional analysis. Chemical Engineering 

Science, 101, 432-450. 

Rubens, P., & Heremans, K. (2000). Pressure-temperature gelatinization phase diagram of starch: An in situ 

Fourier transform infrared study. Biopolymers, 54(7), 524–530. 

Stolt, M., Oinonen, S., & Autio, K. (2000). Effect of high pressure on the physical properties of barley starch. 

Innovative Food Science & Emerging Technologies, 1(3), 167-175. 

Streeter, V. L., Wylie E. B. and Bedford, K. W. (1998). Fluid Mechanics, 9th ed.,McGraw Hill Book Company, 

New York.  

Strutt, J. W., & Rayleigh, J. W. S. B. (1894). The theory of sound (Vol. 1). Macmillan. 

Tina Ying Pan, Rajamanickam Gopirajah1, Sugirtha Krishnamurthy, Syed S.H. Rizvi. (2020). Modeling of 

product temperature in a supercritical fluid extrusion process through dimensional analysis. J Food Process 

Eng, 43:e13561. 

Wang, B., Li, D., Wang, L. J., Chiu, Y. L., Chen, X. D., & Mao, Z. H. (2008). Effect of high-pressure 

homogenization on the structure and thermal properties of maize starch. Journal of Food Engineering, 87(3), 

436-444. 

 

 

 



 19                                            ...کارگیری هه موردی: بمطالع فشار هیدرواستاتیک باال فرآیندتحلیل ابعادی و تجربی                                  و همکاران نژاد حصاری

 

 

 

 

Dimensional and experimental analysis of high hydrostatic pressure process 

Case study: Application of dimensionless numbers in millet starch 

rheological test 

Mohammad Ali Hesarinejad
1
, Seyyed Mahdi Mirzababaee

2*
, Omer Said TOKER

3
,  

Samira Yeganehzad
1
  

1- Department of Food Processing, Research Institute of Food Science and Technology, Mashhad, Iran 

2- Department of Food Industry Machinery Design, Research Institute of Food Science and 

Technology, Mashhad, Iran 

* Corresponding author (m.mirzababaee@rifst.ac.ir) 

3- Department of Food Engineering, Yıldız Technical University, İstanbul, Turkey 

 
 

Abstract 
Most of the relationships governing many physical phenomena cannot be explicitly derived from 

survival principles and equations such as continuity, Bernoulli, momentum, or the Navier-Stokes 

equation in general. To solve this problem use the principles of dimensional analysis in determining 

the relationships governing the phenomenon. Dimensionless numbers and parameters can be obtained 

that play a role in determining the governing equations of a phenomenon. Dimensional analysis is a 

simple but powerful tool in engineering that enables rapid analysis of physical systems, making it 

easier to analyze complex problems, and significantly reducing the number of experiments. As 

mentioned, the most important reason for using dimensional analysis is reduce the number of 

experiments. In this research, for the first time, the dimensional analysis method is used to obtain the 

dimensionless numbers governing the hydrostatic high pressure process. In the next step, using 

Buckingham theory, dimensionless numbers governing the high pressure process are obtained. The 

measured quantities obtained from high pressure, frequency scanning and shear strain tests are then 

categorized in the form of dimensionless numbers obtained in advance and the behavior of the test 

substance (millet starch) is investigated. As a result, using dimensionless numbers, in addition to 

determining the relationship between variables and their degree of importance to each other, some 

behavioral properties of materials are also shown in the form of dimensionless graphs. In the high 

pressure test, the test material is subjected to a hydrostatic pressure of between 200 and 600 MPa for a 

period of 30 minutes. 
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