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چکیده:
اغلب روابط حاکم بر بسیاری از پدیدههای فیزیکی را نمیتوان به شکل صریح از اصول
بقاء و معادالتی نظیر پیوستگی ،برنولی ،مومنتوم یا در حالت کلی معادلۀ ناویر ـ استوکس
بدست آورد .برای رفع این مشکل مؤثرترین روش استفاده از اصول تحلیل ابعادی در
تعیین روابط حاکم بر پدیده است .با استفاده از تحلیل ابعادی میتوان به اعداد و
پارامترهای بدون بعد دست یافت که در تعیین معادالت حاکم بر یک پدیده نقش دارند.
تحلیل ابعادی ،ابزاری ساده اما توانمند در مهندسی است که امکان تجزیه و تحلیل سریع
سیستمهای فیزیکی را فراهم آورده و باعث آسانتر شدن تجزیه و تحلیل مسائل پیچیده
و نیز کاهش تعداد قابل مالحظهای از آزمایشها از طریق دستهبندی متغیرها در قالب
اعداد بیبعد میگردد  ،باالخص در مواردی که تعداد متغیرها زیاد باشد انجام آنها بدون
استفاده از روش آنالیز ابعادی غیر ممکن و بسیار پر هزینه است .به همین دلیل در این
تحقیق برای اولین بار از روش تحلیل ابعادی برای بدست آوردن اعداد بیبعد حاکم بر
فرآیند فشار باالی هیدرواستاتیک استفاده شده است ،چرا که متغیرهای دخیل در این
فرآیند زیاد بوده و بهترین روش برای پیدا کردن ارتباط بین آنها استفاده از ابزار آنالیز
ابعادی میباشد .در گام بعدی و پس از شناسایی متغیرهای موثر با استفاده از تئوری
باکینگهام اعداد بیبعد حاکم بر فرآیند فشار باال بدست آورده شده است .پس از آن
کمیات اندازهگیری شده حاصل از آزمونهای فشارباال ،روبش فرکانس و نرخ کرنش
برشی در قالب اعداد بی بعد که از قبل بدست آمده دسته بندی و به بررسی رفتار ماده
مورد آزمایش(نشاسته ارزن) پرداخته شده است .در نتیجه با استفاده از اعداد بیبعد
بدست آمده عالوه بر اینکه ارتباط بین متغیرها و درجه اهمیت آنها نسبت به یکدیگر
مشخص گردید ،برخی از ویژهگیهای رفتاری مواد نیز در قالب نمودارهای بیبعد نمایش
داده شده است که با نمودارهای متداول تفاوت رفتاری دارد .در آزمون فشار باال مواد
مورد آزمایش تحت فشار هیدرواستاتیکی بین  200تا  600مگاپاسکال برای مدت زمان
10تا 30دقیقه قرار گرفته است .نتایج بدست آمده از آزمون فشار باال نشان داد که ویژه-
گی های رئولوژیکی نشاسته ارزن از جمله ویسکوزیته کمپلکس با افزایش فشار و زمان
اعمال آن تغیر قابل توجهی دارند.
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این مقاله برای انتشار پذیرفته شده و موردبررسی کامل داوران قرار گرفته است و در فرایند صفحهآرایی و
حروفچینی میباشد .لطفاً مقاله را با کد  DOIذکر نمایید.
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مقدمه
آنالیز ابعادی
اغلب روابط حاکم بر بسیاری از پدیدههای فیزیکی را نمی
توان به شکل صریح از اصول بقاء و معادالتی نظیر
پیوستگی ،برنولی ،مومنتوم یا در حالت کلی معادلۀ ناویر ـ
استوکس بدست آورد .در حالت عادی برای تعیین رابطۀ
ریاضی باید روابط را طی دو مرحله و با استفاده از
مدلسازی در آزمایشگاه تعیین نمود .مرحله نخست :کلیه
متغیرهای الزم در به وجود آوردن آن پدیده تعیین گردند،
مرحله دوم :برای تعیین متغیرهای حاکم بر یک پدیده و
تعیین روابط میان آنها در آزمایشگاه ،با تغییر دادن یک
متغیر و ثابت نگه داشتن باقی متغیرها ،میتوان نحوۀ تاثیر
هر متغیر بر پدیده مورد مطالعه را سنجید .زیاد بودن
تعداد متغیرها و در نتیجه زیاد بودن تعداد آزمایشهای الزم
برای تعیین مقادیر و نحوه تأثیر هر یک از متغیرها بر
پدیده مورد مطالعه از مهمترین مشکالت این روش بوده
که بعضا تعداد آزمایشها آنقدر زیاد است که انجام آن از
لحاظ صرف وقت و هزینه غیر ممکن است .برای غلبه
مشکالت یاد شده ،سادهترین و مؤثرترین روش استفاده از
تحلیل ابعادی است .با استفاده از تحلیل ابعادی و بیبعد-
سازی میتوان به تعداد متغیرهای کمتر در قالب اعداد
بدونبعد دست یافت که در تعیین معادالت حاکم بر یک
پدیده نقش دارند ).(Agrawal, S. K., 2006
آنالیز ابعادی و مفاهیم اصلی آن که امروزه از آن استفاده
میکنیم تقریباً از صد و پنجاه سال قبل منتشر شده ولی
مفاهیم ابتدایی آن سابقه بسیار طوالنیتری دارند ،زیرا از
زمانی که سیستم اندازهگیری مقادیر فیزیکی مورد استفاده
قرار میگرفت ،برخی از مفاهیم آنالیز ابعادی بطور ضمنی
بکارگرفته میشدند .اولین بار اویلر در سال  1765دربارهی
نقش ابعاد و آحاد در روابط فیزیکی مقاالتی نوشت .داویت
در سال  1799به این نتیجه رسید که روابط معنیداری
باید بین واحدهای مختلف اندازهگیری برقرار باشد ،نتیجه-
ای که سرانجام در قضیه  πباکینگهام رسمیت یافت
) .(Martins, R. D. A., 1981جوزف فوریه در سال 1822
کتاب نظریه تحلیلی انتقال گرما را تالیف و در آن برای
اولین بار اصل همگنی ابعادی و بعضی قواعد تشابه ابعادی
برای انتقال گرما را مطرح کرد .آنالیز ابعادی همچنین
برای به دست آوردن روابط بین کمیتهای فیزیکی که در
یک پدیده خاص دخیل هستند استفاده میشود .این
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مفهوم برای اولین بار در سال  1872توسط لرد ریلی عمال
بکار گرفته شد و سپس وی در سال  1877در کتاب خود
تحت عنوان نظریه صوت آنرا منتشر کرد ( Strutt, J. W.,
 & Rayleigh, J. W. S. B. 1894).واشی فرانسوی در
سال  1892و ریابوچینسکی روسی در سال  1911مقاالتی
درباره قضیه پی نوشتند .ای .بوکینگهام در سال 1914
قضیه پی را برای توصیف گروههای بیبعد مطرح کرد و
پس از آن به قضیه پی باکینگهام معروف شد .در اوایل
دهه  1922پی دبلیو بریجمن نظریه کلی تحلیل ابعادی را
مطرح کرد.
آنالیز ابعادی روشی برای بیبعد سازی کمیتها به منظور
تجزیه ،تحلیل و تفسیر دادهها است .با استفاده از نمایش
دادههای بیبعد شده میتوان حجم زیادی از جداول
خروجی را در یک مجموعه منحنی نمایش داد .همچنین
با استفاده از آنالیز ابعادی قوانین تشابه ابعادی را میتوان
استنتاج کرد .به این صورت که پس از تعیین نتایج
آزمایش یک مدل کوچک ،با استفاده از قوانین تشابه
ابعادی میتوان نتایج مربوط به نمونه اصلی را پیش بینی
کرد ) .(Barenblatt, G. I., 1987از جمله کاربردهای آنالیز
ابعادی در مسائل مهندسی استفاده از آنالیز ابعادی در
تیمار فشار باال مواد زیستی است که تحت تأثیر
پارامترهای داخلی و خارجی زیادی قرار میگیرد .آنالیز
ابعادی امکان کاهش تعداد این پارامترها و همچنین تعمیم
دادن مکانیسمها و پدیدههای فرآیند را فراهم میکند .با
استفاده از معادالت جبری و یا معادالت دیفرانسیل مربوط
میتوان اعداد یا گروههای بدون بعد را که روند فرآیند
فشار باال را توصیف میکنند ،به دست آورد
) .(Kowalczyk, W., & Delgado, A. 2007همچنین
& (Petit, J., Six, T., Moreau, A., Ronse, G.,
) Delaplace, G., 2013نقش چهار پارامتر مستقل فرآیند،

یعنی دمای محصول در خروجی مبدل حرارتی ،میانگین
زمان ماندگاری ،افزایش دما بین ورودی و خروجی مبدل
حرارتی و اثربخشی گرما را در دناتوراسیون ،تجمع و
رسوب گذاری کنسانتره بتاالکتوگلوبولین به عنوان یک
مایع مدل برای مشتقات شیر را بررسی کردند(Manjula, .
)P., Kalaichelvi, P., & Dheenathayalan, K., 2010

یک همبستگی برای زمان اختالط مخلوط کن با استفاده
از آنالیز ابعادی ایجاد کردند .سرعت انتقال حرارت در واحد
سطح در مبدل حرارتی صفحهای به پارامترهای قطر
هیدرولیک ،سرعت ،دانسیته ،گرمای ویژه ،انبساط حرارتی،

حصارینژاد و همکاران
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هدایت حرارتی ،شاخص رفتار جریان ،شاخص قوام و
اختالف دما بستگی داشته و با روش آنالیز ابعادی
وابستگیهای این متغیرها را با یکدیگر بدست آوردند.
 (Muthamizhi, K., & Kalaichelvi, P., 2015).در
مطالعهای با استفاده از آنالیز ابعادی به بررسی همبستگی
عدد ناسلت از نظر تمام پارامترها برای تعیین ضرایب
انتقال حرارت در یک مبدل حرارتی صفحهای برای
غلظتهای مختلف محلول کربوکسی متیل سلولز ()CMC
پرداخته و نتایج حاصل را با مدلهای موجود مورد مقایسه
قرار دادند .در نتیجه ضریب انتقال حرارت با افزایش
غلظت  CMCاز  0/1تا  0/6درصد وزنی افزایش مییابد و
همچنین با افزایش غلظت این ماده سرعت جریان مایعات
سرد و گرم از  0/016به  0/099کیلوگرم در ثانیه افزایش
یافت .در تحقیقی دیگر از روش پی باکینگهام برای پیش
بینی حداکثر دمای فرآیند اکستروژن و توسعه مدل آن
استفاده شده است .پارامترهای موثر در این فرآیند قطر
پیچ ،طول اکسترودر  ،سرعت جریان ماده خنک کننده،
دمای ورودی ماده خنک کننده ،گرمای ویژه ماده خنک
کننده ،دمای ورودی خوراک ،سرعت جریان خوراک
مرطوب ،سرعت پیچ و حداکثر دمای اکسترودر بوده که با
توجه به زیاد بودن تعداد متغیرها از قضیه پی باکینگهام
برای گروه بندی متغیرها استفاده شده است (Pan, T. Y.,
Gopirajah, R., Krishnamurthy, S., & Rizvi, S. S.,
 2020).گروهی از محققین با استفاده از آنالیز ابعادی

پارامترهای موثر در فرآیند اختالط پودر توسط میسکر
سیارهای را بدست آورده و نشان دادند که با دو عدد
نسبت سرعت چرخش پره و عدد فرود میتوان فرآیند
جریان پودر را کنترل نمود .همچنین آنها نشان دادند که
استفاده از آنالیز ابعادی و اعداد بیبعد بدست آمده برای
بیان فرآیند همگن سازی پودرها مناسب میباشد
(C.Andre, Jean-François Demeyre, Cendrine
Gatumel, Henri Berthiaux, G. Delaplace., 2012).

در تحقیقی دیگر با استفاده از آنالیز ابعادی و قضیه پی
باکینگهام پارامترهای موثر در میکروتیوپ های آبیاری
برای ایجاد شرایط رژیم جریان آرام در داخل لوله های با
قطر کم را در قالب اعداد بیبعد بدست آورده شده است.
این پارامترها شامل فشار ،طول میکروتیوب ،سرعت
جریان ،قطر داخلی میکروتیوب  ،شتاب جاذبه و خواص
فیزیکی آب بود که آنها را در گروههای بیبعد دسته بندی
نموده و سپس با انجام یک آزمایش نتایج بدست آمده را
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در قالب اعداد بیبعد نمایش دادند (G. T. Katsurayama,
L. R. Sobenko, A. P. de Camargo, T. A. Botrel, J.
)(K. Lachin, .A. Frizzone, and S. N. Duarte., 2020
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
استفاده نمودند .آنها با بدست آوردن عدد افت فشار بیبعد
توانستند به پیش بینی افت فشار در طی فرآیند اتمیزه
بپردازند .در این تحلیل ابعادی پارامترهای موثر عبارت
بودند از دبی جریان ،ویسکوزیته ،چگالی و پارامترهای
هندسی نازل که در چند گروه بیبعد و با استفاده از قضیه
پی باکینگهام دسته بندی شدند(Tina Ying Pan, .
Sugirtha

Gopirajah1,

Rajamanickam

 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
از تحلیل ابعادی دو عدد بیبعد که مربوط به نسبت قطر
پیچ به طول پیچ و نیز نسبت انرژی اضافه شده به انرژی
حذف شده میباشد را برای بررسی مدل ارائه نمودند.
همچنین با استفاده از یک سری آزمایشات تجربی صحت
نتایج پیش بینی را بررسی نموده که تطابق خوبی را نشان
داده است .اغلب کارخانههای فراوری مواد غذایی با
استفاده از مواد شیمیایی با دمای باال و مدت طوالنی برای
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
گرفتهاند .نتایج بیبعد سازی به گونهای است که در
شرایط و موقعیتهای مختلف در صنایع غذایی و دیگر
موارد مشابه میتوان از آن استفاده نمود .اعداد بیبعد
بدست آمده عبارت بودند از عدد رینولدز ،عدد چگالی که
نسبت تراکم خاک به چگالی ماده تمیز کننده را نشان
میدهد و عدد خاک که یک عدد بیبعد جدید است و
خواص خاکهای غذایی را بیان میکند (Hannes
Deponte, Alberto Tonda , Nathalie Gottschalk ,
Laurent Bouvier , Guillaume Delaplace, Wolfgang
).Augustin, Stephan Scholl., 2020

فشار باال و اصالح ساختار
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ظهور و پیشرفت فناوریهای نوین در صنایع غذایی به
دلیل تاثیرات نامطلوب حرارت و در راستای کاهش
صدمات وارد شده به مواد غذایی اهمیت خاصی در دهه
های اخیر پیدا کرده است .در سال  hite ،1899به طور
موفقیت آمیزی از فشارهای هیدرواستاتیک باال برای بهبود
و حفظ کیفیت شیر استفاده نمود .بدین ترتیب کاربرد این
فرآیند در کنترل میکروارگانیسمها و نگهداری مواد غذایی
تاریخچه طوالنی دارد .فرآیند فشار هیدرواستاتیک باال
( )HHPبه عنوان یک فناوری جایگزین برای عملیات
حرارتی ،پتانسیل قابل توجهی از نظر ایمنی و کیفیت در
دهههای اخیر به اثبات رسانده است و گزارشهای
متعددی در مورد تأثیر این فرآیند بر ژالتینه شدن نشاسته
و تغییر در خواص فیزیکوشیمیایی نشاستههای مختلف
ارائه شده است ( ;Liu et al., 2009; Wang et al., 2008
 .)Rubens & Heremans, 2000این تکنولوژی همچنین
میتواند عملکرد مولکولهای پروتئین و کربوهیدرات را
تحت تاثیر قرار داده و منجر به تولید و توسعه محصوالت
جدید و بهینه سازی فرآیندهای تولید مواد غذایی گردد.
اصالح ساختار مواد غذایی با هدف تغییر در رفتار
رئولوژیکی این مواد از جمله مهمترین کاربردهای فرآیند
فشار باالی هیدرواستاتیک میباشد .اغلب روشهای اصالح
ساختار نشاسته توام با آسیبهایی برای ماده غذایی است
اما یک روش موثر برای اصالح ساختار و بهبود عملکرد آن
استفاده از تکنولوژی فشار هیدرواستاتیک باال میباشد.
این تکنولوژی غیر حرارتی بوده و میتواند اصالح ساختار
نشاسته را بدون آسیب فیزیکی انجام و فرصت جدیدی را
برای استفاده از نشاستههای اصالح شده در محصوالت
غذایی فراهم نماید ( .)Wang et al., 2008پدیده ژالتینه
شدن نشاسته شامل هیدراتاسیون ،تورم گرانولها و خروج
آمیلوز بوده و به عنوان انتقال فاز گرانولها از حالت منظم
به حالت نامرتب تعریف میشود که منجر به از دست دادن
نظم بلورینگی و شکل دانهای میگردد .اثر تیمار با فشار
هیدرواستاتیک باال در مقایسه با عملیات رطوبتی و
حرارتی بر مکانیسم ژالتینه شدن ساختار نشاسته و گرانول
یکسان نیست .نمونههای تیمار شده با فرآیند فشار باال،
تورم گسترده ای را نشان نمیدهند ،بنابراین این فرآیند با
تأثیر بر ساختار بی شکل و بلوری ،منجر به تورم محدود
گرانولهای نشاسته میشود و ضمن حفظ ساختار دانهای،
آمیلوز بیشتری در گرانولها باقی میماند ( Buckow et

)al., 2007; Stolt et al., 2000; Douzals et al., 1998
دانه ارزن حاوی  70درصد نشاسته است .دانه ارزن عالوه
بر ارزش غذایی ،پتانسیل بهبود سالمت انسان را دارد و به
دلیل وجود مواد مغذی ،مواد معدنی و ویتامینهای
مختلف از جمله منیزیم ،فسفر ،منگنز و سلنیوم در سال
های اخیر اهمیت بیشتری پیدا کرده است ( Bhupender
.)et al., 2013
با بررسی منابع مشخص گردید که تا کنون از تحلیل
ابعادی برای بدست آوردن روابط حاکم بر فرآیند فشار
باالی هیدرواستاتیک و ارتباط بین متغیرهای آن انجام
نگرفته است .در این تحقیق برای اولین بار متغیرهای موثر
در فرآیند فشار باالی هیدرواستاتیک با تاکید بر متغیرهای
مربوط به رفتار جریان در قالب اعداد و گروههای بیبعد (با
استفاده از قضیه باکینگهام) بدست آورده شده است .پس
از آن برای مشاهده اعداد بیبعد از دادههای بدست آمده
از آزمون رئومتری نشاسته ارزن که قبال تحت تیمار فشار
باال قرار گرفته بودند استفاده و سپس نتایج به صورت
نمودارهای بیبعد نمایش داده شده است.
مواد و روشها
روش 𝛑 باکینگهام
قضیه باکینگهام ( ، )Streeter et al., 1998روشی نظاممند
برای تعیین مجموعهای از پارامترهای بدون بعد جهت
توصیف یک فرآیند فیزیکی است .در این روش ابتدا
مجموعهای از  nمتغیر وابستۀ 𝑛𝑎  𝑎1 , 𝑎2 , 𝑎3 , … ,که همۀ
این متغیرها در فرآیند فیزیکی نقش دارند را نوشته و
سپس رابطۀ میان این متغیرها به صورت زیر تعریف می-
گردد (:)Streeter et al., 1998
𝑛𝑎 𝑓1 ( 𝑎1 , 𝑎2 , 𝑎3 , … ,
)= 0
1
) 𝑛𝑎 𝑎1 = 𝑓2 ( 𝑎2 , 𝑎3 , … ,
2
سپس با توجه به اینکه که کلیه متغیرهای مذکور دارای
بعد هستند لذا با ترکیب آنها میتوان به شکل بیبعد زیر
دست یافت:
𝑥1
𝑥2
𝑥3
𝑛𝑥
𝑛𝑎 … 𝜋 = 𝑎1 . 𝑎2 . 𝑎3 . ,
3
در رابطۀ باال 𝜋 عدد بیبعد x𝑖 ،متغیرهای عددی محض و
𝑖𝑎 متغیرهایی هستند که برحسب ابعاد اصلی  L ،Mو T
نوشته میشوند .از آنجا که رابطۀ  3رابطهای بدون بعد
است ،حاصل جمع توانهای سه بعد اصلی  L ،Mو  Tباید
برابر صفر باشند .در نهایت از کم کردن تعداد پارامترهای
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بدون بعد( )nاز تعداد ابعاد اصلی( )mتعداد گروههای بی-
بعد( 𝑖𝜋) بهدست میآید .یعنی معادالت ( )1و ( )2به شکل
زیر در میآیند:
ø(𝜋1 , 𝜋2 , 𝜋3 ,… , 𝜋𝑛 ) = 0
4
و یا
) 𝑛𝜋 𝜋1 = ø1 (𝜋2 , 𝜋3 ,… ,
5
که در آن  øو  ø1توابع چند متغیره و 𝑖𝜋 ها اعداد بیبعد
می باشند.
تحلیل ابعادی فرآیند فشار باال

به منظور بررسی پارامترهایی که در فرآیند فشار باال بر
ماده مورد آزمایش تاثیر دارند از آنالیز ابعادی کمک گرفته
شده است .طبق آنچه تا کنون گفته شد برای تحلیل
ابعادی یک پدیده فیزیکی بایستی تمام کمیتهایی که
قطعا و یا احتماال بر آن پدیده موثر میباشند را نوشته به
طوری که چیزی نادیده گرفته نشود .این بدان معنی است
که چنانچه کمیتی موثر نباشد خود به خود در فرآیند بی-
بعدسازی حذف میشود .بر همین اساس در آزمونهای
رئولوژی مواد گوناگون کمیتهای زیادی وجود دارند که
برای تحلیل رفتار جریان یک سیال به کار گرفته میشوند.
برخی از این کمیتها در جدول  1آورده شده است:

جدول  -1کمیتهای مرتبط با پدیده مورد بررسی
ابعاد

واحد

کمیت

عنوان

M𝐿−1 𝑇 −1

Pa-s

∗ 𝜂 𝜂, 𝜂 ′ , 𝜂 ′′ ,

M𝐿−1 𝑇 −2

Pa

∗ 𝐺 𝐺, 𝐺 ′ , 𝐺 ′′ ,

𝑀−1 𝐿𝑇 2

1/ Pa

∗𝐽 𝐽, 𝐽′ , 𝐽′′ ,

-

rad

𝛾, 𝛾0

𝑇 −1

1/s

𝛾̇ , 𝛾̇0

rad

)𝛿(𝛿, tan

ویسکوزیتهها
مدولهای برشی
مدولهای نرمی
کرنش برشی
نرخ کرنش برشی
زاویه فاز
تنش برشی
فشار
دانسیته
دما
گرمای ویژه
سرعت زاویهای
دمای انتقال شیشهای
زمان

−1 −2

𝑇 𝐿M

Pa

𝜏, 𝜏0

M𝐿−1 𝑇 −2

Pa

𝑃

M𝐿−3

Kg /𝑚3

𝜌

𝜃
−2 −1

𝜃

o

2

𝑇𝐿

𝑇 −1
𝜃

) ( oC

K
o
KJ / Kg K

𝑝𝑐

rad/s

𝜔

K

T

𝜃

o

) ( oC

𝑔𝑇

s

t

از این میان پارامترهایی که مهم هستند و از طرفی
امکان اندازه گیری آن وجود دارد در جدول  2به همراه
ابعاد فیزیکی آن آورده شده است.
جدول  -2برخی از کمیتهای مرتبط با پدیده و واحد آنها
𝒑𝒄

t

𝟎𝝉

̇𝜸

𝒈𝑻

𝜽

𝝆

𝑷

𝜼

0
2
-2
-1

0
0
1
0

1
-1
-2
0

0
0
-1
0

0
0
0
1

0
0
0
1

1
-3
0
0

1
-1
-2
0

1
-1
-1
0

n
m
M
L
T
𝛉
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فرآیند بیبعد سازی

12

طبق تئوری باکینگهام بایستی ابتدا از میان متغیرهای
موجود متغیرهای تکرار شونده را انتخاب نمود .متغیرهای
تکرار شونده آن دسته از متغیرهایی هستند که در تمام
ترمهای 𝜋 مورد استفاده قرار میگیرند .تعداد این
متغیرهای تکرار شونده برابر با تعداد ابعاد مرجع در نظر
گرفته میشوند .در ادامه برای اجرای فرآیند بیبعدسازی
ابتدا تعداد اعداد بیبعدی که میتوان بدست آورد را باید
مشخص نمود .با توجه به جدول  2تعداد متغیرهای
انتخاب شده  9و تعداد ابعاد مساله  4میباشد و لذا  5عدد
بیبعد بدست خواهد آمد .طبق جدول 1در این مساله
متغیرهایی را که به عنوان متغیر تکرار شونده در نظر
گرفته شده است عبارتند از:

13

̇𝛾 P , 𝜃, ρ ,

یک عدد بیبعد که نیاز به فرآیند بیبعدسازی ندارد عدد
بیبعد تانژانت دلتا است.
)𝛿(𝜋6 = tan
14
تا این مرحله تعداد پنج عدد بیبعد از فرآیند بیبعدسازی
و یک عدد بیبعد هم مستقیما بدست آمد .طبق تئوری-
های آنالیز ابعادی نشان داده شده است که با انجام
عملیات جبری بر روی اعداد بیبعد ،میتوان اعداد بیبعد
جدیدی بدست آورد .بنابراین برخی از این اعداد بیبعد
جدید عبارتند از:
𝜂𝛾̇ 𝜏0
15
𝜋7 = 𝜋1 × 𝜋2 = 2
𝑃
16
17

و سایر متغیرها عبارتند از:

𝑝𝑐 𝜂 , 𝑇𝑔 , 𝜏0 , 𝑡,

18

با استفاده از رابطه  3برای بدست آوردن اولین عدد بیبعد
خواهیم داشت:
6
𝑑)𝜃( 𝑐) ̇𝛾( 𝑏)𝜋1 = η ( ρ)𝑎 (P
با جایگذاری ابعاد اصلی برای همه متغیرها معادله زیر
حاصل میشود:
𝜋1
7
−1 −1
𝒂 −3
𝒃 −1 −2
𝒄 −1
𝒅

19

]𝜃[ ]

𝑇[ ]

𝑇 𝐿[M𝐿 ] [M

𝑇 𝐿= M

از برابر قرار دادن توانهای مجهول با توانهای متناظر و
حل دستگاه چهار معادله و چهار مجهول ،توانهای
مجهول محاسبه و اولین عدد بیبعد زیر بدست میآید.
8

a
−1
b
1
{=}
}
c
1
d
0

0
0
{]
0
1

0
0
−1
0

1
−1
−2
0

1
−3
[
0
0

از حل دستگاه معادله  8توانهای مجهول مطابق زیر
بدست میآیند:

𝐚 = 1, 𝐛 = −1, 𝐜 = 1, 𝐝 = 0

با جایگذاری در رابطه  7خواهیم داشت:
9

̇𝛾𝜂
= 𝜋1
𝑃

همانطور که مالحظه میشود متغیر دانسیته و دما در این
عدد بیبعد نقشی نداشته و از معادله حذف گردید .برای
بدست آوردن چهار عدد بیبعد دیگر فرآیند قبل تکرار
شده است.
𝜏0
10
= 𝜋2
𝑃
11

𝐺𝑇
𝜃

= 𝜋3

̇𝛾𝑡 = 𝜋4
𝑃𝑐𝜃𝜌
= 𝜋5
𝑃

̇𝛾𝜂 𝜋1
=
𝜋2 𝜏0
𝜋1
𝜂
= 𝜋9
=
𝑡𝑃 𝜋4
𝑔𝑇 𝑝𝑐𝜌
𝜋10 = 𝜋3 × 𝜋5 = 2
= 𝜋8

𝑃
𝜂 2 𝛾̇ 2
𝑃2

= 𝜋11 = 𝜋7 × 𝜋8

از طرفی عددهای بیبعد  𝜋1و  𝜋8را می توان برحسب
فرکانس زاویهای و ویسکوزیته کمپلکس نوشت ،چرا که
دیمانسیون نرخ برشی با فرکانس زاویهای و دیمانسیون
ویسکوزیته کمپلکس با ویسکوزیته دینامیکی برابر است با
این جایگذاری خواهیم داشت:
∗
𝝎 𝜂
20
= 𝜋12
𝑃
̇𝛾 ∗ 𝜂
21
= 𝜋13
𝜏
عالوه بر بدست آوردن اعداد بیبعد میتوان اعداد بیبعد
را به صورت تابعی از یک یا چند عدد بیبعد نیز نوشت .به
طور مثال میتوان نوشت:
) 𝑛𝜋 𝜋1 = 𝐹(𝜋2 , 𝜋3 , 𝜋4 , … ,
22
و یا در سادهترین حالت:
) 𝜋1 = 𝐹(𝜋2
23
این جنبه از اعداد بیبعد که به صورت تابعی از یک عدد
بیبعد نوشته شود کاربرد بیشتری دارد .چنانچه رابطه 23
را برحسب عددهای بیبعد بدست آمده بنویسیم خواهیم
داشت:
24
و یا:
25

̇𝛾𝜂
𝜏0
) (𝐹 =
𝑃
𝑃

𝑃 𝜏0
) (𝐹 = 𝜂
̇𝛾
𝑃
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همانطور که مشاهده میشود در این رابطه ویسکوزیته به
صورت ضریبی از فشار و نرخ کرنش در یک تابع مجهول
که خود وابسته به فشار و تنش برشی است بیان گردیده
است .پس از این با انجام چند آزمایش میتوان تابع  Fرا
بدست آورد و به چگونگی تغییرات ویسکوزیته بر حسب
سایر متغیرها پیبرد .و این یکی از مهمترین دستاوردهای
آنالیز ابعادی است به گونهای که میتوان رفتار تمامی
کمیتهای موثر در یک پدیده را بر حسب یکدیگر و در
قالب اعداد بیبعد که مستقل از سیستم دستگاه انتخابی
هستند را مطالعه نمود ،بدون آنکه بخواهیم معادالت حاکم
بر میدان را که اغلب به صورت دقیق و یا تحلیلی قابل حل
نیستند را حل نمود .این روابط را بین هر چند تا از اعداد
بیبعد میتوان نوشت .مهمترین نکته این است که امکان
انجام آزمایش و اندازهگیری آن کمیتها وجود داشته
باشد ،در غیر این صورت هیچ محدودیتی در نوشتن اعداد
بیبعد بر حسب یکدیگر وجود ندارد .در ادامه دو عدد بی-
بعد دیگر بر حسب یکدیگر بدست آورده میشود .از قبل
دو عدد بیبعد  𝜋1و  𝜋8بدست آمدند .چنانچه این دو عدد
بیبعد به فرم تابع بیان شود خواهیم داشت:
26
) 𝜋1 = 𝐹(𝜋8
و یا برای اینکه شکل تابع مشخص شود داریم:
𝑛) 𝜋1 = 𝐴(𝜋8
27
دو پارامتر  Aو  nبا انجام تعدادی آزمایش بدست میآید.
̇𝛾𝜂
̇𝛾𝜂
) (𝐹 =
𝑃
𝜏0

28
با جایگذاری اعداد بیبعد خواهیم داشت:
29

̇𝛾𝜂
̇𝛾𝜂
𝑛) (𝐴 =
𝑃
𝜏0

و یا رابطه ویسکوزیته بر حسب متغیرهای فشار ،تنش
برشی و سرعت برشی مطابق رابطه زیر خواهد بود.
𝑛1−

30

7

) 𝑛 ( 𝑃𝐴√
𝜏0 𝑛−1
̇𝛾

=𝜂

همانطور که مالحظه میشود بدون حل معادالت میدان
رابطه ویسکوزیته بر حسب تابعی از فشار ،تنش برشی و
نرخ برش بدست آمد .این رابطه برای اولین بار بدست آمده
و در فرآیندهایی که همزمان فشار و ویسکوزیته وجود دارد
میتوان از آن استفاده نمود .از همه مهمتر اینکه با تعداد
 10آزمایش میتوان رابطه بین ویسکوزیته را با فشار،
تنش برشی و نرخ برش تعیین کرد ،در حالیکه بدون
استفاده از آنالیز ابعادی برای پیدا کردن ارتباط بین چهار

متغیر بایستی  )10000( 104آزمایش انجام داد که عمال
غیر ممکن و یا بسیار پر هزینه خواهد بود.
همانطور که گفته شد برای بدست آوردن مجهوالت  Aو n
الزم است تعداد  10آزمایش انجام گیرد .با انجام این
تعداد آزمایش و میانگین گرفتن از  Aو  nکه از 10
آزمایش بدست آمده ،ضرائب تابع مجهول  Fبدست آمده و
در نتیجه معادله  30قابل محاسبه است .مراحل انجام
محاسبه  Aو  nبه این ترتیب است .ابتدا با انجام
آزمایش 10مقدار برای  𝜋1و  10مقدار برای  𝜋8بدست
میآید .جدول  3این مقادیر را نشان میدهد .در این
آزمایش هر بار یک فشار اعمال و سپس در شرایط نرخ
برشی ثابت ویسکوزیته و تنش برشی اندازهگیری میشود
و در نتیجه با داشتن این اطالعات عددهای بیبعد  𝜋1و
 𝜋8قابل محاسبه میباشند .در این پژوهش از چهار سطح
فشار برای بدست آوردن اعداد بیبعد استفاده شده است.

جدول  -3برخی از کمیتهای مرتبط با پدیده و واحد آنها
اندازه
گیری

محاسبه

محاسبه

𝜋80

𝜋10

𝜏0
𝜏01

𝜋8

𝜋1

اندازه
گیری

اعمال

P

𝜂
𝜂1

P1

𝜋81

𝜋11

𝜏02

𝜂2

P2

𝜋82

𝜋12

𝜏03

𝜂3

P3

𝜋83

𝜋13

𝜏04

𝜂4

P4

𝜋84

𝜋14

𝜏05

𝜂5

P5

𝜋85

𝜋15

𝜏06

𝜂6

P6

𝜋86

𝜋16

𝜏07

𝜂7

P7

𝜋87

𝜋17

𝜏08

𝜂8

P8

𝜋88

𝜋18

𝜏09

𝜂9

P9

𝜋89

𝜋19

𝜏010

𝜂10

P10

آزمون

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

میانگین  Aو  nچنین بدست آمده است:
𝑛
) 𝜋10 = 𝐴(𝜋80
31
𝑛
) 𝜋11 = 𝐴(𝜋81
32
.
.
.
𝑛) 𝜋19 = 𝐴(𝜋89
33
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به طور نمونه مراحل بدست آوردن میانگین  nچنین
است:
برای بدست آوردن  nابتدا  𝜋10بر  𝜋11تقسیم شده است.
𝜋10
𝜋80
34
𝑛) ( =
𝜋11

𝜋81

سپس از طرفین رابطه لگاریتم گرفته شده است .به این
صورت که:
𝜋10
𝑛 𝜋80
35
) (𝑔𝑜𝑙 = ) (log
𝜋81

36

)

𝜋80
𝜋81

𝜋11

( ) − log

𝜋10
𝜋11

( n= log

و به همین ترتیب تا آخر این عمل تکرار شده و  9مقدار
برای  nبدست آمده و سپس میانگین این  9مقدار از  nبه
عنوان 𝑔𝑣𝑎𝑛 بدست آمده است .پس از آن با استفاده از
مقدار میانگین 𝑔𝑣𝑎𝑛 مقدار  Aبه روش زیر محاسبه شده
است:
𝑔𝑣𝑎𝑛) 𝜋10 = 𝐴(𝜋80

37
38

𝜋10

𝑔𝑣𝑎𝑛) (𝜋80

= A1
.

سبوس آن جدا میشود .آرد ارزن (با اندازه ذرات
 )mmدرون محلول هیدروکسید سدیم  0/3درصد غوطه
ور شده (با نسبت وزنی :حجمی  1به  )6و به مدت 90
دقیقه در دمای  45درجه سانتیگراد باقی مانده است.
نمونه در طول این مدت به طور پیوسته استیرر میشود.
سپس نمونه در  4000 rpmسانتریفیوژ شده ( 15دقیقه)
و فاز فوقانی آن جدا شد .الیه زرد رنگی که روی بخش
سفید رنگ (نشاسته) است با استفاده از اسپاتول جدا شده
و بخش نشاستهای مجددا درون آب مقطر دیسپرس شده
است .این کار چندین مرتبه تکرار می شود تا یک رسوب
کامال سفید بدست آید .سپس  pHسوسپانسیون نشاسته
روی  6/5-7تنظیم شده (با استفاده از اسید کلریدریک
 0/1موالر) و در  50درجه سانتیگراد خشک شده است
(.)Sharma et al., 2015
برای آماده سازی نمونه ها جهت آزمون های رئولوژیکی
0.25

دیسپرسیون های  20درصد از هر کدام نشاسته های تیمار
شده تهیه شد.

.
.
𝜋19

39
و در نهایت با استفاده از  10مقدار برای  ،Aمقدار
میانگین( )Aavgمحاسبه شده است .در نتیجه رابطه 30
برای محاسبه ویسکوزیته به شکل زیر در آمده است.
𝑔𝑣𝑎𝑛) (𝜋89

𝑛

40

= A10

𝑔𝑣𝑎𝑛1−

𝑔𝑣𝑎
)
𝑔𝑣𝑎𝑛( 𝑃 𝑔𝑣𝑎𝐴√
−1
𝜏0
̇𝛾

=𝜂

همانطور که گفته شد رابطه  30دارای چهار متغیر است و
چنانچه بخواهیم اثر تغییر هر متغیر را بر دیگر متغیرها
بدست آوریم الزم است 104آزمایش انجام پذیرد ،در حالی
که با استفاده از آنالیز ابعاد و روش ارائه شده با انجام 10
آزمون رابطه تغییرات چهار متغیر به همراه توان هر متغیر
بدست آمده است.

استخراج نشاسته و آماده سازی نمونهها
برای استخراج نشاسته از ارزن ،ابتدا نمونه ارزن با استفاده
از آسیاب غلتکی گرانولی شده و با استفاده از الک آرد از

آزمون فشار باال
برای اعمال فشار باال به نمونهها از یک دستگاه پرس
ایزواستاتیک فشار باال که قابلیت اعمال فشار تا 600
مگاپاسکال ( 6000بار) را دارد استفاده شده است .شکل 1
نمای کلی دستگاه را نشان میدهد .حجم محفظه فشار باال
 100میلی لیتر بوده و از آنجائیکه که نمونهها مایع با
غلظتهای مختلف میباشد مستقیما درون محفظه فشار
باال وارد شد .دستگاه قابلیت تنظیم مقدار فشار از طریق
یک شیر کنترل فشار به روش دستی با دقت 0.1
مگاپاسکال را داشت .مقدار فشار به دو روش آنالوگ و
دیجیتال قابل مشاهده بود و میزان فشار مجاز از طریق
یک ترانسدیوسر فشار و شیر فشار شکن برقی کنترل می-
گردید.

حصارینژاد و همکاران
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 0/01درجه سلسیوس مجهز به سیرکوالتور آب (
 )Viscothermتنظیم شد .نمونههای تهیه شده مستقیماً
روی صفحه پایینی رئومتر ریخته وبه منظور رسیدن به
تعادل دمایی ،قبل از هر آزمون به مدت  5دقیقه به نمونه-
ها استراحت داده شد .با هدف تعیین ناحیه خطی
( ،)LVEآزمون تنش متغیر در محدوده 0/01-100
پاسکال و در فرکانس زاویهای ثابت  1Hzانجام شد
(حیدری و همکاران .)2021 ،آزمون فرکانس متغییر در
محدوده فرکانس  0/1-100Hzو تنش ثابت( 0/1Paناحیه
خطی) انجام گردید .سپس خصوصیات ویسکواالستیک
نمونهها بر اساس مدول های االستیک و ویسکوز بهعنوان
تابعی از فرکانس بررسی شدند.
VT

شکل  -1دستگاه پرس ایزواستاتیک فشار باال با قابلیت اعمال
فشار هیدرواستاتیک  6000بار

فشارهای اعمال شده به نمونهها عبارتند بودند از ، 200
 400و  600مگاپاسکال و نیز نرخ اعمال فشار 0.1
مگاپاسکال بر ثانیه بوده است .زمان اعمال فشار به نمونهها
برای هر سه فشار  20 ،10.و  30دقیقه برابر جدول  4و
دمای آنها قبل از بارگذاری  25درجه سانتیگراد بوده است.
نمونهها قبل از بارگذاری در یخچال نگهداری شده و در
طی فرآیند اعمال فشار تغییر قابل مالحظهای که موجب
آسیب رساندن به نمونهها باشد نداشته است (حداکثر
دمایی که برای نمونه  600مگاپاسکال ثبت گردید
23درجه سانتیگراد بود) .پس از اتمام فرآیند فشار باال مواد
جهت انجام آزمونهای بعدی آماده سازی شدند.
جدول  -4سطوح فشار و دمای اعمال شده به نمونهها
t3

t2

t1

30
30
30

20
20
20

10
10
10

)t(min
)P (Mpa
P1=200
P2=400
P3=600

انجام آزمون های دینامیکی
آزمونهای رئولوژیکی برشی پایا و ناپایا با استفاده از
دستگاه رئومتر فیزیکا (مدل  ،MCR 302استرالیا) انجام
شد .در این راستا ،از هندسه صفحات موازی با قطر 5mm
و فاصله  1mmدر دمای  25درجه سلسیوس استفاده
گردید .دما توسط سیستم پلتیر صفحهای با حساسیت

نتایج و بحث
بررسی رفتار ماده بوسیله اعداد بیبعد
تا اینجا تعدادی اعداد بیبعد بدست آمده و ارتباط بین
آنها نیز مشخص گردید .قطعا استفاده از این اعداد بیبعد
نیاز به شناخت کامل از فیزیک مساله داشته و از سوی
دیگر در اختیار داشتن امکانات الزم برای انجام آزمایشات
نیز ضروری است ،چرا که اساس استفاده از اعداد بیبعد
مبتنی بر انجام آزمایشات به منظور تعیین ارتباط بین
اعداد بیبعد و سپس رسم نمودارها و مطالعه رفتار و
شناخت فیزیک حاکم بر مساله مورد بررسی است .قطعا
استفاده از اعداد بیبعد که هر کدام همزمان چند متغیر را
در خود جای میدهند کمک زیادی به کاهش تعداد
آزمایشات و هزینههای مربوطه خواهد نمود.
همانطور که قبال گفته شد مهمترین هدف این
تحقیق استفاده از مزیتهای اعداد بیبعد در فرآیند اعمال
فشار باال میباشد تا ضمن کم کردن تعداد آزمایشات به
بررسی اثر اعمال فشار باال بر ویژگیهای رئولوژیکی
پرداخته شود .مواد مورد آزمایش در این تحقیق نشاسته
ارزن میباشد .از جمله کمیتهای مهم در رفتار رئولوژیکی
مواد ویسکوزیته آن میباشد و چنانچه قبال گفته شد هدف
اصلی پیدا نمودن اثر اعمال فشار باال بر ویژگیهای
رئولوژیکی از جمله ویسکوزیته میباشد (همچنانکه در
رابطه  30نشان داده شد).
بررسی نمودارها
نمودار شکلهای  2تا  4نمایش عدد بیبعد  𝜋1برحسب
تانژانت دلتا برای سه فشار  400 ،200و  600مگاپاسکال و
سه زمان  20 ،10و  30دقیقه را نمایش میدهد .در این
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و  600برای زمانهای  10و  20دقیقه نزدیک به یکدیگر
شده و برای فشار  600و زمان  30دقیقه از یکدیگر فاصله
گرفتهاند .این تغییرات ناگهانی رفتار قابل تامل است و
میتواند ناشی از یک پدیده در رفتار جریان باشد .این در
حالی است که وقتی نمودارهای مربوط به مدولهای برشی
االستیک و ویسکوز رسم میشود این تفاوت مشاهده
نمیگردد.

نمودارها به خوبی تفاوت زمان  30دقیقه با دو زمان  10و
 20دقیقه قابل مشاهده است و مدت اعمال فشار باال بر
روی عدد بیبعد  𝜋1تفاوت زیادی با دو زمان دیگر دارد.
عدد بیبعد  𝜋1با توجه به آنالیز ابعادی نسبت تنش برشی
به تنش فشاری را نشان میدهد که با توجه به تنش
فشاری خیلی باال ،این نسبت عدد خیلی کوچکی شده
است .همچنین با افزایش مقدار فشار دو نمودار فشار 400

200 Mpa
2/5E-09
2E-09
30 Min

1/5E-09

20 Min

1E-09

10 Min

̇𝜸𝜼
𝑷

5E-10
0
4

3

2

0

1

شکل  -2نمودار تغییرات عدد بیبعد  𝜋1بر حسب تانژانت دلتا در فشار  200مگاپاسکال

400 Mpa
7/00E-10
6/00E-10
30 Min

5/00E-10

20 Min

4/00E-10

10 Min

3/00E-10

Hundreds

8/00E-10

2/00E-10
1/00E-10
0/00E+00
3

2

1

0

شکل  -3نمودار تغییرات عدد بیبعد  𝜋1بر حسب تانژانت دلتا در فشار  400مگاپاسکال

̇𝜸𝜼
𝑷
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600 Mpa

1/20E-09
30 Min

1/00E-09

20 Min

8/00E-10

10 Min

6/00E-10

Hundreds

1/40E-09

̇𝜸𝜼
𝑷

4/00E-10
2/00E-10
0/00E+00
3

1

2

0

شکل  -4نمودار تغییرات عدد بیبعد  𝜋1بر حسب تانژانت دلتا در فشار  600مگاپاسکال

نمودار شکلهای  5تا  7نمایش عدد بیبعد  𝜋1برحسب
عدد بیبعد  𝜋4برای سه فشار  400 ،200و 600
مگاپاسکال و سه زمان  20 ،10و  30دقیقه را نمایش می-
دهد .در این نمودارها در فشار  200مگاپاسکال تفاوت بین
زمانهای  20 ،10و  30دقیقه زیاد است ولی در فشارهای
 400و  600مگاپاسکال تغییرات متفاوت میباشد به این

صورت که در دو فشار  400و  600مگاپاسکال در زمان
 30دقیقه اختالف زیادی با زمانهای  10و  20دقیقه
داشته و برای عدد بیبعد  𝜋1تغییرات ناگهانی رخ داده
است .همچنین مقدار عدد بیبعد در این دو حالت کمتر از
مقدار آن برای فشار  200مگاپاسکال است.

200 Mpa
2/50E-07
2/00E-07
30 Min

1/50E-07

20 Min

1/00E-07

10 Min

5/00E-08
0/00E+00
1

0/5

0

̇𝜸t
شکل  -5نمودار تغییرات عدد بیبعد  𝜋1بر حسب عدد بیبعد  𝜋4در فشار  200مگاپاسکال

̇𝜸𝜼
𝑷

12

پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی

400 Mpa

8/00E-08
7/00E-08
6/00E-08
5/00E-08

30 Min

4/00E-08

20 Min

̇𝜸𝜼
𝑷

3/00E-08

10 Min

2/00E-08

1/00E-08
0/00E+00
1

0

0/5

̇𝜸t
شکل  -6نمودار تغییرات عدد بیبعد  𝜋1بر حسب عدد بیبعد  𝜋4در فشار  400مگاپاسکال

600 Mpa

1/40E-07
1/20E-07

1/00E-07
30 Min

8/00E-08

20 Min

6/00E-08

10 Min

4/00E-08

̇𝜸𝜼
𝑷

2/00E-08
0/00E+00
0/5

1

0

̇𝜸𝒕
شکل  -7نمودار تغییرات عدد بیبعد  𝜋1بر حسب عدد بیبعد  𝜋4در فشار  600مگاپاسکال

نمودار شکلهای  8تا  10تغییرات لگاریتم عدد بیبعد
 π12بر حسب لگاریتم فرکانس زاویهای در فشارهای 200
 400 ،و  600مگاپاسکال را در سه زمان  20 ،10و 30
دقیقه نشان میدهد .روند تغییرات مقدار عدد بیبعد π12
برای فشار  200مگاپاسکال با دو فشار  400و 600
مگاپاسکال متفاوت است ،به گونهای که در فشار 200
مگاپاسکال با افزایش فرکانس زاویهای شیب تغییرات عدد
بیبعد  π12کاهشی است در حالیکه برای فشارهای 400
و  600مگاپاسکال شیب تغییرات افزایشی و مثبت است .از
سویی میدانیم که مقدار فشار در طی فرآیند ثابت است و

این افزایش و کاهش فقط مربوط به افزایش و یا کاهش
صورت کسر در عدد بیبعد  π12یعنی مربوط به تغییرات
ویسکوزیته کمپلکس میباشد .دلیل افزایش ویسکوزیته
کمپلکس در اثر افزایش فشار از  200مگاپاسکال به 400
و  600مگاپاسکال مربوط به متراکم شدن ماده و افزایش
مدولهای برشی میباشد ( ;Chaudemanche et al., 2009
 .)Lin, T., & Fernández-Fraguas, C., 2020در واقع در
این تحقیق برای اولین بار موضوع استفاده از اعداد بیبعد
در فرآیند فشار باال مطرح گردیده.
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شکل  -9نمودار تغییرات لگاریتم عدد بیبعد  𝜋12بر حسب لگاریتم فرکانس زاویهای در فشار  400مگاپاسکال
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نمودار شکل  11تغییرات ویسکوزیته کمپلکس بر
حسب تغییرات فشار را نشان میدهد .مقدار اولیه فشار
 0/1مگاپاسکال بوده و مربوط به نمونه شاهد است.
همانطور که مشاهده میگردد تغییرات ویسکوزیته
کمپلکس در محدوده فشار  0/1مگاپاسکال تا 200
مگاپاسکال کاهشی و پس از آن تا فشار  600مگاپاسکال
افزایشی میباشد .اما در نگاه کلی این تغییرات رفتار می-
تواند برای کاربردها و فرآیندهای مختلف صنایع غذایی که
تحت فشارهای مختلف کار میکنند معنادار و قابل
استفاده باشد .نکته قابل توجه در این نمودار این است که
فشار و زمان تغییرات همسویی با یکدیگر دارند به گونهای
که با افزایش زمان آزمون از  10دقیقه تا  30دقیقه مقدار

ویسکوزیته کمپلکس نیز برای فشارهای بیشتر از 200
مگاپاسکال افزایش داشته است .به طوریکه مقدار
ویسکوزیته کمپلکس برای فشار  600مگاپاسکال و زمان
 10دقیقه از مقدار حدود  8000پاسکال ثانیه به مقدار
بیش از  16000پاسکال ثانیه برای زمان  30دقیقه افزایش
داشته که بیش از دو برابر است و این مقدار میتواند در
فرآیندها و عملکردهای ماده غذایی تاثیر بسیار زیادی
داشته باشد .به عبارتی دیگر بدون استفاده از حرارت و
تنها با استفاده از فشار باال میتوان خواص عملکردی و
رئولوژیکی مواد غذایی که نسبت به حرارت حساس هستند
تغییر را داد.
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شکل  -11نمودار تغییرات ویسکوزیته کمپلکس برحسب فشار در زمانهای مختلف

این نمودار نتیجه مهم دیگری را نشان میدهد و آن
اینکه برای برخی از مواد تاثیر زمان فرآیند اعمال فشار
میتواند به اندازه خود افزایش فشار نقش داشته باشد و یا
به عبارتی دیگر میتوان به جای افزایش فشار زمان فرآیند
را افزایش داد تا ویسکوزیته کمپلکس مقدار مشابه معادل
فشار بیشتر را داشته باشد .بهطور مثال ویسکوزیته
کمپلکس برای فشار  600مگاپاسکال و زمان  10دقیقه

تقریبا برابر ویسکوزیته کمپلکس در فشار  200مگاپاسکال
و زمان  30دقیقه است .نمودار شکل  12تغییرات سه
بعدی ویسکوزیته کمپلکس ،فشار و زمان را به صورت
کانتورهای همتراز نمایش میدهد و در واقع تایید کننده
همان نمودار  11است .در این نمودار تاثیر افزایشی بودن
ویسکوزیته کمپلکس با افزایش فشار و زمان بهخوبی قابل
مشاهده است.
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شکل  -13نمودار تغییرات ویسکوزیته کمپلکس برحسب تغییرات فشار و زمان

است و تنها تفاوت در مخرج دو کسر است ،که در گروه
اول مخرج کسر فشار و در گروه دوم مخرج کسر تنش
برشی که واحد آنهم پاسکال است ،ولکن این گروه
نمودارهای  13تا  15نمایش متفاوتی از رفتار کمیتهای
بکار رفته از عدد بیبعد را به نمایش گذاشته است .در واقع
این مطلب این را نشان میدهد که بهدست آوردن یک
عدد بیبعد مناسب چقدر مهم بوده و میتواند نمایش
متفاوت و بعضا مفیدی از رفتار یک ماده را نشان دهد.
مطلب مهم در این عدد بیبعد این است که شیب همه
نمودارها برای  3فشار  400 ،200و  600مساوی است.

نمودار شکلهای  14تا  15نمایش تغییرات لگاریتم عدد
بیبعد  π13بر حسب لگاریتم فرکانس زاویهای در فشارهای
 400 ، 200و  600مگاپاسکال را در زمان  30دقیقه
نمایش میدهند .نکته مهم در این گروه نمودار یکسان
بودن و منفی بودن شیب تغییرات لگاریتم عدد بیبعد π13
برحسب لگاریتم فرکانس زاویهای است .اگر به نمودارهای
 8تا  10و نمودارهای  14تا  15توجه شود مشاهد می-
گردد که محور افقی هر دو یکسان و محور عمودی هم به
لحاظ جنس کمیتهای بکار رفته در صورت و مخرج
یکسان و دیمانسیون صورت و مخرج هر کدام پاسکال
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شکل  -16نمودار تغییرات لگاریتم عدد بیبعد  𝜋13بر حسب لگاریتم فرکانس زاویهای در فشار  600مگاپاسکال

نتیجهگیری
این پژوهش شامل دو بخش اصلی بود .بخش اول مربوط
به مبانی آنالیز ابعادی و بهدست آوردن اعداد بیبعد و
بخش دوم مربوط به نمایش اعداد بیبعد با استفاده از
نتایج آزمون رئومتری که بر روی نشاسته ارزن انجام گرفته
بود .در بخش اول از میان همه پارامترهای مرتبط با
آزمونهای رئومتری و فرآیند فشار باال ،مهمترین پارامترها

انتخاب و اعداد بیبعد مربوطه با استفاده از تئوری
باکینگهام برای اولین بار برای فرآیند فشار باال بدست آمد.
مهمترین نتیجه استفاده از فرآیند بیبعد سازی این بود که
بدون نوشتن معادالت پیچیده و بعضا غیر قابل حل نظیر
پیوستگی ،برنولی ،مومنتوم یا در حالت کلی معادلۀ ناویر ـ
استوکس ،ارتباط بین پارامترهای حاکم بر مساله در قالب
چند عدد بیبعد مشخص گردید .نتیجه مهم دیگر اینکه
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با استفاده از آنالیز ابعادی روابطی به دست آمد که نحوه
ارتباط بین متغیرها و درجه اهمیت آنها در طی فرآیند
فشار باال قبل از انجام هر آزمونی مشخص گردید .به این
ترتیب با استفاده از این روابط ،آزمونها هدفمند شده و
میتوان روی پارامترهای مهم و اثر گذار تمرکز بیشتری
نمود و این چیزی است که در سایر روشهای تجربی پیش
بینی آن غیر ممکن است .و لذا با این اطالعات میتوان
آزمونها را بر اساس این پارامترها طرح ریزی نموده و از
پرداختن به متغیرهای غیر مهم و یا زائد اجتناب ورزید و
از صرف وقت و هزینه اضافی جلوگیری نمود .همانطور که
نشان داده شد با استفاده از اعداد بیبعد تعداد آزمونها به
طور چشمگیری کاهش یافت و تنها با انجام  10آزمون
تابع ویسکوزیته بر حسب متغیرهای فشار ،تنش برشی و
نرخ برشی معلوم گردید .همچنین با در اختیار داشتن
توابع بدست آمده در این قسمت نیازی به استفاده از
مدلهای برازش نبوده ،ضمن آن که در مدلهای برازش فقط
توابع یک متغیره قابل دستیابی است ،در حالیکه توابع
بدست آمده در این قسمت چند متغیره هستند .مهمترین
نتیجه دیگری که در بخش آنالیز ابعادی وجود داشت این
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بود که با استفاده از روش آنالیز ابعادی متغیرهای زائد در
طی فرآیند بیبعد سازی و با روشی کامال ریاضی و
مطمئن از معادالت حذف شدند ،این در حالی است که در
سایر روشها کم و زیاد کردن متغیرها نیاز به تسلط و درک
عمیق از آن پدیده و فرآیند دارد.
در بخش دوم به عنوان مطالعه موردی از دادههای
رئومتری نشاسته ارزن که تحت فشار باال قرار گرفته بودند
استفاده شد .این داده صرفا برای نمایش اعداد بیبعد به
کار گرفته شده است .از آنجا که چنین اعداد بیبعدی برای
فرآیند فشار باال برای اولین بار ارائه شده لذا امکان مقایسه
نتایج بدست آمده با پژوهشهای مشابه وجود نداشت .با
این وجود بررسی نتایج بدست آمده از اعداد بیبعد نشان
داده است که اثر اعمال فشار باال و مدت زمان آن تاثیر
معنا داری داشته است .مهمترین نتیجه دیگری که در این
بخش وجود دارد اینکه اثر مدت زمان اعمال فشار میتواند
به اندازه مقدار فشار موثر باشد ،این بدان معناست که با
فشار کمتر و زمان بیشتر میتوان به همان نتیجهای رسید
که با فشار بیشتر و زمان کمتر میتوان به آن رسید.
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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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