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  باسمه تعالي

  
  

  سري اول            مهندسي مواد بيولوژيكيخواص  تمرين درس
  ايمدرس: دكتر سيد احمد ميره

***  
  ، كرويت سويا، ذرت و جو دو سر را محاسبه و سپس با يكديگر مقايسه كنيد.1الف) با توجه به جدول  -1

  ها تخمين بزنيد.ب) حجم دانه را براي هر يك از اين دانه
  
ض فرنگي متوسط را داشته باشد، تخمين بزنيد. فريك شانه با روكش پالستيكي كه گنجايش شش عدد گوجهابعاد  -2

  .شوندظرف گذاشته ميته ، در اندها از طرفي كه به ساقه وصل بودهفرنگيكنيد كه گوجه
  
  در نظر بگيريد. 1يك دانه گندم بيضوي شكل را با مشخصات داده شده در جدول  -3

سازي به اشكال هندسي تخمين بزنيد. اين مقدار را با حجم محاسبه شده از دانه را با استفاده از شبيهالف) حجم 
  و درصد خطا را بدست آوريد. طريق وزن و چگالي مقايسه نماييد

 :كنيدرابطه زير تعيين با استفاده از گندم را دانه سطح ب) 
34.072.081.0 )2()2()2(59.3 cbaS   

به ترتيب  قطر بزرگ، مياني و كوچك دانه گندم  2cو  2a ،2b) و 2mmسب (مقدار سطح بر ح Sكه در آن: 
  ) را محاسبه كنيد.mm2mm/3سپس نسبت سطح به حجم (يا سطح ويژه گندم بر حسب  .باشندمي

مقدار سطح بر حسب  S(كه در آن،  بيان نمود V=1.10S+17.2ج) چنانچه رابطه حجم و سطح را بتوان بصورت 
)2mm و (V ) 3مقدار حجم بر حسبmmمقدار حجم محاسبه شده را با حجم محاسبه شده از طريق وزن باشد)) مي ،

  و چگالي مقايسه و درصد خطا را محاسبه كنيد.
 
متر ميلي 4/25ها انحناسنج تخمين بزنيد. فاصله بين پيناستفاده از با ي مينيمم و ماكزيمم يك هلو را شعاع انحنا -4

  باشد.متر ميميلي 17/3و  BD ،59/2و مقادير مينيمم و ماكزيمم 
  
  تخمين بزنيد. را با ابعاد متوسطاكزيمم و مينيمم يك دانه سوياي شعاع انحناي م -5
  
  را با ابعاد متوسط محاسبه كنيد. يك دانه سويا، حجم سازي به اشكال هندسيبا استفاده از شبيه  -6
  
چگالي ماده جامد موجود در سويا را محاسبه كنيد. فرض كنيد كه ماده خشك سويا داراي مقادير وزني زير است:  -7

چگالي درصد.  2/5و مواد معدني درصد  4/5، سلولز درصد 4/32، نشاسته درصد 9/18، چربي درصد 1/38پروتئين 
سلولز را متر مكعب، چگالي گرم بر سانتي 92/0متر مكعب، چگالي چربي را گرم بر سانتي 4/1پروتئين و نشاسته را 
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متر مكعب فرض گرم بر سانتي 16/2 برابر چگالي نمك و برابر را متر مكعب و چگالي مواد معدنيگرم بر سانتي 44/1
  كنيد.

  
  مشخصات برخي محصوالت كشاورزي -1جدول 

 قطر بزرگ  محصول
)mm(  

 قطر مياني
)mm(  

 قطر كوچك
)mm(  

 چگالي
)3gm/cm(  

وزن دانه 
)gm(  

  122/0  16/1  38/5  43/6  29/7  سويا
  33/0  30/1  18/5  15/8  01/12  ذرت

  024/0  01/1  03/2  67/2  84/10  جو دوسر
  040/0  30/1  54/2  79/2  02/6  گندم

  -  01/1  2/47  2/59  8/63  فرنگيگوجه
  
  


