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طزاحی ،ساخت ٍ ارسیاتی ساهاًِ کٌتزل ٍ تٌظین فطار تاد تایز تزاکتَر
حسیص هْزگاى ،1ؽؼثاى لَاهی جَلٌساى ٍ *2هحوس اعواػیل ذزاعاًی فززٍاًی

3

 -1زاًؼ آهَذسِ وارؽٌاعی ارؽس هٌْسعی هىاًیه تیَعیغسن ،زاًؾىسُ وؾاٍرسی ،زاًؾگاُ ؽْیس چوزاى اَّاس ،ایزاى
 -2اعسازیار گزٍُ هْ ٌسعی تیَعیغسن ،زاًؾىسُ وؾاٍرسی ،زاًؾگاُ ؽْیس چوزاى اَّاس ،ایزاى
 -3اعسازیار گزٍُ هٌْسعی تیَعیغسن ،زاًؾىسُ وؾاٍرسی ،زاًؾگاُ ؽْیس چوزاى اَّاس ،ایزاى

تاریخچِ هقالِ

چكیذُ

زریافر1398/01/25 :

یكی اس هْوتزیي هسائل هَجَد در کارتزد هاضیيّای کطاٍرسی،

خذیزػ ًْایی1398/04/12 :

تٌظین دقیق فطار تاد تایز ،هتٌاسة تا ضزایط کاری ٍ هحیطی است کِ

کلوات کلیذی:
تزد آردٍیٌَ،
حسگز فطار،
هفصل دٍار،

در آى تكار گزفتِ هیضًَذ .ػذم ایي تٌاسة هیتَاًذ تز طَل ػوز
هفیذ تایز ،هیشاى سَخت هصزفی ،تلفات سهاى کاضت ،داضت ،تزداضت
ٍ غیزُ تاثیز هٌفی داضتِ تاضذ .لذا لشٍم طزاحی ٍ ساخت ساهاًِ
اًذاسُگیزی ٍ کٌتزل خَدکار فطار تاد تایز ضزٍری خَاّذ تَد کِ
در ایي پژٍّص هَرد تزرسی قزار گزفتِ است .جْت ارسیاتی ساهاًِ

کٌتزل الكتزًٍیكی،
تایز،
تزاکتَر

کٌتزلی دٍ سزی آسهَى در آسهایص فاکتَریل تز پایِ طزح کاهال
تصادفی هَرد تزرسی قزار گزفت .آسهَى اٍل تزای ارسیاتی سزػت
پاسخ ساهاًِ جْت افشایص فطار تاد تایز در دٍ سطح  8تا 12 ٍ 12
تا  16 psiدر فطارّای تاد خزٍجی هخشى کوپزسَر psi ٍ 65/2 ،43/5
 87در دٍ تاتغ سهاىتٌذی درجِ یک ٍ دٍ اًجام ضذً .تایج آًالیش
ٍاریاًس ًطاى داد کِ اثز فطار تاد خزٍجی هخشى ،تاتغ سهاىتٌذی ٍ
سطح فطار تاد تایز در سطح  %1هؼٌی دار استّ ،وچٌیي ًتایج تذست
آهذُ ًطاًگز افشایص سزػت پاسخ ساهاًِ در فطار تاد خزٍجی
هخشى  87 psiتَد .در آسهَى دٍم ،سزػت پاسخ ساهاًِ در کاّص

* ػْسُ زار هىازثاذ
Email: s.ghavami@scu.ac.ir

فطار تاد تایز در دٍ سطح  20تا  16 ٍ 16تا  ٍ ،12 psiدٍ تاتغ سهاى-
تٌذی درجِ یک ٍ دٍ آسهَى ضذً .تایج آًالیش ٍاریاًس ًطاى داد کِ
اثز تاتغ سهاىتٌذی ٍ سطح فطار تایز تز سزػت پاسخ ساهاًِ در سطح
 %1هؼٌی دار تَدّ ،وچٌیي ًتایج تیاًگز افشایص سزػت پاسخ ساهاًِ در
تاتغ سهاىتٌذی درجِ  2تَد .طثق ًتایج تا استفادُ اس تاتغ تخویي
درجِ دٍ تؼذاد هزاحل تا رسیذى تِ فطار هطلَب تِ طَر هؼٌی داری
کاّص یافت.

هقذهِ

ززاوسَر تز ذان تز ػْسُ زارز .واّؼ فؾار زاذلی

زایز آذزیي ػضَ عاهاًِ اًسمال لسرذ هیتاؽس وِ

زایزّا زر ػیي حال وِ تاػص اعسْالن تیؼزز ٍ واّؼ

ًمؼ هْوی را زر وٌسزل ززاوسَر ٍ اًسمال ٍاوٌؼ

ػوز زایز هیؽَز ،ػوال هصزف عَذر را افشایؼ هی-
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زّس ٍ زاضیز هغسمیوی تز رٍی فزهاًدذیزی ذَزرًٍ ،یش

فؾار تاز زایز تا اعسفازُ اس راتط  ،SPI 1اجشای هَرز ًیاس

زارز ( .)1ػَاهل هسؼسز زیگزی ًیش تز ایي زَاًاییّا

تزای زَعؼِ ایي عاهاًِ را واّؼ هیزّس ،لیىي اعسفازُ

زاضیزگذار اعر وِ اس آى جولِ هیزَاى تِ لطز ٍ خٌْای

اس تلَزَش اهىاى هؾاّسُ خاراهسزّا را رٍی گَؽی

زایز ،ؽىل آج زایز ،هسٍل االعسیه زایز ،هیشاى فؾار تاز

اًسرٍیس فزاّن هیوٌس ( .)7زر عاهاًِ ًوایؼ ٍ وٌسزل

زایز ٍ تار رٍی زایز اؽارُ وزز وِ زٍ خاراهسز آذز یؼٌی

فؾار تاز زایزّای ذَزرٍ وِ اس حغگز فؾار

فؾار تاز زایز ٍ تار رٍی زایز ،زٍ ػاهل تغیار هْوی ّغسٌس

 ٍ SPD100GAوودزعَر ٍ 12لر اعسفازُ ؽسُ اعرًِ ،

وِ تز ًحَُ زواط زایز ٍ عطحً ،یزٍی زواعی تیي زایز ٍ

زٌْا اًساسُگیزی زلیك فؾار تاز زایز را هوىي هیعاسز،

عطح سهیي ،زرگیزی زایز تا هغیز حزور ٍ ّوچٌیي

تلىِ تِ صَرذ ذَزوار ،فؾار تاز زایز را هسٌاعة تا

وؾؼ ٍ هیشاى هصزف عَذر هاؽیيّا ٍ ازٍاذ

ٍضؼیر راًٌسگی زٌظین هیوٌس .زر خضٍّؾی تز ّویي

هَزَری هَضز هیتاؽٌس ( .)5ایي ٍالؼیر غیز لاتل اًىاری

اعاط ًسایج ًؾاى زاز وِ طزاحی عاهاًِ زاهیي َّا تزای

اعر وِ فؾار تاز زایز هاؽیيّای وؾاٍرسی ٍ ّوچٌیي

ّوِ زایزّا اس طزیك هفصل زٍار ٍ وودزعَر ،تز هؾىل

هیشاى تار اػوالی رٍی زایزّا ووسز هَرز زَجِ وارتزاى

زایزّای ون فؾار غلثِ وززُ ٍ تِ ًسایج ذَتی رعیسًس

ایي ٍعایل ٍالغ هیؽَز .عاهاًِّای الىسزًٍیىی تِ راًٌسُ

( .)6عاهاًِ زؾریص فؾار تاز زایزّای ٍعیلِ ًملیِ ٍ

ووه هیوٌٌس زا تِ آعاًی زٌظیواذ را تِ راحسی اس رٍی

ّؾسار زازى آىّا ،تا اعسفازُ اس عیگٌال حغگز عزػر

صٌسلی اًجام زٌّس ٍ تِ طَر ّوشهاى هیزَاًس ذغسگی

زایز طزاحی ؽس .تا زوزوش تِ راتطِ فؾار تاز زایز ٍ عفسی

اخزازَر را واّؼ زّس ( .)2اضز فؾار تاز زایز تز فؾار

خیچؾی زایز ،عاهاًِای طزاحی ؽس وِ اس رٍػ جسیسی،

زواعی تا سهیي ،فؾار زر سیز زایز ٍ ّوچٌیي تاسزُ وؾؾی

تا زغییز عفسی زایز ،فؾار تاز زایز را زرویي هیسًس .ایي

تِ زاسگی زَعط خضٍّؾگزاى تغیاری هَرز زحمیك لزار

رٍػ هیزَاًس تا ّشیٌِ ووسز زحمك خیسا وٌس سیزا اس

گزفسِ اعر .تِ طَر هرسصز تؼضی اس ایي زحمیماذ زر

حغگزّای عزػر زایز فزاّن ؽسُ تزای عاهاًِ ززهش

سیز ؽزح زازُ ؽسُ اعر:

 ABSاعسفازُ هیوٌس ٍ هیزَاًس ّز گًَِ واّؼ فؾار

عاهاًِ ًظارذ تز فؾار ٍ زهای زایز ذَزرٍ تا اعسفازُ

تاز زر زایز هاًٌس عَراخ ٍ ًؾر طثیؼی را زؾریص زّس

اس هیىزٍوٌسزلز  ATmega 16زارای یه فزعسٌسُ تزای

( .)4تَراط ٍ ّوىاراى ًیش تِ تزرعی عاهاًِ ازَهازیه

ّز زایز ٍ یه گیزًسُ هزوشی اعر .هاصٍل فزعسٌسُ

وٌسزل َّای فؾززُ تزای العسیه ذَزرٍ خززاذسٌس .آًْا

ؽاهل حغگز فؾار  ،MPX2202حغگز زها ،LM35

زریافسٌس وِ فؾار هٌاعة تزای زایز هَجة واّؼ

HS-05

هصزف عَذر ٍ عایؼ زایز ٍ افشایؼ وارایی ٍ

اعر .هْوسزیي ترؼ فزعسٌسُ ،هیىزٍوٌسزلز اعر وِ

ػولىزز آى زر ؽزایط هرسلف هیؽَز ( .)3تا زَجِ تِ

فؾار ٍ زها را اس حغگزّا زریافر هیوٌس ٍ عیگٌالّایی

ایي ًىسِ وِ اغلة وؾاٍرساى هیشاى فؾار تاز زایز هاؽیي-

را تِ هاصٍل تلَزَش  HS-05ارعال هیوٌس .هاصٍل

ّای وؾاٍرسی را ًازیسُ هیگیزًس ،زر صَرزی وِ زَجِ

گیزًسُ ایي عاهاًِ ؽاهل هیىزٍوٌسزلز  ،ATmega 16ال-

تِ ایي ػاهل ٍ زٌظین آى اهزی ضزٍری اعر ،اس ایي رٍ

عیزی ،هاصٍل تلَزَش  ،HS-05گَؽی اًسرٍیس ٍ ٍاحس

زر ایي خضٍّؼ عؼی ؽسُ اعر زا تا طزاحی ٍ عاذر

ّؾسار اعر .هیىزٍوٌسزلز خیغامّایی را تِ هاصٍل تلَزَش

عاهاًِ الىسزًٍیىی اًساسُگیزی ٍ وٌسزل فؾار تاز زایز

ارعال هیوٌس ،هاصٍل تلَزَش خیغامّای زریافسی را تِ

ززاوسَر ،فؾار تاز زایزّا زر حس هطلَب ًگِ زاؽسِ ؽًَس

گَؽی اًسرٍیس ارعال هیوٌس ٍ گَؽی اًسرٍیس ایي

ٍ عزػر خاعد زّی عاهاًِ ارسیاتی ؽَز .تِ زلیل صزفِ

هیىزٍوٌسزلز  ٍ ATmega 16هاصٍل تلَزَش

خیغامّا را ًوایؼ هیزّس .خیازُ عاسی عاهاًِ ًظارذ تز

1- Serial Peripheral Interface
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جَیی زر ّشیٌِّای عاذر هسل اٍلیِ ،ایي عاهاًِ فمط

فزآیٌس لثل ػول وززُ ٍ فؾار ایسُآل زؼزیف ؽسُ را

تزای یه زایز ززاوسَر هغی فزگَعي  285اجزا ؽس.

فزاّن هی ًوایس .عاهاًِ طزاحی ؽسُ هطاتك ؽىل  2زر
جؼثِ هحافظ لزار زازُ ؽس ،حغگز فؾار هَجَز زر هماتل

هَاد ٍ رٍشّا

زغییزاذ فؾار  0-6 barوِ هؼازل  0-87 psiاعر،

زر ایي خضٍّؼ ّسف طزاحی ٍ عاذر عاهاًِای

زارای ذزٍجی  4-20 mAاعر .تا لزار زازى هماٍهر

اعر زا فؾار تاز زایز ززاوسَر را تِ صَرذ الىسزًٍیىی ٍ

 250اّن زر ذزٍجی عیگٌال حغگز ،جزیاى ذزٍجی تِ

تا اعسفازُ اس حغگز فؾار  ،BDعٌغَر هسل ،30.600G

ٍلساص زثسیل ؽس ٍ حغگز والیثزُ گززیس .آسهایؾاذ تِ

تزز آرزٍیٌَ  ،UNOرگَالزَر ٍلساص ،هاصٍل رلِ ٍ 5لر

صَرذ زٍ آسهَى هغسمل تزای عطَح واّؼ فؾار (20

زٍ واًالِ ،ال عی زی ) ،(LCDصفحِ ولیس ،ؽیز تزلی،

تِ  16ٍ 16 psiتِ  ٍ )12 psiافشایؼ فؾار ( 8تِ 12 psi

رگَالزَر فؾار ،هفصل زٍار ،وودزعَر ٍ هرشى وٌسزل

ٍ  12تِ ّ ٍ )16 psiز وسام تِ صَرذ فاوسَریل تز خایِ

وٌس .تزای ایي هٌظَر طزحَارُ عاهاًِ هطاتك ؽىل 1

طزح واهال زصازفی زر عِ عطح فؾار تاز ذزٍجی هرشى

تزای وٌسزل الىسزًٍیىی فؾار تاز زایز طزاحی ؽس.

وودزعَر ( ٍ )87 psi ٍ 65/2 ،43/5زٍ عطح زاتغ

ػولىزز عاهاًِ وٌسزلی زر ؽىل  1تِ ایي گًَِ اعر وِ

زرویي زرجِ یه ٍ زٍ تا زٍ زىزار تز رٍی زایز ػمة

فؾار زایز ( ،)P0تِ ٍعیلِ حغگز فؾار (ؽوارُ  ،)9حظ

ززاوسَر هغیفزگَعي  285هطاتك ؽىل  3اًجام ؽس ٍ

هیؽَز ٍ زر العیزی هَجَز زر واتیي راًٌسُ ًؾاى زازُ

ًسایج آى ضثر گززیس.

هیؽَز ،تزای ایي عاهاًِ وٌسزلی زٍ حالر زعسی ٍ
ًتایج ٍ تحث

ذَزوار زر ًظز گزفسِ ؽسُ اعر ،زر حالر ذَزوار،
یه فؾار ایسُآل( )P1تزای عاهاًِ زؼزیف هیؽَز .اگز

تغسِ تِ زٌظین فؾار ذزٍجی هرشى تِ ٍعیلِ

فؾار تاز زایز) ،(P0اس فؾار زؼزیف ؽسُ ) ،(P1هسفاٍذ

رگَالزَر ٍ زغییز زاتغ سهاًثٌسی اس طزیك وسًَیغی ،فؾار

تاؽس ،آًگاُ ٍاحس الىسزًٍیىی یه هسذ سهاًی ) (T1را

تاز زایز طی هسذ سهاى زمزیثا وَزاّی تِ همسار زؼییي

تزای فزایٌس زرلیِ یا افشایؼ فؾار تاز ،زؼییي هیوٌس.

ؽسُ زَعط راًٌسُ رعیس.

خظ اس ازوام هسذ سهاى فَق ،فؾار تاز زایز تِ فؾار

ارسیاااتی تاااثیز فطااار خزٍجاای هخااشى ،تاااتغ

جسیسی ( )Pmهیرعس ٍ ایي فؾار ًیش حظ هیؽَز.

سهاًثٌذی ٍ ساطح فطاار تاایز تاز هاذت سهااى

اگز فؾار حظ ؽسُ جسیس )ٌَّ (Pmس تا فؾار اًسراب

افشایص فطار تایز

ؽسُ ) (P1تزاتز ًثاؽس ،آًگاُ فزآیٌس زىزار هیؽَز .ایي

ًسایج آًالیش ٍاریاًظ هطاتك تا جسٍل ً 1ؾاى زاز وِ

رًٍس آًمسر ازاهِ هییاتس زا فؾار ایسُآل زؼزیف ؽسُ

اضز فؾار ذزٍجی هرشى ،زاتغ سهاًثٌسی ٍ عطح فؾار تاز

حاصل ؽَز .زر صَرزی وِ راًٌسُ ترَاّس فؾار اًسراتی

زایز زر عطح یه زرصس هؼٌی زار اعر ،اها اضزاذ

زایز را زغییز زّس ،تا فؾززى زووِ زؼزیف ؽسُ هَجَز تز

هسماتل زٍگاًِ ٍ عِگاًِ فاوسَرّا هؼٌیزار ًیغسٌس.

رٍی صفحِ ولیس هیزَاًسٍ ،ارز حالر زعسی ؽسُ ٍ
هیشاى فؾار ایسُآل ذَز را اًسراب وٌس .عاهاًِ ّواًٌس
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) طزحَارُ ساهاًِ طزاحی ضذُ تزای کٌتزل الكتزًٍیكی فطار تاد تایز1( ضكل
حسگز فطار.9 ،ضیز تزقی.8 ،هفصل دٍار.7 ،تایز.6 ،راتط.5 ،ضیز تزقی.4 ،رگَالتَر فطار.3 ،هخشى.2 ،کوپزسَر.1
Figure (1) Schematic system designed for electronic control of tire pressure
1. Compressor, 2.tank, 3.Pressure regulator, 4.Solenoid valve, 5.Connector, 6.Tire, 7.Rotary
joint, 8.Solenoid valve, 9.Pressure sensor

 حسگز فطار ٍ ضیزّای کٌتزل ًیَهاتیک ساهاًِ کٌتزل،) ساهاًِ الكتزًٍیكی2( ضكل
Figure (2) Electronic circuits, pressure sensor and pneumatic valves of controlling system

23
98  خاییش3 ُ ؽوار42 هٌْسعی سراػی (هجلِ ػلوی وؾاٍرسی) جلس
لح زاج جْر ضثر
لحظِای زازُّا
Laptop for
instant recording
of data
هفصل زٍار
Rotary joint

285 ) هفصل دٍار ٍ هحل ًصة آى رٍی تایز تزاکتَر هسیفزگَسي3( ضكل
Figure (3) Rotary joint and its installation position on the tractor tire of Massey Ferguson 285

 تاتغ سهاًثٌذی ٍ سطح فطار تایز تز هذت سهاى افشایص فطار تاد تایز،) تجشیِ ٍاریاًس تاثیز فطار خزٍجی هخشى1(جذٍل
Table (1) Analysis of variance the effect of tank outlet pressure, time estimation function and
tire pressure on the time of the tire pressure increase
F
هیاًگیي هزتؼاذ
هجوَع هزتؼاذ
زرجِ آسازی
هٌاتغ زغییزاذ
(Mean Squares)
82.5**

560.66

)Sum of Squares)
560.66

(Degree of Freedom)

(Sources of variation)
عطَح فؾار زایز

1

)Tire Pressure Levels(
87.8

**

600

600

1

زاتغ سهاًثٌسی
)time estimation function(

407.31**

2783.291

5566.583

2

2.44n.s

16.66

16.66

1

فؾار ذزٍجی هرشى
)Tank Outlet Pressure(
عطَح فؾار زایز× زاتغ سهاًثٌسی

) time estimation function×Tire Pressure Levels(
n.s

19.541

39.083

2

1.66n.s

11.375

22.75

2

2.31n.s

15.791

31.583

2.86

عطَح فؾار زایز× فؾار ذزٍجی هرشى
)Tank Outlet Pressure× Tire Pressure Levels(
زاتغ سهاًثٌسی× فؾار ذزٍجی هرشى

)Tank Outlet Pressure× time estimation function(
2
عطَح فؾار زایز× زاتغ × فؾار ذزٍجی هرشى

)Tank Outlet Pressure× time estimation function× Tire Pressure Levels(
6.83

82

12

6919.33
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ػسم ٍجَز اذسالف هؼٌی زار

(Error) ذطا
(Total) ول
n.s

،%1 ** اذسالف هؼٌی زار زر عطح

** Significant at the 0.01 probability level, n.s no significant effect

عطَح فؾار ذزٍجی هرشى زارای اذسالف هؼٌازاری زر

اثز فطار خزٍجی هخشى تز هذت سهاى افاشایص

87  زر فؾار ذزٍجی هرشى.عطح یه زرصس هیتاؽٌس

فطار تایز

ُ زایز زر هسذ سهاى ووسزی تِ فؾار زٌظیوی راًٌس، psi
.هیرعس

تا رعن ًوَزار فؾار ذزٍجی هرشى زر هماتل سهاى
ِ هؾرص ؽس و، ًؾاى زازُ ؽسُ اعر4 وِ زر ؽىل
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هْزگاى ٍ ّوىاراى :طزاحی ،عاذر ٍ ارسیاتی عاهاًِ وٌسزل ...

اثز دٍ سطح هختلف فطار تایز اس  8تا  12 ٍ 12تا

ّز زٍ عطح هرسلف فؾار تاز زایز تِ یه هیشاى زغییز هی-

 psi 16تز هذت سهاى افشایص فطار تایز

وٌٌس ٍلی هسذ سهاى افشایؼ فؾار زایز زٍ عطح تا ّن

تا رعن ًوَزار عطح فؾار تاز زایز زر هماتل هسذ
سهاى افشایؼ آى وِ زر ؽىل ً 5ؾاى زازُ ؽسُ اعر،

هسفاٍذ اعر ٍ ایي ًؾاى هیزّس وِ ّزچِ هیشاى فؾار
تاز زایز ووسز تاؽس ،زایز عزیؼسز تاز هیؽَز.

هؾرص ؽس وِ زٍ عطح هرسلف فؾار تاز زایز زارای
اذسالف هؼٌازاری زر عطح یه زرصس هیتاؽسّ .ز چٌس

ضكل (ً )4وَدار هقایسِ هذت سهاى افشایص فطار تایز در سطَح هختلف فطار خزٍجی هخشى
Figure (4) Comparison diagram of the tire pressure increase at different levels of tank outlet
pressure

ضكل (ً )5وَدار هقایسِ هذت سهاى ػولكزد ساهاًِ کٌتزلی در دٍ سطح هختلف فطار
Figure (5) Comparison diagram of the control system operating time at two different level
pressures
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اثز ًَع تاتغ سهاًثٌذی تز هاذت سهااى افاشایص

سهاًی ون تاس ٍ تغسِ هیؽًَس ٍ زر اًسْا تِ هزازة ایي

فطار تایز

فاصلِ سهاًی تاس تَزى رلِّا تیؾسز هیؽَز ،زر فاصلِ

تا رعن ًوَزار هسذ سهاى افشایؼ فؾار زایز زر زٍ

سهاًی تغسِ تَزى رلِّا ،عاهاًِ وٌسزلی ،فؾار فؼلی زایز را

ًَع زاتغ سهاًثٌسی هرسلف وِ زر ؽىلً 6ؾاى زازُ ؽسُ

هززة چه هیوٌس ٍ زر صَرذ ًزعیسى فؾار زایز تِ

اعر ،هؾرص ؽس وِ زٍ زاتغ سهاًثٌسی هرسلف زارای

همسار زٌظین ؽسُ زَعط راًٌسُ ،ایي عیىل ازاهِ خیسا هی-

اذسالف هؼٌازاری زر عطح یه زرصس هیتاؽٌس .زاتغ

وٌس زا زر ًْایر فؾار تاز زایز تِ همسار هطلَب تزعس .اس

سهاًثٌسی زر ٍالغ هسذ سهاى تاس ًگِ زاؽسي ؽیزّای

هؼایثی وِ زاتغ سهاًثٌسی زرجِ یه زاؽر ایي تَز وِ تِ

تزلی را زؼییي هیوٌس .اس آًجا وِ زاتغ سهاًثٌسی زرجِ زٍ

ػلر سیاز تاس ٍ تغسِ ؽسى رلِّا ٍ ؽیزّای تزلی ،آعیة

ًغثر تِ زرجِ یه ،ؽیزّای تزلی ووسز تاس ٍ تغسِ هی-

سیازی تِ آىّا هیرعاًس ٍ ایي اهز هَجة واّؼ طَل

ؽًَس ،تِ ّویي زلیل هسذ سهاى افشایؼ فؾار زایز ًیش

ػوز آىّا هیؽَز .تا زغییز زاتغ سهاًثٌسی تِ زرجِ زٍ،

ووسز اعر .خظ هیزَاى ًسیجِ گزفر وِ زاتغ سهاًثٌسی

ّواًطَر وِ زر ؽىل ً 8ؾاى زازُ ؽسُ اعر ،زر اتسسا

زرجِ زٍ تْسز اس زاتغ سهاًثٌسی زرجِ یه تَزُ ٍ زر ػول

وِ هیشاى اذسالف فؾار تاز زایز ٍ فؾار زٌظیوی زَعط

تایس اس ایي زاتغ اعسفازُ ًوَز.

راًٌسُ سیاز اعر ،رلِّا ٍ ؽیزّای تزلی هسذ سهاى

ًحَُ ػولكزد ساهاًِ کٌتزل الكتزًٍیكای جْات

تیؾسزی تاس ًگِزاؽسِ هیؽًَس ٍ ّز چمسر وِ اذسالف

افشایص فطار تاد تایز

فؾار تاز زایز ٍ فؾار اًسراتی تِ هزازة ووسز ؽَز ،هسذ

ًحَُ ػولىزز عاهاًِ وٌسزل الىسزًٍیىی فؾار تاز زایز

سهاى تاس ؽسى رلِّا ٍ ؽیزّای تزلی ووسز ؽسُ زا زر

زر زٍ زاتغ سهاًثٌسی هرسلف تا ّن هسفاٍذ اعر.

ًْایر زایز تِ فؾار زٌظین ؽسُ زَعط راًٌسُ تزعس .زر ایي

چگًَگی ػولىزز عاهاًِ وٌسزل الىسزًٍیىی فؾار تاز

صَرذ آعیة ووسزی تِ رلِّا ٍ ؽیزّای تزلی هیرعس

زایز زر زاتغ زرجِ یه ٍ زٍ تِ زززیة زر ؽىلّای ٍ 7

ٍ ّوچٌیي هسذ سهاى ػولىزز عاهاًِ وٌسزلی ًغثر تِ

ً 8ؾاى زازُ ؽسُ اعرّ .واًطَر وِ زر ؽىل  7زیسُ

زاتغ سهاًثٌسی زرجِ یه ،واّؼ خیسا هیوٌس.

هیؽَز اس ّواى اتسسا رلِّا ٍ ؽیزّای تزلی تا فَاصل

ضكل (ً )6وَدار هقایسِ هذت سهاى افشایص فطار تایز در دٍ ًَع تاتغ سهاًثٌذی هختلف
Figure (6) Comparison diagram of the tire pressure increase at two different types of time
estimation function
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ضكل ( )7ػولكزد ساهاًِ کٌتزل فطار الكتزًٍیكی تزای افشایص فطار تایز در تاتغ تخویي سهاى درجِ یک
Figure (7) Performance of the electronic pressure control system to increase tire pressure in the
first-order time estimation function

ضكل ( )8ػولكزد ساهاًِ الكتزًٍیكی کٌتزل فطار تزای افشایص فطار تایز در تاتغ تخویي سهاى درجِ دٍ
Figure (8) Performance of the electronic pressure control system to increase tire pressure in the
Second-order time estimation function

همایغِ ػولىزز عاهاًِ تا زَاتغ زرویي سهاى زرجِ

ٍجَز ایٌىِ سهاى ولی افشایؼ فؾار زر ّوِ عطَح فؾار

یه ٍ زٍ زر فؾارّای هرسلف هرشى هطاتك ؽىل 9

تاز زایز تزای زاتغ زرویي سهاى زرجِ یه تا ٍجَز هؼٌی

ًؾاى زاز وِ اعسفازُ اس زاتغ زرویي زرجِ زٍ زر ّوِ

زار ًثَزى ،ووسز اس زرجِ زٍ تَز ٍلی تا اعسفازُ اس زاتغ

هَارز زؼساز هزاحل زا حصَل فؾار هَرز ًظز را تِ طَر

زرویي زرجِ  2اعسْالن ؽیزّای ًیَهازیىی تِ ؽسذ

هؼٌی زاری واّؼ زازُ اعر .ایي تساى هؼٌی اعر وِ تا

واّؼ یافر.
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ًتایج ارسیاتی تاثیز تاتغ سهاًثٌذی ٍ ساطح فطاار
تاد تایز تز هذت سهاى کاّص فطار تایز
ایي آسهایؼ زر زٍ زاتغ سهاًثٌسی هرسلف ٍ زٍ عطح
واّؼ فؾار زایز  20تِ  16 ٍ 16تِ  psi 12زر زر زٍ
زىزار اًجام ؽسً .سایج آسهَىّای ارسیاتی هطاتك جسٍل

ً 2ؾاى زاز وِ اضز هسماتل تیي زاتغ سهاًثٌسی ٍ عطح فؾار
زایز زر عطح یه زرصس هؼٌیزار ًیغر .طثك ًسایج
تسعر آهسُ ،زاضیز ًَع زاتغ سهاًثٌسی ٍ عطح فؾار تز
هسذ سهاى واّؼ فؾار زایز ،زارای اذسالف هؼٌیزاری
زر عطح اطویٌاى یه زرصس هیتاؽس.

ضكل (ً ) 9وَدار هقایسِ تؼذاد ػول ضیزّای ًیَهاتیک جْت افشایص فطار تایز در سِ سطح هختلف فطار هخشى ٍ تاتغ
تخویي سهاى درجِ یک ٍ دٍ
Figure (9) comparison of the number of valves action to increase the tire pressure in three levels
of tank pressure and two time estimation function
جذٍل ( )2تجشیِ ٍاریاًس تاثیز سطح فطار تایز ٍ تاتغ سهاًثٌذی تز هذت سهاى کاّص فطار تایز
Table (2) Analysis of variance the effect of tire pressure level and Scheduling Function on the
duration of tire pressure reduction
F
هیاًگیي هزتؼاذ
هجوَع هزتؼاذ
زرجِ آسازی
هٌاتغ زغییزاذ
))Sum of Squares) (Degree of Freedom
)(Sources of variation
496.125
1
زاتغ سهاًثٌسی()time estimation functions

)(Mean Squares
496.125

عطَح فؾار زایز()Tire Pressure Levels

1

595.125

595.125

زاتغ سهاًثٌسی× عطَح فؾار زایز

1

28.125

28.125

**

23.49

**

28.17

n.s

1.33

()Tire Pressure Levels× time estimation functions
ذطا )(Error
ول )(Total
** اذسالف هؼٌی زار زر عطح ،%1

n.s

4

84.5

7

1203.875

21.125

ػسم ٍجَز اذسالف هؼٌی زار
** Significant at the 0.01 probability level, n.s no significant effect
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اثز ًَع تاتغ سهاًثٌذی تز هاذت سهااى کااّص

اثز دٍ سطح فطار تاد تاایز اس  20تاِ  16 ٍ 16تاِ

فطار تایز

 psi 12تز هذت سهاى کاّص فطار تاد تایز

تا رعن ًوَزار هسذ سهاى واّؼ فؾار زایز زر زٍ

تا رعن ًوَزار هسذ سهاى واّؼ فؾار زایز زر زٍ

ًَع زاتغ سهاًثٌسی هرسلف وِ زر ؽىل ً 10ؾاى زازُ

عطح هرسلف فؾار زایز وِ زر ؽىل ً 11ؾاى زازُ ؽسُ

ؽسُ اعر ،هؾرص ؽس وِ تا زغییز زاتغ سهاًثٌسی اس

اعر ،هؾرص ؽس وِ ّز چٌس ّز زٍ عطح هرسلف تِ

زرجِ یه تِ زٍ ،اس طزیك وسًَیغی زر آرزٍیٌَ ،هسذ

یه هیشاى فؾار تاز زایز را ون هیوٌٌس ٍلی هسذ سهاى

سهاى واّؼ فؾار زایز تِ فؾار زٌظیوی زَعط راًٌسُ ،تِ

ػولىززی زٍ عطح تا ّن هسفاٍذ اعرّ .زچِ هیشاى

زلیل ووسز تاس ٍ تغسِ ؽسُ رلِّا ٍ ؽیزّای تزلی ،تِ طَر

فؾار تاز زایز تیؾسز تاؽس ،تِ زلیل ززاون فؾار تیؾسز ،زایز

هؼٌیزار واّؼ خیسا هیوٌس.

عزیؼسز زا هیشاى فؾار تاز هَرز ًظز زرلیِ هیؽَز.

Time estimation functions

ضكل (ً )10وَدار هقایسِ هذت سهاى کاّص فطار تایز در دٍ تاتغ سهاًثٌذی هختلف
Figure (10) Comparison diagram of the tire pressure reduction time at two time estimation functions

ضكل (ً )11وَدار هقایسِ هذت سهاى کاّص فطار تایز در دٍ سطح هختلف فطار تایز
Figure (11) Comparison diagram of tire pressure reduction time at two time estimation functions

29
هٌْسعی سراػی (هجلِ ػلوی وؾاٍرسی) جلس  42ؽوارُ  3خاییش 98

ًحَُ ػولكزد ساهاًِ کٌتزل الكتزًٍیكای جْات

عیىل زىزار هیؽَز .تا زغییز زاتغ سهاًثٌسی تِ زرجِ زٍ

کاّص فطار تاد تایز

اس طزیك وسًَیغی ،زر اتسسا وِ هیشاى اذسالف فؾار فؼلی

چگًَگی ػولىزز عاهاًِ وٌسزل الىسزًٍیىی فؾار تاز

زایز ٍ فؾار زٌظیوی زَعط راًٌسُ سیاز اعر ،هسذ سهاى

زایز زر زٍ زاتغ سهاًثٌسی هرسلف زرجِ یه ٍ زرجِ زٍ

تاس تَزى رلِّا ٍ ؽیزّای تزلی تیؾسز تَزُ ٍ تِ هزازة تا

ٍ ّوچٌیي زٍ عطح فؾار زایز زر ؽىلّای 13 ٍ 12

ون ؽسى اذسالف فؾار ،هسذ سهاى تاس تَزى رلِّا ٍ

ًؾاى زازُ ؽسُ اعر .زر زاتغ زرجِ یه زر اتسسا رلِّا ٍ

ؽیزّای تزلی ووسز هیؽَز زا زر ًْایر زایز تِ همسار

ؽیزّای تزلی عزیغ ٍ تا فاصلِ سهاًی ون تاس ٍ تغسِ هی-

فؾار ایسُآل تزعس .زر ایي صَرذ آعیة ووسزی تِ

ؽًَس ٍ تِ هزازة ایي فاصلِ سهاًی سیاز هیؽَز زا زر

ؽیزّای تزلی ٍ رلِّا رعاًسُ هیؽَز ٍ طَل ػوز آىّا

ًْایر تِ فؾار زٌظیوی زَعط راًٌسُ تزعس .زر سهاى تغسِ

افشایؼ خیسا هیوٌس ٍ ّوچٌیي هسذ سهاى ػولىزز آىّا

تَزى ؽیزّای تزلی فؾار فؼلی زایز زَعط حغگز فؾار

ًیش واّؼ خیسا هیوٌس.

چه هیؽَز زر صَرذ ًزعیسى تِ فؾار هطلَب ایي

ضكل (ً )12وَدار هقایسِ ػولكزد ساهاًِ کٌتزلی جْت کاّص فطار تاد تایز اس  20تا  psi 16در دٍ ًَع تاتغ سهاًثٌذی
Figure (12) Comparison of the performance of the control system to reduce tire pressure from 20
to 16 psi at two time estimation functions
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 در دٍ ًَع تاتغ سهاًثٌذیpsi 12  تا16 ) ًوَدار هقایسِ ػولكزد ساهاًِ کٌتزلی جْت کاّص فطار تاد تایز اس13( ضكل
Figure (13) Comparison of the performance of the control system to reduce tire pressure (16 - 12
psi) at two time estimation functions

ًتیجِ گیزی

طزیك وسًَیغی آرزٍیٌَ زر خیازُعاسی عاهاًِ وٌسزل
تاػص تْثَز ػولىزز عاهاًِ ٍ واّؼ زؼساز ػول ؽیز

تا تزرعی زجشیِ ٍ زحلیل ًسایج تسعر آهسُ اس

 عاهاًِ طزاحی.ًیَهازیه ٍ افشایؼ ػوز عاهاًِ گززیس

خضٍّؼ هیزَاى تیاى ًوَز تا افشایؼ فؾار هرشى َّای

ؽسُ لازر تَز تِ طَر هساٍم ضوي خایؼ زائوی فؾار تاز

فؾززُ عزػر خاعد عاهاًِ وٌسزل فؾار تاز زایز تْثَز

ِ هطاتك زٌظین وارتز تِ عزػر ٍ عَْلر فؾار را ت،زایز

 الثسِ هحسٍزیر ایوٌی هرشى َّا ٍ فؾار واری.یافر

.عطح زٌظیوی جسیس زغییز زّس

وودزعَر هَجَز رٍی ززاوسَر هحسٍز وٌٌسُ عطح فؾار
 جایگشیٌی زاتغ سهاىتٌسی زرجِ زٍ اس.هرشى ذَاّس تَز
هٌاتغ

1. Ajas, M.A, Aiswarya,T.G, Vinayak, A, Balakrishnan, S., and Janahanlal, P.S. 2014.
Tire Pressure Monitoring and Automatic Air Filling System. International Journal of
Research in Engineering and Advanced Technology, 2(2): 1-6.
2. Benson, E.R. 2000. Automatic navigation control of an agricultural combine. PhD
Thesis in Agricultural Engineering, pp. 1-45.
3. Burase, I., Kamble, S., Patil, A., and Kharat, A. 2016. A Survey on automatic air
inflating system for automobile. International Journal of Innovative Research in
Science, Engineering and Technology, 5(10): 18517-18523.
4. Kojima, H., Ohashi, H. and Kubota, K. 1998. Analysis of drivers behavior before and
after crashes in simulated expressway to predict sleepiness for doze alarm. Japan
Society of Automotive Engineers, 19(1): 89-109.
5. Kulli, B., Gysi, M. and Flühler, H. 2003. Visualizing soil compaction based on flow
pattern analysis. Soil and Tillage Research, 70: 29-40.

31
98  خاییش3 ُ ؽوار42 هٌْسعی سراػی (هجلِ ػلوی وؾاٍرسی) جلس

6. Mane, V.S., Bachulkar, N., Bargale, B. and Kole, S. 2016. Run time tire pressure
monitoring and controlling system. International Research Journal of Engineering and
Technology, 3: 1191-1194.
7. Patil, A.J., Patil, P.R. and Patil, C.S., 2016. Tire temperature and pressure monitoring
system based on atmega16 microcontroller. International Journal of Electrical and
Electronics Research, 4: 172-175.

