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طزاحی ٍ ساخت سیستن پایص عولکزد خطیکارّا
ّادی کشیوی ،*1حؼیي ًَیذ ،2بْشام بـاستی

3

 -1اػتادیاس پظٍّـی بخؾ تحقیقات فٌی ٍ هٌْذػی کـاٍسصی ،هشکض تحقیقات ٍ آهَصؽ کـاٍسصی ٍ هٌابغ طبیؼی اػتاى کشهاى ،ػاصهاى تحقیقات،
آهَصؽ ٍ تشٍیح کـاٍسصی ،کشهاى ،ایشاى
 -2داًـیاس گشٍُ هٌْذػی بیَػیؼتن ،داًـکذُ کـاٍسصی ،داًـگاُ تبشیض ،تبشیض ،ایشاى
 -3داًـدَی دکتشی ،گشٍُ هٌْذػی هاؿیي ّای کـاٍسصی ،پشدیغ کـاٍسصی ٍ هٌابغ طبیؼی ،داًـگاُ تْشاى .کشج ،ایشاى

تاریخچِ همالِ

چکیذُ

دسیافت1398/12/24:

در فزآیٌذ کاضتت هتٍِستیلِ خطتی کارّتا هتِدلیت

پزیشؽ ًْایی1399/05/07:

خزاهیّای ساهاًِ ّای تَسیع هذر گزفتگی لَلِّای هذر خالی ضتذى

کلوات کلیذی:
پایص عولکزد
خطیکار
حسگز جزیاى هذر
راهط گزافیکی

هطتکیتی ًریتز

هحفرِ هذر ٍ هَارد هطاهِ عذم کاضت هذرّا هیتَاًذ هِطتَر گستتزدُ
اتفاق هیافتذ .ساهاًِ پایص عولکزد خطیکار ها ارائِ هاسخَردی هزخط اس
ٍضعیت کاری لسوتّای هختلف خطیکار هاسدُ عولیات کاضت را تا
حذ هطلَهی هْبَد هی دّتذ .هتزای طزاحتی ٍ ستاخت ستاهاًِ پتایص
عولکزد خطیکارّا حسگز جزیاى هذر هادٍىلزهش طزاحتی ٍ در لَلتِ
سمَط خطیکارّا ًصب ضذ .جْت یافتي راهطِ هیي ًزخ جزیاى جزهی
ٍ ٍلتاص حسگز هٍِسیلِ سکَی ضبیِساس هَسع غلتکی ها سِ ًَع هذر کتِ
ًوایٌذُ هذرّای درضت هتَسط ٍ ریش هَد تحت آسهایص لزار گزفتت.
ها استٌتاج اس دادُّای آسهایص هطخص ضذ کِ راهطتِی کتاهی لاهت
لبَلی ها ضزیب تبییي  94درصذ هیي هیتاًگیي دادُّتای ٍلتتاص ٍ ًتزخ
جزیاى جزهی هذرّا ٍجَد دارد .در گام هعذ طزاحی ٍ ساخت ساهاًِ

* ػْذُ داس هکاتبات
Email: h_karimi@areeo.ac.ir

پایص عولکزد خطیکار ّا هبتٌی هز حسگزّای جزیاى هذر تَسعِ یافتتِ
اًجام گزفت .ساهاًِ پیطٌْادی عیٍُ هز پایص عولیات کاضت سطح هذر
ٍ کَد هَجَد در هخشى خطیکار را هٍِسیلِ حسگزّای هستافتستٌ
فزاصَت هِ طَر پیَستتِ تخوتیي ٍ ًوتایص هتی دّتذً .تتای آسهتَى
هشرعِای هزای ساهاًِ پایص خطیکار ضتزیب تبیتیي  85درصتذ هتیي
هیاًگیي دادُّای جزیاى جزهی حاص اس تزاسٍ ٍ ساهاًِ پایص را ًتیجِ
داد .در هجوَع هتا ًتتای ٍ رٍاهتط حاصت اس پتضٍّص اهکتاى پتایص
عولیات کاضت ٍ دریافت هاسخَرد اس عذم کارکزد صحیح خطیکارّا
در هشارع کطاٍرسی هیسز ضذً .تای ٍ ضزایب تبییي آسهَى هشرعتِای
ًسبت هِ ًتای آسهایطگاّی حسگز جزیاى هذر ضعیفتز هِ ًرز هیرسذ.
ایي ًتیجِ ًاضی اس گزفتگی عٌاصز ًَری حسگز تَسط گزدٍغبار حاص
اس ریشش هذرّا تطخیص دادُ ضذ .ایي غبار هیصتزیي تأثیز هٌفی را هتز
عولکزد ساهاًِ پایص پیطٌْادی داضت .ایجاد ساهاًِّای هطاهِ هماٍم در
هزاهز گزدٍغبار هیتَاًذ هَرد تَجِ پضٍّصّای آتی هاضذ.

70
کشیوی ٍ ّوکاساى :طشاحی ٍ ػاخت ػیؼتن...

همذهِ
خطیییکاسّییا کاسًییذُّییایی ّؼییتٌذ کییِ بییزسّا سا دس
خطییَن ًضدی ی

بییِ ّیین ٍ بییا فاكییلِ کیین سٍی سدی ی

هایکشٍیَی اًدام ؿذ .دس ایي سٍؽ آًتي دس لَلِ ػیقَن
ًلب گشدیذ ٍآًتي دس ی
فشایٌذ بؼذی ،ػولییات خیز

فشایٌذ ،ػولیات تَلیذ ٍ بشای
ٍ پیایؾ اؿیؼِ تَلییذی سا

هیییکاسًییذ .دس خطیییکاسّییاً ،ییشش کاؿییت اص طشییی

اًدام هی داد .تواهی اؿؼِ تَلیذی تَػز هیَاد پاػیتیکی

هَصعّایی تٌظین هیگشدد کِ دس ؿییاسّای خیَد هوکیي

خییز کٌٌییذُ ،خییز هیییؿییذ .بییِػلییت ٍخییَد كییفحِ

اػت ّش باس تؼذاد بزس هتفاٍتی داؿتِ باؿیٌذ .بیا تَخیِ بیِ

هٌؼکغ کٌٌذُ ّیچ اؿؼِ خاسخی سٍی آًتي ًوی تَاًؼیت

رات ایي ًَع هَصعّاً ،ویتَاى اص تغییش خشیاى بزس بِطَس

تأثیشی بگزاسد .هؼیللِ هیَسد تَخیِ دس اییي سٍؽ تیأهیي

کاهییج خلییَگیشی کییشد ( .)1اص طشفییی دیگییش بییا افییضایؾ

تدْیضات پشّضیٌِ پشداصؽ ػیگٌال اػت .هَى اؿؼِ هَسد

ػشػت پیـشٍی ،کاسًذُّا بیا کیاّؾ د یت دس پیشاکٌؾ

اػییتفادُ دس حییذٍد  10گیگییاّشتض داهٌییِ ًَػییاى داؿییتِ ٍ

بزسّا هَاخِ خَاٌّیذ ؿیذ ( .)13بٌیابشایي اگشهیِ هقیذاس

هاؿیي ّای کاؿت هؼوَالً داسای بیؾ اص ّـت ػذد لَلیِ

پشاکٌؾ هَسد ًیاص هـخق اػت ٍلی ًشش کاؿت هوکي

ػقَن هی باؿٌذ کِ حؼگشّا بش سٍی آى ًلب هیؿًَذ.

اػت با تَخِ بِ ػولکشد هَصع ٍ ػشػت حشکت آىّا دس

پشداصؽ ّن صهاى ػیگٌال ایي حؼگشّا ٍ داهٌِ ًَػاى باال

دسٍى هضسػییِ تغییییش کٌییذّ .وچٌیییي بییِ دلیییج هـییکات

اص ػْذُ ّش هذاسی بشًویآییذ ٍ دس كیَست تَػیؼِ اییي

احتوالی ًظیش خشابیّای ػاهاًِّای تَصیغ بزس ،گشفتگیی

ػاهاًِ دس ػطح تداستی با هـکاتی ّوشاُ خَاّذ بَد.

لَلِ ّای بزس ،هحفظِ خالی بزس ٍ هَاسد هـابِ کاؿیت بیِ
طَس کاهج اًدام ًـَد (.)12

باکوي ٍ دیکی )4( 1ی

حؼیگش خیاصًی بیش هبٌیای

اًذاصُ گیشی تغییش ظشفییت خیاصًی دس هیذاس سصًٍاًؼیی سا

دس ػالّای اخیش ػاهاًِّای هتؼذدی بشای ًظاست بیش

بییشای خشیییاىػییٌدی بییزس سا پیـییٌْاد داد .تـییخیق بییزس

فشآیٌذ کاؿت تَػؼِ یافتِاًذ .فیتآٍس ( )7بیا اػیتفادُ اص

تَػیز اییي حؼییگش بیِ هیَاسدی هییَى ابؼیاد بیزس ،ثابییت

حؼیگش بیزسی فشاكیَتی سا طشاحیی

بزس ٍ فاكلِ بزس تیا ًاحییِ حؼیاع حؼیگش

هبذل پیضٍالکتشی

دی الکتشی

کشد .فت آٍس بشای طشاحی اییي ػیاهاًِ اص دٍ هبیذل بْیشُ

خاصًی ٍابؼیتِ بیَد .حؼیگش خیاصًی بیزس ّوچیَى سٍؽ

هذاس ًَػیاىػیاص کیِ ًقیؾ

هییایکشٍیَی بییِػلییت ًییاهشوی بییَدى اهییَاج ًیییاصی بییِ

فشػییتٌذُ اهییَاج فشاكییَت سا بییشای ػییاهاًِ داسد ٍ اهییَاج

تویضکاسی بِكَست هذاٍم ًذاسد ٍ هَى با بزس بِكَست

ػیٌَػی سا بِ هبیذل دیگیشی کیِ ًقیؾ گیشًیذُ سا داسد،

غیشهؼتقین دس استبان اػت كذهِای بِ بزس ًویسػذ ٍ دس

اسػال هیکشد .هٌیابغ فشاكیَتی دس هحییز آصهایـیگاُ سا

هقایؼیییِ بیییا حؼیییگش هیییایکشٍیَی بیییزس اص تدْییییضات

هی تَاى حزف ًوَد تا اغتـاؿی بشگیشًذُ پیضٍالکتشیی

کن ّضیٌِ تشی بشخَسداس اػیت ٍلیی هؼیللِ حیاوض اّوییت

فشاكَت ٍاسد ًـَدٍ .لی اهکاى ایيکِ دس هحیز هضسػیِ

ٍاػٌدی حؼگش اػت کِ با تأثیش دهای هحیز بیش ظشفییت

هٌابغ فشاكَتی اغتـاؿگش ٍخَد داؿتِ باؿذ دٍس اص اًتظاس

خاصًی حؼگش با هـکج هَاخِ هی 
ؿَد.

بشد .ی

هبذل هدْض بِ ی

ًخَاّییذ بییَد .هییالؾ دیگییش ّیینصهییاىػییاصی فشػییتٌذُ ٍ

الواحی ٍ ّوکیاساى ٍ )2 ,1( 2دیٌی

ٍ ّوکیاساى

3

گیشًذُ فشاكَت اػت کِ کاسی دؿَاس ٍ پیچییذُ اػیت.

( )6اص سٍؽ فیبش ًَسی بیِػٌیَاى یی

تأثیش دها بش داهٌِ فشاكَت ًییض باػیم هییگیشدد دس تیابغ

تخویي خشیاى بزسّا دس خطییکاسّیا اػیتفادُ کیشدُاًیذ.

خشیاى بزس تأثیشات دها یذ ؿَد کِ ایي هتغییش بیش ػیختی

حؼیییگش دیدیتیییالی

الواحیییی ٍ ّوکیییاساى ( )1اص ییی

سٍؽ ًیَیي بیشای

کاس خَاّذ افضٍد.
اػییتفادُ اص سٍؽ اهییَاج هییایکشٍیَیی بییشای ػییاخت
حؼگش بزس تَػز آهبَسى ( )3با اػیتفادُ اص آًیتي ػییوی

1- Bachman and Dickey
2- Al-Mallahi et al.
3- Ding et al.
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فیبشًییَسی ( )Keyence, FS-N10بییشای تـییخیق

باؿذ خشیاى بزس دس لَلِ بِكَست ًشهال گضاسؽ هیؿَد.

فشػتٌذُ

دس حؼگش ایي ػاهاًِ  8ػذد ػَساش دس پَػتِ اكلی بشای

تقَییتکٌٌیذُ بیَدً .یَس اص

ٍ  4دیَد ػیاطغ کٌٌیذُ

خشیاى بزس اػتفادُ کشدًذ .ایي حؼگش ؿاهج ی
ٍ گیشًذُ ًَسی بِّوشاُ یی
طش ی یی

کابیج ًیَسی بیِ ػیوت فشػیتٌذُ اسػیال ٍ اص

شاسگیشی  4حؼگش فتَالکتشی

ًییَس هییادٍى شهییض ( )LEDدس ًظییش گشفتییِ ؿییذ .طیییا ٍ
3

ػوت گیشًذُ بٍِػیلِ کابلی دیگش دسیافت هیگـتًَ .س

ّوکاساى ( ، )16با دس ًظش گشفتي کاهج ؿشایزکاسی دس

با طَلهَج ً 620اًَهتش اص فشػتٌذُ بیِ گیشًیذُ بیِ ؿیکج

هضسػِ ،ی

ػیاهاًِ پیایؾ سا بیشای د یی کاسّیا طشاحیی

پشتَ  40×3هیلیهتیشی حشکیت ٍ کیج طیش لَلیِ ػیقَن

کشدًییییذ .دس ایییییي ػییییاهاًِ ،حؼییییگش فتَالکتشییی ی

بزسّا سا پَؿؾ هیداد .با طغ پشتَ ًَس بیٍِػییلِ بیزسّا،

هیکشٍکییاهویَتش  MSP430بییِتشتیییب بییشای ؿٌاػییایی

ػایِ افتیادُ بیش سٍی ػیطح گیشًیذُ هَخیب اخیتاف دس

ػولکیییشد کاؿیییت ٍ پیییشداصؽ دادُ اػیییتفادُ ؿیییذًذ.

ؿذت ًَس دسیافتی هیگـت .تقَیتکٌٌذُ ،ایي اخیتاف

ٌّگییاهیکییِ بییزسّییا اص هیییاى حؼییگش ػبییَس هیییکشدًییذ

سا بِكَست ی

ػیگٌال ٍلتاط خشٍخی تشخوِ هیکشد.

ٍ

ػیگٌال ّای پیالغ تَلیذؿیذُ بیِ هیکیشٍکیاهویَتش هٌتقیج

یکی اص هتذاٍلتشیي سٍؽّا بِهٌظیَس پیایؾ کاؿیت

هیگـت .آًگاُ هیکشٍ کاهویَتش دس هَسد ًشهال بَدى ٍ یا

دس اهتذاد هؼیش حشکت کاسًذُّیا اػیتفادُ اص حؼیگشّای

غیش ًشهال بَدى پیالغّیای ػییگٌال تلیوین هییگشفیت.

ًَسی هادٍى شهض اػت کِ بِػلت آػاًی کاسبشد ٍ د یت

ػاهاًِ پیـٌْادی حؼگش ًَسی ؿاهج هدوَػِ دیَد ًَسی

خَ تَػز پظٍّـگشاى بِکاسبشدُ ؿذُ اػت .ػبَس بزس

هادٍى شهض ٍ فتَتشاًضیؼتَسی با تقَییتکٌٌیذُ LM339

اص بیي پشتَّای ًَسی هادٍى شهض ،هاًغ سػیذى ایي پشتَّا

بَدً .تایح ًـاى داد کِ ابلیت اطویٌاى ػاهاًِ ّـذاس دّی

بِ گیشًذُ هیؿَد .ػذم دسیافت پشتَّای ًَسی بِ اًیذاصُ

ًَس ٍ كذا  100دسكذ اػت ٍ حؼگش فتٍَلتاییی

بیـیتش

هٌاػب اص طشف گیشًیذُ ،باػیم تغیییش ٍلتیاط حؼیگشّای

اص  95دسكذ بزسّای ػبیَس کیشدُ سا ؿٌاػیایی هییکٌیذ.

دیَد ٍ تغییش ٍلتاط خشٍخیی بیِ ػبیَس خشییاى بیزس تفؼییش
هیگیشدد ( .)8کیَهش ٍ ّوکیاساى )11( 1دس پظٍّـیی اص
ی

دسگاُ ًَسی ؿاهج ی

آسایِ  48تیایی اص دیَدّیای

ًَسی هتوشکض گیشًذُ ًضدیی

بیِ هیادٍى شهیض (ٍ )NIR

4

گلییذهي ٍ ّوکییاساى ( )10ػییاهاًِای بییشای تَلیییذ ی ی
پشٍفایج کاؿت اص بزسّای کـتؿذُ تَػز ی
سا پیـٌْاد کشدًذ .الگَی کاؿت تَػز ی
با ی

دػتگاُ صهاىػٌح ٍ ی

کاسًذُ

پشداصًذُ کِ

حؼگش بزس دس استبان بَد

حؼگشّای تشاًضیؼتَسی بِ كَست سٍبشٍی ّین اػیتفادُ

اهکاى تَلیذ داؿت .دػتگاُ صهاىػٌح بشای اساوِ بشهؼب

کشدًذ .فَ ٍ ّوکاساى )9( 2ی

ػاهاًِ پایؾ صهاى ٍا ؼی

صهاًی هشتبز با حضَس بزسّای ًـاًِ گزاسی ؿذُ تَػیز

بشای ًوایؾ ٍضؼیت کاؿت ی

خطیکاس هٌذکاًالِ سا

حؼگش بزس ،پیکشبٌذی هی ؿَد .ػاهاًِ پیـٌْادی هیتَاًذ

بییشای پییایؾ

با تَخِ بِ ًقـِ خوؼیت بزسّا دس هضسػِ هبتٌی بش ػشػت

خشٍخی ٍلتاط دس لَلِ ػقَن اػیتفادُ ؿیذ .بیِطیَسیکیِ

پیـشٍی کاسًذُ ٍ صهاى سّاػاصی بزسّا ،الگیَی کاؿیت

تَػییؼِ دادًییذ .اص حؼییگشّای فتَالکتشیی
اگش ٍلتاط خشٍخی بضسگتش اص ی

5

ٍلتیاط هـیخق باؿیذ

سا بِدػت آٍسد .سحواى ٍ کَهیاس ( )14بیشای تـیخیق

ػاهاًِ پایؾ ػذم ٍخَد سیضؽ بزس ٍ دس غیش ایي كَست

ٍخَد خشیاى داًِ دس لَلِ ػقَن خطییکاسّیا اص حؼیگش

ٌّگاهیکِ ٍلتاط خشٍخیی کوتیش اص هقیذاس هـیخقؿیذُ

هدْض بِ هذاس هدتوغ هادٍى شهیض ٍ هیذاس هیکشٍکٌتشلیشی

باؿذ ػاهاًِ پایؾ گشفتگی دس لَلِ بزس سا اػام هیکٌذ ٍ

آسدٍیٌَ اػتفادُ کشدًذ کِ با ػبَس بزس اؿؼِ هادٍى شهض بِ

دسًْایتٌّ ،گاهی کیِ ٍلتیاط دس ػییگٌال فشکاًؼیی ٍییظُ
1- Kocher et al.
2- Fu et al.

3- Xia et al.
4- Goldman et al.
5- Raheman and Kumar
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حؼگش باصتا ؿذُ ٍ بزس تـخیق دادُ هیؿذ .اییي ػیاهاًِ

حبَبات دس هضاسع داسای بقایای ایؼتادُ اػت .ایي خطیکاس

ًویتَاًذ هقذاس خشیاى سا تـخیق دّذ ٍ کاسکشد آى باػم

با ػشمکاس  220ػاًتیهتش ٍ ٍ 13احذ کاؿت ،داسای

هیؿَد تٌْا اص گشفتگیی ٍ ػیایش هـیکات هشبیَن بیِ ػیذم

ؿیاسباصکيّای کاسدی ،هششّای پشع ؿیاس با ابلیت

ٍخَد خشیاى بزس آگاُ ؿذ کِ تَػیز بیاصس ٍ دییَد ًویایؾ

تٌظین فـاس ٍ کـت اًَاع بزٍس با فاكلِّای ابج تٌظین

خشیاى بزس بِ اپشاتَس اػام هیؿَد .با تَخِ بِ ایيکِ حؼیگش

اػت .ػوج کاؿت بزس ٍ کَد دس ایي خطیکاس دس ػو

هییذاس هدتوییغ ًؼییبت بییِ تغییییشات داهٌییِ اؿییؼِ هییادٍى شهییض

خذاگاًِ كَست هیگیشد .بشای اسصیابی ػولکشد ػاهاًِ

بیزس دس

پایؾ پیـٌْادی ،اًَاع هختلفی اص بزسّای حبَبات ٍ غات

لحظِ هَسد اػیتفادُ یشاس هییگییشد ٍ بیِ اییي دلییج دس

با تَخِ بِ ٍیظگیّای فیضیکی آىّا اص بیج ٍصى ،طَل،

کوِکاسی ٍ خطیکیاسی کیاسبشدی ًیذاسد ٍ اگیش ّین هیَسد

ػشم ٍ ضخاهت هَسد اػتفادُ شاس گشفت .با تَخِ بِ

اػتفادُ شاس گیشد ،تٌْیا بیشای تؼیییي ٍخیَد ییا ػیذم ٍخیَد

دفتشهِ ساٌّوای خطیکاسّای هَسد اػتفادُ ٍ خذٍل

خشیاى بزس اػتفادُ هیؿَد.

ٍاػٌدی هشبَطِ ،بزسّای ًخَد ،گٌذم ٍ خَ ٍ یًَدِ

ػکغالؼولی ًـاى ًویدّذ فقز بشای ؿواسؽ ی
ی

با تَخِ بِ اّویت بَهیػاصی فٌاٍسیّای ًَیي ٍ

بِتشتیب بِػٌَاى ًوایٌذُی بزسّای دسؿت ،هتَػز ٍ سیض

ّوچٌیي ًیاصی کِ دس ایي صهیٌِ تَػز تَلیذکٌٌذگاى ٍ

اًتخا

ؿذًذ .اص بزسّای ًخَد ،گٌذم ٍ یًَدِ بشای

کـاٍسصاى اػام ؿذ ،دػتیابی بِ ػاهاًِای کاسآهذ

آصهَىّای آصهایـگاّی ٍ اص بزس خَ بِػٌَاى ًوایٌذُ بزس

دسصهیٌِی پایؾ بشخز ػولکشد خطیکاسّا ٍ اساوِ باصخَسد

هتَػز بشای آصهَى هضسػِای ػیؼتن پایؾ اػتفادُ ؿذ.

ّنصهاى اص ٍضؼیت کاسی خطیکاس بِ کاسبش دس ؿشایز

خذٍل  1هـخلات ایي هْاس ًَع بزس سا ًـاى هیدّذ.

هضسػِای ،هَضَع ایي طشح شاس دادُ ؿذ .بشسػیّای

ساختار ٍ اصَل کاری ساهاًِ پیطٌْادی

اًدامگشفتِ ًـاى هیدّذ کِ تاکٌَى ػاهاًِای بشای پایؾ

طشحٍاسُ کلی ػاهاًِ پیـٌْادی پایؾ ػولکشد

بشخز ػولکشد خطیکاسّا دس کـَس تَػؼِ ًیافتِ اػت .با

خطیکاسّا دس ؿکج (ً )1ـاى دادُ ؿذُ اػت .دس ایي

ساُاًذاصی هٌیي ػاهاًِای کیفیت کاسی خطیکاس بِكَست

ػاهاًِ حؼگشّای خشیاى بزس دس ّش کذام اص لَلِّای ػقَن

بشخز دس ٌّگام ػولیات کاؿت پایؾ ؿذُ ٍ دس اختیاس

کاسًذُ با تَخِ بِ تؼذاد سدی ّای کاؿت بِطَس خذاگاًِ

کاسبش شاس خَاّذ گشفت .با دس اختیاس داؿتي هیضاى پشاکٌؾ

کاس گزاؿتِ ؿذٌّ .گاهیکِ خشیاى بزسّا ،حؼگشّای هَسد

ٍا ؼی بزسّای کاؿتِ ؿذُ ٍ هطلغ ؿذى اص اختال احتوالی

ًظش سا تحشی

کٌذ ػیگٌالّای تَلیذی بشای پشداصؽ ٍ

دس کاس خطیکاس کاسبش هیتَاًذ ا ذاهات هقتضی با آى سا

تلوینگیشی بِ هیکشٍکٌتشلش اسػال هیگشدد .هیکشٍکٌتشلش

اًدام دّذّ .ذف ایي پظٍّؾ ،طشاحی ػاهاًِای بش پایِ

با تَخِ بِ ػیگٌالّای ٍسٍدیّ ،وشاُ با بشآٍسد هیضاى خشیاى

فٌاٍسیّای خذیذ بشای پایؾ بشخز ػولکشد خطیکاسّا

بزسٍ ،خَد ٍ یا ػذم ٍخَد خشیاى بزس سا اص طشی سابز

دس هضسػِ اػت.

گشافیکی بِ ساًٌذُ تشاکتَس اػام خَاّذ کشدّ .نصهاى با
ًوایؾ خشیاى بزس ،ػشػت پیـشٍی ًیض تَػز حؼگش

هَاد ٍ رٍشّا

ػشػت پیـشٍی اًذاصُگیشی ٍ دس اختیاس شاس هیگیشد.

هَاد آسهایطی
بزسکاس  -خَدکاس (کـت هؼتقین) دین ASKE-
 2200ػاخت ؿشکت ػاصُ کـت کاٍُ بشای تدْیض ٍ
تَػؼِ ػاهاًِ پایؾ پیـٌْادی اًتخا

ؿذ .خطیکاس

 ASKE-2200هخلَف کاؿت هؼتقین غات -

اجشای ساهاًِ پیطٌْادی
ػاهاًِ پیـیٌْادی پیایؾ ػولکیشد خطییکاسّیا ؿیاهج
حؼییگشّای خشیییاى بییزس ،ػییشػت پیـییشٍی ،کٌتییشل ػییطح
هخضىٍ ،احذ کٌتشل ٍ پشداصؽ ٍ سابز گشافیکی اػت ؿیکج
( .))1اًتخا ًَع حؼیگشّا ٍ تدْییضات دیگیش بیا تَخیِ بیِ
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هییَاسد صیییش اًدییام گشفییت :کاسآهییذی هییَسد اًتظییاس (د ییت

ػاهاًِ پیـٌْادی ػاٍُ بش پیایؾ ػولییات کاؿیت ،هییضاى

هَسدًیاص) ،هؼاوج ا تلادی (ّضیٌِ توامؿذُ ػیاهاًِ) ٍ هییضاى

بزس هَخَد دس هخضى خطییکیاس سا اص طشیی سابیز گشافیکیی

دس دػتشع بَدى طؼات ٍ تدْیضات دس باصاسّای داخلی .بیا

بِطَس پیَػتِ بِ ساًٌذُ تشاکتَس ًـاى هیدّذ .دسًْایت پیغ اص

دس ًظییش گییشفتي هییَاسد رکشؿییذُ ػییاهاًِ پییایؾ بییِگًَییِای

بشآٍسد هیضاى بیزس بیِ اصای ّیش ٍاحیذ ػیطح ٍ ثبیت هَ ؼییت

طشاحی ؿذ کِ اهکیاى تَلییذ تدیاسی آى بیِ ؿیکج اًبیَُ دس

هکاًی تَػز حؼیگش هَ ؼییتییا  ،دادُّیا بیِ ًیشمافضاسّیای

آیٌذُ ٍخَد داؿتِ باؿذ.

هشبَطِ اًتقال ٍ پغ اص اػوال تلحیحات ٍ پشداصؽّیای الصم

با دسیافت هیضاى خشیاى بزس ٍ ػشػت پیـیشٍیً ،یشش
کاؿت بشحؼب تؼذاد دس ّکتاس یا کیلَگشم دس ّکتیاس اص
سابطِ ( )1هحاػبِ هیؿَد ).)15

ًقـِ کاؿت هضسػِ تْیِ خَاّذ ؿذ.
طزاحی ٍ تَسعِ حسگزّای جزیاى هذر
ػاهاًِ پیـٌْادی اص طشی اییي حؼیگشّا خشییاى بیزسّای
خشٍخی اص خطیکاس سا پایؾ هیکٌیذ .بشسػیی پیظٍّؾّیای
هشبَن بِ حؼگش خشیاى بزس فشاكَت ،هیایکشٍیَ ٍ فیبشًیَسی

()1

ًـاى داد کِ اػتفادُ اص ایي ًَع حؼیگشّا بیا تَخیِ بیِ ًییاص بیِ
کِ دس آى،
; ًشش کاؿت (کیلَگشم دس ّکتاس)

خایگزاسی بِ تؼذاد لَلیِّیای ػیقَن کاسًیذُ بیِدلییج ّضیٌیِ
باالی تدْیضات دس سًٍذ تداسیػاصی داسای كیشفِ ا تلیادی

; دبی بزس خاسجؿذُ اص هَصع (لیتش بش ثاًیِ)

ًیؼت .با تَخِ بِ ّیذفگیزاسی اًدیامؿیذُ بیشای اػیتفادُ اص

; خشم هخلَف بزس (کیلَگشم بش لیتش)

ػاهاًِ پایؾ دس هضسػیِ ،سٍؽّیایی هاًٌیذ پیشداصؽ كیَت ٍ

; ػشمکاس کاسًذُ (هتش)

خاصًی بِدلیج تأثیشپزیشی اص ؿشایز هضسػِای ٍ هحیز هٌاػیب

; ػشػت پیـشٍی کاسًذُ (هتش بش ثاًیِ)

ایي پظٍّؾ تـخیق دادُ ًـذ .اص ایي هیاى حؼیگشّای داسای
ػٌاكش ًَسی هادٍى شهض بیِدلییج تأثیشپیزیشی کوتیش اص ؿیشایز
هحیطی ،یوت هٌاػب ،طشاحی ػیادُ ٍ اهکیاى تدیاسیػیاصی
دس آیٌذُ بیؾتشیي تَخِ سا بِخَد خلب کشد.
حؼگش بیزس هیادٍى شهیض دس اییي هشحلیِ بیشای ًلیب دس
ػاهاًِ پایؾ ػولکیشد خطییکاسّیا تَػیؼِ دادُ ؿیذ .حؼیگش
هادٍى شهض تَػؼِ دادُؿذُ دس بخؾ فشػتٌذُ اص  10ػذد دییَد
هادٍى شهض با طش  3هیلیهتش ،صاٍیِ اًتـاس  40دسخیِ ٍ تیَاى 50
هیلی ٍات بشای اًتـیاس اؿیؼِ هیادٍى شهیض تـیکیجؿیذُ اػیت.
دیَدّییا دس دٍ سدییی

شاسگشفتییِاًییذ تییا ّیینپَؿییاًی الصم

ایدادؿذُ ٍ بزسی اص دػتشع ػٌلیشّای ًیَسی خیاسج ًـیَد
(ؿکج ( .))2دس بخؾ گیشًذُ اؿؼِ هادٍى شهیض کیِ دس طیشف
هقابییج فشػییتٌذُ خاگییزاسی ؿییذ اص  10ػییذد حؼییگش دیییَدی

1

ضک ( )1طزحٍارُ کلی ساهاًِ پیطٌْادی پایص
عولکزد خطیکارّا
Figure (1) General scheme of the proposed
seed drill performance monitoring system

هادٍى شهض دس دٍ سدی

(با آسایـی د یقاً هـابِ گیشًیذُ) بیشای

دسیافت اؿؼِ اػتفادُ گشدیذٍ .احیذ گیشًیذُ بیا دسیافیت اؿیؼِ
هادٍى شهضٍ ،لتاط كفش ٍ بیا ػیذم دسیافیت اؿیؼِ هیادٍى شهیض،
ٍلتاط باالی كیفش بیِ هیکشٍکٌتشلیش پیی

()PIC18F4550
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تحَیج هیداد .هیکشٍکٌتشلش بِگًَِای بشًاهًَِیؼیی ؿیذُ بیَد

خٌغ ٍلتاط ایداد هیؿیذ .دس هشحلیِ بؼیذ دػیتَس ایدیاد ٍلتیاط

کِ تَػز هبذل آًیالَگ بیِ دیدیتیال داخلیی ،هقیذاس ػیذدی

تحییت اػییتاًذاسد استبییاطی  ISPبییِ تشاؿییِ هبییذل دیدیتییال بییِ

دادُّای ّش گیشًذُ هادٍى شهض سا ثبیت کیشدُ ٍ بیِ ٍلتاطّیای

آًالَگ دادُ هیؿیَد ٍ ٍلتیاط تَػیز هبیذل تَلییذ ؿیذُ ٍ بیِ

ٍ بِ ٍلتاطّای كفش ػذد كفش سا ًؼبت ٍ

گزسگاُ هیسػذ .بِطَسکلی حؼگش بشای ّیش حؼیگش دییَدی

باالی كفش ػذد ی

هقذاس بایٌشی  10ػذد سا با ّن خوغ کٌذ ٍ دس ػذد  0/4ضیش
کٌذ تا دس كَست یی

ٍ 0/4لت اختلاف هیدّذ .یؼٌی اگیش بیزسّا دس هقابیج ّویِ

ؿیذى  10ػٌلیش هیادٍى شهیض ٍلتیاط 4

 10حؼگش شاس گیشد ٍ گیشًذُّا اؿؼِای دسیافت ًکٌٌیذ ٍلتیاط

ٍلت ایداد ؿَد (هؼادلِ  .)2هشاکِ اهکاى تَلیذ ٍلتاط بیؾ اص 5

ٍ 4لت تَلیذ هیؿَد ٍ اگش بزسی ػبَس ًکٌذ كفش ٍلت تَلییذ

ٍلت دس خشٍخی هیؼش ًبَد .با ایي ؿشایز خشٍخی آًیالَگ اص

خَاّذ ؿذ.

جذٍل ( )1هطخصات هذرّای هَرد آسهایص هزای ارسیاهی حسگز هذر
Table )1( Characteristics of the seeds used for the evaluation of the seed sensor
ًَع بزس
هـخلِ

طَل (هیلیهتش)
)Length (mm
ػشم (هیلیهتش)
)Width (mm
ضخاهت (هیلیهتش)
)Thickness (mm
طش ٌّذػی (هیلیهتش)
)Geometric diameter (mm
کشٍیت
sphericity
ٍصى ّضاس داًِ (گشم)
)Thousand-grain weight (g

ًخَد

Seed Type
گٌذم

یًَدِ

خَ

Pea

Wheat

Alfalfa

barley

11.04

6.40

2.16

9.18

7.92

2.94

1.43

3.16

8.03

3.15

0.87

2.45

8.89

3.90

1.39

4.13

0.80

0.60

0.64

0.45

472.33

37.60

2.30

43.38

1

ضک (ً )2حَُ آرایص عٌاصز ًَری فزستٌذُ اضعِ
هادٍىلزهش
Figure (2) Arrangement of optical elements
transmitting infrared radiation

ضک ( )3پَستِ حسگز جزیاى هذر ًوًَِساسی تَسط
چاپگز سِهعذی
Figure (3) Seed flow sensor shell prototyped
by 3d printing
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بشای شاسگیشی ػٌاكش ًَسی دس سٍصًِّا ٍ ّنهحیَس

ًظش گشفتي ٍصى ّضاس داًِ ،خشیاى خشهی بزسّای ػقَن

کشدى د ی ػٌاكش گیشًذُ ٍ فشػتٌذُ دس هقابیج یکیذیگش

کشدُ سا تخویي صدٍ .لی دس ػوج بشخاف د ی کاسّا کِ

پَػتِ هتٌاػبی دس ًشم افضاس ػالیذٍسک طشاحیی ٍ تَػیز

بزس سا بِكَست خذاگاًِ ٍ بافاكلِ هـخق کـت

هاپگش ػِ بؼذی ًوًَِ ػیاصی ؿیذ .اییي پَػیتِ ػیاٍُ بیش

هیکٌٌذ ،هَصع خطیکاسّا بزسّا سا بِكَست حدوی

تٌظییین هحییج شاسگیییشی ػٌاكییش ًییَسی ،پَػییتِای بییشای

ػٌدؾ ٍ بِ لَلِ ػقَن تحَیج هیدّذ .بٌابشایي بِدلیج

شاسگیشی هذاسّای فشػتٌذُ ٍ گیشًذُ بَد کیِ بیِآػیاًی

خشیاى تَدُای ؿکج بٍِخَد آهذُ ّویـِ بزسّایی اص

هیتَاًؼت بِ لَلِ ػقَن کاسًذُ هتلج ؿَد.

دػتشع حؼگش بزس خاسج خَاٌّذ ؿذ .با تَخِ بِ سیضؽ

تَسعِ الگَریتن تخویي جزیاى جزهی

تَدُای بزسّا اص لَلِ ػقَن خطیکاسّا بشای سابطِیابی

بییشای اًدییام آصهییایؾّییای اسصیییابی حؼییگش بییزس،

اص آصهایؾ تدشبی سیضؽ بزس اػتفادُ ؿذ .دس ایي سابطِ

ٍاػٌدی آى ٍ یافتي سابطِای بیي ٍلتاط دسیافتی ٍ ًشش بزس

حؼگش بزس هادٍى شهض تَػؼِ دادُؿذُ دس ػکَی

ػکَی ؿبیِػاص خشیاى بزس اػتفادُ ؿیذ.

ؿبیِػاص خشیاى بزس هَسد آصهایؾ شاس گشفت .آصهایؾ

بخؾ هکاًیکی ایي ػکَ ؿاهج هخضى بزس ،هَصع غلتکیی

با تَخِ بِ هـخلات کاؿت ٍا غ دس دفتشهِ ساٌّوای

ٍ لَلِ ػقَن هیگـت .بخؾ خوغآٍسی دادُ ًیض ؿیاهج

کاسًذُّای ؿشکت ػاصُ کـت کاٍُ بَکاى ( خذٍل ))2

حؼییگش بییزس اص ًییَع هییادٍى شهییض ،تییشاصٍ ،ثبییات دادُ

با ػِ ًَع بزس ًخَد ،گٌذم ٍ یًَدِ بِتشتیب بِػٌَاى

کاًالِ ،هٌبغ تغزیِ ٍ 12لتی بشای حؼیگش بیزس ٍ هٌبیغ

ًوایٌذُ بزسّای دسؿت ،هتَػز ٍ سیض بشای کاؿتّای

ػبَسی ،اص ی

ی

تغزیییِ ٍ 9لتییی بییشای تییشاصٍی دیدیتییالی ٍ سایاًییِ بییَد.

سایح خطیکاسی دس ػِ تکشاس اًدام گشفت.

حشکییت دٍساًییی هییَصع اص طشیی تؼییوِ ٍ پییَلی اص یی

با دس ًظش گشفتي هحذٍدُ ػشػت پیـشٍی هؼوَل

هَتییَس الکتشیکییی  ACبییا تییَاى  0/5اػییب بخییاس تییأهیي

خطیکاسّا ( 6تا  10کیلَهتش دس ػاػت) ٍ اػتفادُ اص

خشییاى خشهیی

هؼادلِ ( ،)1باصُ ًشش خشیاى خشهی بزس ػبَسی اص لَلِ

بزس ػیشػتّیای  5/5تیا  31دٍس بیش د یقیِ بیا تغیییش دٍس

ػقَن تؼییي گشدیذ(خذٍل ( .))3سدی

دٍم خذٍل ()3

هَتَس تَػز هبذل تأهیي گشدیذ .خشیاى بزسّا بؼذ اص سّا

تؼذاد بزس ػبَسی سا ًـاى هیدّذ کِ با تَخِ بِ ٍصى

ؿذى اص هکاًیؼن هَصع اص دسگاُ ًَسی حؼگش بزس ػبَس ٍ

ّضاس داًِ آىّا بِدػتآهذُ اػتً .ششّای خشهی

دس دسٍى ظییشف خوییغآٍسی بییش سٍی تییشاصٍ دیدیتییالی

هختل

ػاهاًِ ساُاًذاص هَصع ،هَسد

خوغآٍسی هیی ؿیذ .دس طیَل هیذت آصهیَى تیشاصٍ ٍصى

آصهایؾ شاس گشفت .بشای ّش ػِ ًَع بزس ایي با تغییش

تدوؼییی ٍ حؼییگش بییزس ٍلتییاط هشبییَن بییِ خشیییاى بییزس سا

هیضاى فشکاًغ هَتَس الکتشیکی تَػز هبذل هَتَس

بٍِػیلِ ثبات دادُ بِ سایاًِ بشای ثبت دس ًشمافیضاس اکؼیج

الکتشیکی حاكج ؿذ .بشای غلبِ بش هـکج ػذم تطاب

هیفشػتادًذ.

صهاًی بیي ٍلتاط ٍ ًشش خشهی ،دادُّای ًشش خشهی تشاصٍ

هیؿذ .بشای دػتشػی بِ ًششّای هختل

با تَخِ بِ ػیٌواتی

با تَخِ بِ هَاسد یاد ؿذُ بشای ایداد خشٍخی

با فشکاًغ ّ 5شتض ٍ دادُّای حؼگش با فشکاًغ ّ 10شتض

آًالَگ هؼادلِ ( )2سابطِ بیي ٍلتاط خشٍخی گزسگاُ

ثبت ؿذًذ ٍ بشای ایداد سابطِ بیي ًشش ٍصًی ٍ ٍلتاط

حؼگش بزس ( ) ٍ تؼذاد بزس ػبَسی ( ) سا ًـاى

دسیافتی اص حؼگش بزس ،دادُّای ٍلتاطی ٍ ًشش خشهی دس

هیدّذ.
اگش بزسّا دس ی

خطَن هـخق ًؼبت بِ ّن اص

()2

دسگاُ ًَسی حؼگش بزس ػبَس کٌٌذ با تَخِ بِ هؼادلِ 2

طی صهاى ی

هی تَاى تؼذاد بزس ػبَسی اص لَلِ ػقَن سا حؼا ٍ با دس

گشدیذًذ تا دادُّا دس باصُ صهاًی یکؼاى با ّن هقایؼِ ٍ

ثاًیِ بِكَست خذاگاًِ با ّن تدویغ
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حسگز سزعت پیطزٍی

اسصیابی ؿًَذ ٍ ّذف پظٍّؾ ،یؼٌی بشاصؽ سابطِ
سیاضی بیي ًشش خشهی ٍ ٍلتاطی دسیافتی اص حؼگش بزس

حؼیییگش اثشّیییال  UGN3144ػیییاخت ؿیییشکت

تضویي گشدد .پَػتِ حؼگش خشیاى بزس بِ تؼذاد

 Allegro MicroSystemsبشای ػٌدؾ ػیشػت گیشدؽ

ٍاحذّای کاؿت ّش کاسًذُ تَػز پشیٌتش ػِبؼذی تکثیش

هششّیای حویجکٌٌیذُ خطییکیاس ٍ دس پیی آى تخوییي

ؿذُ ٍ دس هؼیش سیضؽ بزس دس لَلِّای ػقَن ًلب

ػشػت پیـشٍی اػتفادُ ؿذ .هحج ًلب حؼیگش دس بذًیِ

ؿذًذ .بیؾتشیي تاؽ دس ایي خْت كَست گشفت کِ

خطیکاس بِگًَِای اًتخیا گشدییذ کیِ گیشدؽ هغٌیاطیغ

تش باؿذ بِ ایي

هتلج بِ هحَس هشش سا دس ّش دٍس گشدؽ حغ ٍ با تخویي

هکاى ًلب تا حذ اهکاى بِ صهیي ًضدی

فاكلِ صهاًی ،ػشػت دٍساًی سا هحاػبِ ًوایذ (ؿکج (.))5

تشتیب پایؾ خشیاى بزس تا آخشیي لحظات گزس اص لَلِ
ػقَن اهکاىپزیش هیؿذ (ؿکج (.))4

جذٍل ( )2هطخصات کاضت کارًذُّا خطیکارّای ضزکت کطتساسُ کاٍُ هَکاى
Table (2) Sowing specifications of the seed drill of Boukan Saze-kesht agricultural implement
manufacturing company
فاكلِ سدیفی

ًشش کاؿت (کیلَگشم بش ّکتاس)

Row spacing
)(cm

ًخَد

گٌذم

یًَدِ

12.5
17

Pea
1.5-285
5-177

Wheat
1.5-363.5
6-448

Alfalfa
2-110
5-145

جذٍل ( )3هحذٍدُ ًزخ کاضت خطیکارّا ضزکت ساسُ کطت کاٍُ هَکاى
Table (3) Range of sowing rate of the seed drill of Boukan Saze-kesht agricultural implement manufacturing
company
یًَدِ
گٌذم
ًخَد
ؿاخق کاؿت
Sowing index

Pea

ًشش خشهی (گشم بش ثاًیِ)
)Mass Rate (g / s
ًشش ػذدی (بزس بش ثاًیِ)

Wheat

Alfalfa

0.042-13.45

0.042-17.16

0.057-5.30

0.1-30

1-400

25-2260

)Numerical Rate (Seed Per Second

ضک ( )4هح ًصب حسگزّای جزیاى هذر
Figure (4) The location of the seed flow sensors
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ضک (ً )5صب ساهاًِ پایص هز هذرکار  -کَدکار (کطت هستمین) دین ASKE-2200
)Figure )5( Installation of the seed monitoring system on the ASK-2200 a Planter-Fertilizer (direct sowing

ٍاحذ کٌتزل ٍ پزداسش

ؿییکج ( )5هحفظییِ پاػییتیکی ًگْذاسًییذُ ٍاحییذ

اص هیکشٍکٌتشلیییش  8بیتیییی  ATmega2560ػیییاخت

کٌتشل ٍ پشداصؽ سا ًـاى هیدّذ .ایي هحفظیِ ػیاٍُ بیش

ؿییشکت  Atmelبییشای پییشداصؽ ٍ خوییغآٍسی اطاػییات

خایدادى بشدّیای آسدٍیٌیَ هشبَطیِ بیِ ٍاحیذ کٌتیشل ٍ

اػییتفادُ ؿییذ .اص دسگییاُ آًییالَگ ایییي بییشد بییشای ٍسٍد

پشداصؽ ،بشای ًگْیذاسی بخیؾّیایی هیَى سلیِ ،فییَص،

اطاػات حؼگشّای خشیاى بیزس بیِ ٍاحیذ هیکشٍکٌتشلیش

هاطٍلّای هبذل ٍلتاط بشای فشاّنآٍسی ٍلتاط ٍ 5لت ٍ 9

اػتفادُ گشدیذً .حَُ استبان ٍ خوغآٍسی دادُ دس ٍاحیذ

ٍلت (بشای حؼگشّای خشیاى بزس) ،هاطٍل کاست حافظِ

کٌتییشل ٍ پییشداصؽ تَػییؼِ دادُ ؿییذُ بییشای بییزسکاس -

ٍ هاطٍل  GPSاػتفادُ گشدیذ.

کَدکاس (کـت هؼتقین) دین  ASKE-2200دس ؿکج()6

حسگز کٌتزل سطح هذر هخشى
حؼیییگش فشاكیییَت  HC-SR04ػیییاخت ؿیییشکت

ًـاى دادُ ؿذُ اػت.
اص آًدییایی کییِ ایییي کاسًییذُ داسای  13لَلییِ ػییقَن

 HandsOnبشای ػٌدؾ ػطح هَاد داًِای اًباؿتِؿذُ دس

هیییباؿییذ دس طشاحییی اًدییام گشفتییِ بییشای ایییي کاسًییذُ،

هخضى خطیکاس اػتفادُ گشدییذ .اص دٍ حؼیگش فشاكیَت

13دسگییییاُ آًییییالَگ بییییِ دیدیتییییال هیکشٍکٌتشلییییش

دس هخضى بزس ٍ کَد ًلب ٍ با تَخِ بیِ ظشفییت ٍ ػوی

 ،ATmega2560بییشای دسیافییت دادُّییای حؼییگشّای

هخضى ٍاػٌدی ؿیذًذ ،بیِطیَسیکیِ کیاسبش تشاکتیَس دس

خشیییاى بییزس اختلییاف دادُ ؿییذ .اص دسگییاُّییای ػییشیال

ٌّگام ػولییات کاؿیت ًؼیبت بیِ ػیطح بیزس ٍ کیَد دس

ؿییواسُ  3 ٍ 1هشبییَن بییِ تشاؿییِ  ATmega2560بییشای

هخییضى بییاصخَسد هٌاػییب سا اص طشییی سابطییِ گشافیکییی

استبیییان بیییا دٍ هیکشٍکٌتشلیییش  Atmega328pدس الیییب

دسیافت کٌذ .ػو هخضى بزس حذٍداً 25ػاًتیهتش بَد .با

بشدّای آسدٍیٌَ پشٍ هیٌی ٍ ًاًَ اػتفادُ ؿذٍ .ظیفیِ اییي

تَخِ بِ ایي ػو هحذٍدُ ػٌدؾ حؼگش تؼییي گشدیذ با

هیکشٍکٌتشلشّا بِ تشتیب هحاػبِ ػشػت پیـشٍی ٍ کؼب

تخویي فاكلِ  25ػاًتیهتش سابز گشافیکی هخضى سا خالی

اطاػییات اص هییاطٍل  ٍ GPSاًتقییال آى بییِ هیکشٍکٌتشلییش

ٍ با تخویي فاكلِ كفش ،هخضى سا پش ًـاى هیدادً .ویایؾ

ATmega2560

ػطح بزس دس هخاصى بیِگًَیِای بیَد کیِ حؼیگش کٌتیشل

پغ اص دسیافت دادُّای حؼیگشّا هحاػیبات هشبَطیِ سا

ػطح هخضى دس ٌّگام ػولیات کاؿت کیاسبش تشاکتیَس سا

اًدام هیدّیذ .ػیوغ ّینصهیاى بیا رخییشُ اطاػیات دس

ًؼییبت بییِ ٍضییؼیت ػییطح بییزس ٍ کییَد اص طشی ی سابییز

کاست حافظِ ،اطاػات اص طشی دسگاُ ػیشیال ؿیواسُ 2

گشافیکی آگاُ کٌذ.

 ATmega2560اػیییت .هیکشٍکٌتشلیییش

بِ سابز گشافیکی هٌتقج ٍ ًوایؾ دادُ هیؿَد.
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ضک (ٍ )6احذ کٌتزل ٍ پزداسش ًصبضذُ هزای دستگاُ کطت هستمین دین ASKE-2200
Figure (6) Control and processing unit installed for direct planter of ASKE-2200

تَسعِ راهط گزافیکی

داؿتِ باؿذ .بشد ًوایـگش اًتخابی با تَخِ بِ هـغَل بیَدى

سابز گشافیکی بِگًَیِ ای طشاحیی ؿیذ کیِ اهکیاى

ٍاحذ کٌتشل ٍ پشداصؽ بِ دسیافیت ٍ پیشداصؽ اطاػیات

پییایؾ هٌاػییب ٍ آًایییي ٍضییؼیتکییاسی خطیییکییاس دس

حؼگشّای دیگش ،بایذ کوتشیي تَاى پشداصؿی سا بِ خیَد

هضسػییِ فییشاّن ؿییَد .اطاػییاتی هییَى دبییی خشیییاى بییزس

اختلاف دّذ.

خشٍخییی ،ػییشػت پیـییشٍی کاسًییذُ ،هَ ؼیییت خْییاًی

با تَخِ بِ هَاسد هیزکَسً ،وایـیگش كیفحِ لوؼیی

کاسًذُ ٍ هقیذاس بیزسّا دس هخیضى خطییکیاس بیِكیَست

ػیییاخت ؿیییشکت  Nextionبیییا ابلییییت اتلیییال بیییِ

ّیینصهییاى بییِ ساًٌییذُ تشاکتییَس بییا اػییتفادُ اص ایییي سابطییِ

هیکشٍکٌتشلش اص طشیی دسگیاُ ػیشیال UARTبیِ ػٌیَاى

گشافیکی گضاسؽ هیؿَد.

سابز گشافیکی اًتخا ؿذ .ایي پشٍتکج استباطی دٍ ػیوِ

ًوایـگش اًتخیابی بیشای ػیاهاًِ پیایؾ ،باییذ ابؼیاد

بییي كییفحِ ًوایـیگش ٍ ٍاحییذ کٌتیشل ٍ پییشداصؽ ایدییاد

هٌاػبی بشای ًوایؾ کاهج اطاػات ٍسٍدی اص حؼیگشّا

هیییکییشد .ؿییشکت تَلیذکٌٌییذُ سابییز گشافیکییی اًتخییابی

سا هیداؿت بِطَسیکِ کاسبشپؼٌذ بَدُ ٍ بِخَبی بیشای

ًکؼـي ّواًٌذ بؼیاسی اص تَلیذکٌٌذگاى اص پشداصًیذُ 32

ساًٌذُ تشاکتَس ابج سٍیت باؿذّ .وچٌیي ًوایـگش بایذ با

بیتی خاًَادُ  ARMبِدلیج هلشف تَاى اًذک ،ػشػت

تَخِ بِ هحذٍدیتّای دسگاُ ّای هیکشٍکٌتشلش اًتخیابی

پشداصؽ صیاد ٍ یوت بؼیاس اًذک اػیتفادُ کیشدُ اػیت.

ٍاحذ کٌتشل ٍ پشداصؽ بایذ کوتشیي تؼذاد دسگاُ سا ًییاص

بشًاهًَِیؼی ٍ طشاحیی گشافیکیی دس ٍیشایـیگش ًکؼـیي
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( )nextion-setup-v047کِ تَػز ؿشکت تَلیذکٌٌیذُ
سابز گشافیکی اًتخابی تَكیِ ؿذُ بَد اًدام گشدیذ.

ٍاسٌجی ٍ ارسیاهی هشرعِای ساهاًِ
اخضای ػاهاًِ پیـٌْادی بِكَست خذاگاًِ تٌظیین،

پج استباطی بیي ٍاحذ کٌتشل ٍ پشداصؽ ػاهاًِ پیـیٌْادی

ٍاػٌدی ؿذ ٍ ػولکیشد ّشکیذام اص اخیضا هیَسد اسصییابی

پایؾ ػولکشد خطیکاس ٍ سابز گشافیکی اص طشی دسگاُ

شاس گشفت .ػولکشد ػاهاًِ پیـٌْادی ،تَػز آصهَىّای

ػیشیال تییأهیي هیییگـییت .بییِطییَسیکییِ ٍاحییذ کٌتییشل ٍ

هضسػییِای کییاهاً تلییادفی دس الییب آصهییایؾ فاکتَسیییج

پییشداصؽ بییٍِػیییلِ ایییي دسگییاُ دػییتَسات هشبَطییِ سا اص

بشای بزس خَ اسصیابی ؿذ .با تَخِ بیِ ػیشػتّیای ساییح

كفحِ لوؼیی ًوایـیگش دسیافیت ٍ اطاػیات هشبیَن بیِ

کاؿت ،آصهَى هضسػِای دس ػیِ ػیطح ػیشػت 9 ٍ 8 ،7

کاؿت سا اسػال هی کشد .سابز گشافیکیی ػیاهاًِ دس پیٌح

کیلَهتش دس ػیاػت ٍ ػیِ ػیطح ًیشش سییضؽ ٍ 123 ،54

كفحِ کلی ؿیاهج كیفحِ ساُ اًیذاصی ،تٌظیویات ػیاهاًِ

 269کیلَگشم دس ّکتاس دس ػِ تکشاس دس هضسػِ تحقیقاتی

پایؾً ،ویایؾ هیلیِ ای کیفییت کاؿیتً ،ویایؾ س ویی

ٍا یغ دس اساضیی کیشکح داًـیگاُ تبشییض اًدیام گشفیت.

اطاػییات کاؿییت ٍ كییفحِ اطاػییات هکییاًی ٍ صهییاًی

دادُبشداسی اص خطیکاس دس هؼیافت تقشیبیی  165هتیش بیِ

طشاحی ؿذ .سابطِ گشافیکی بِگًَیِای طشاحییؿیذُ کیِ

تؼذاد  27هشتبِ بیا ؿیبیِػیاصی ػویج کاؿیت اًدیام ؿیذ.

دػتگاُ بشای ؿشٍع بیِ پیایؾ دس اًتظیاس ٍسٍد اطاػیات

تَاًایی ػاهاًِ پایؾ دس بشآٍسد هقذاس بزس کاؿتِ ؿیذُ بیا

تٌظیوییی اص ػییَی کییاسبش اص طشی ی كییفحِ لوؼییی بییا ی

خوغ آٍسی بزس خشٍخی اص لَلِ ػقَن هَسد اسصیابی شاس

هیهاًذ .اطاػات تٌظیوی ؿاهج ًام هضسػِ ،ػشم کاسًذُ

گشفت  .بشای ایي کاس ،اًتْای لَلیِ ّیای ػیقَن اص ؿییاس

بشای ػٌدؾ کیلَگشم دس ّکتاسٍ ،صى ّیضاس داًیِ ٍ طیش

باصکي خذاؿذُ ٍ دس داخج کیؼیِّیای هخلَكیی یشاس

ٌّذػی بشای هحاػبِ خشیاى خشهی با تَخِ بِ هذلػیاصی

دادُ ؿذ بِطَسیکِ بزسّای خشٍخی اص ّش لَلیِ ػیقَن

اص پیؾ اًدام گشفتِ اػتً .ام هضسػًِ ،ام فایج رخیشُؿیذُ

دس داخج آىّا خوغآٍسی ٍ تَصیي هیؿذًذ(ؿکج (.))8

دس کاست حافظِ سا تؼییي هی کٌذ .ثبت ٍ ؿیشٍع بیِ کیاس
ػاهاًِ پایؾ با فـشدى کلیذ تٌظین اًدام هیگیشد .پیغ اص
فـشدى کلیذ ثبت (کلیذ تٌظین) كیفحِ ًوایـیگش دػیتَس
هشبَن بیِ ؿیشٍع پیایؾ سا بیِ ٍاحیذ کٌتیشل ٍ پیشداصؽ
اسػال هیکٌذ ؿکج (.))7

تحلی ًتای
راهطِیاهی هیي ٍلتاص ٍ ًزخ جزیاى جزهی
یافتي سابطِ بیي ٍلتاط ٍ ًیشش خشییاى خشهیی ّیذف
اكلی ایي بخؾ اػت .ضشیب ّینبؼیتگی هحاػیبِ ؿیذُ
بشای بزسّای هختل

دس خذٍل ( )4آٍسدُ ؿذُ اػت .با

تَخِ بِ هقادیش ّنبؼتگی باالی ّش ػِ ًیَع بیزس ،اهکیاى
بش شاسی سابطِ خشهییٍ-لتیاطی ٍخیَد داسدّ .شهٌیذ کیِ
ّوبؼییتگی بییزس ًخییَد اص هقییذاس کوتییشی دس هقایؼییِ بییا
ّنبؼتگی بزس گٌذم ٍ یًَدِ داسد.
با تَخِ بیِ اییيکیِ ضیشیب ّینبؼیتگیٍ ،ابؼیتگی
هطلَ بیي دٍ هتغیش ٍلتاط ٍ ًشش خشهی سا بیشای ّیش ػیِ
ًَع بزس هـخق کشد ،سٍابز بشاصؿی بشای ایي دٍ هتغییش
ضک ( )7صفحِ تٌریوات ساهاًِ پایص در راهط گزافیکی
ساهاًِ پیطٌْادی پایص
Figure (7) Monitoring system settings
page in the porposed GUI

هوکي ؿذ .دس خذٍل ( )5سٍابیز بشاصؿیی ًیشش خشهیی-
ٍلتاطی حؼگش هادٍى شهض بِ ّوشاُ ضشایب تبییي بشای ّش
ػِ ًَع بیزس آٍسدُ ؿیذُ اػیت ٍ دس آىّیا ًیشش خشهیی
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بِػٌَاى هتغیش ٍابؼتِ ٍ ٍلتاط بِػٌَاى هتغیش هؼتقج دس ًظیش

پشتَّا ػقَن هیکٌٌذ ًویتَاًٌذ پشتَّا سا بِطیَس کاهیج

گشفتِ ؿذُ اػت .با تَخِ بِ ضشایب تبیییي ؿیشایز بیشای

طغ کٌٌذ ٍلی با افضایؾ ًشش ،بزسّا بْتش هیتَاًٌذ پشتَّا

بزس گٌذم بْتش بَدُ ٍ سابطیِ خطیی بْتیشی بیشاصؽ ؿیذُ

سا طغ ًویَدُ ٍ هقیذاس ٍلتیاط بیِكیَست ًویایی افیضایؾ

اػت .دلیج ایي هَضَع ًضدیکی هقذاس طش ٌّذػیی بیزس

هییییابییذّ .وچٌیییي بییِ دلیییج ایییيکییِ ًخییَد داسای خثییِ

بِ طیش ػٌلیشّای هیادٍى شهیض اػیت .بیشای بیزس یًَدیِ

بضسگتشی اػت با پایؾ ًکشدى ی

ٍاحذ اص ًخَد تَػز

ًوَداس ًشش خشهیٍ-لتاط توایج بِ غیشخطی ؿیذى داسد ٍ

حؼگش بزس هقذاس خطای بیـتشی دس هقایؼِ با ػایش داًِّا

سابطییِ ًییَع دسخییِ دٍم ًیییض بییشاصؽ ؿییذُ اػییت .دلیییج

ایداد هیؿَد کِ پیاییي تیش بیَدى هقیذاس ػیذدی ضیشیب

غیشخطی بَدى بشای بزس یًَدِ بِػلت کَه

تبییي هشبَن بِ آى سا تَخیِ هیکٌذ.

تیش بیَدى

طش ٌّذػی بزسّا ًؼبت بِ طش ػٌلیشّای ًیَسی اػیت
هشاکِ دس ًشش ّای پیاییي ٍ تیی بیزسّای یًَدیِ اص هییاى

ضک ( )8جوعآٍری هذرّای خزٍجی اس ّز لَلِ سمَط در طَل آسهایص هشرعِای
Figure (8) Seed collection from each fall pipe during field experiment
جذٍل ( )4ضزیب ّنهستگی هحاسبِ ضذُ هیي ًزخ جزهی ٍ ٍلتاص حسگز جزیاى هذر
Table(4) Calculated correlation coefficient between mass rate and voltage of seed flow sensor
یًَدِ
گٌذم
ًخَد
ّنبؼتگی

Pea

Wheat

Alfalfa

0.76

0.95

0.93

Correlation
جذٍل ( )5راهطِ ًزخ جزهیٍ-لتاصی هزای هذر ًخَد گٌذم ٍ یًَجِ در حسگز جزیاى هذر
Table (5) Relationship between mass-voltage ratio for chickpea, wheat and alfalfa seed in seed flow sensor
سابطِ
ًَع بزس
ضشیب تبییي
Coefficient of Determination
0.92
0.97
0.92
0.96

Seed Type
ًخَد
Pea
گٌذم
Wheat
یًَدِ
Alfalfa
یًَدِ
Alfalfa

Equation
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با تَخِ بِ آصهایؾّای اًدیامگشفتیِ ،سابطیِییابی بییي ًیشش

تلحیح  2/017سا بِكَست سابطِ ( )4اكیاح کیشد .اص سابطیِ

خشهی خشیاى بزس ٍ ٍلتاط هشبَن با دس ًظش گشفتي خَاف فیضیکی

( )5بشای تخویي خشییاى خشهیی دس طیَل آصهیایؾ هضسػیِای

بزسّای هختل دس پظٍّؾ بلی تَػز ایي تین تحقیقاتی هیَسد

ػاهاًِ پایؾ اػتفادُ ؿذ.

بشسػی شاس گشفیت ( .)16سابطی کلیی  3بیشای هحاػیبِ خشییاى
خشهی بزسّای هختل بِكَست صیش هؼشفی ؿذ.

()4
()5

()3
کِ دس آى:

ًتای آسهَى هشرعِای خطیکار

; خشم بزس ػبَسی اص حؼگش بزس (گشم دس ثاًیِ)

ًتایح هشبیَن بیِ حؼیگش خشییاى بیزس لَلیِ ػیقَن ؿیواسُ دٍ

 ; vهدوَع ٍلتاط دسیافتی اص حؼگش بزس (ٍلت دس ثاًیِ)

(بِػٌیَاى ًوًَیِ) دس ؿیکج (ً )11ـیاى دادُ ؿیذُ اػیت .اییي

ٍ ; wصى ّضاس داًِ (گشم دس ّضاس داًِ)

ؿکج ضشیب تبییي  85دسكذی سا بیي هیاًگیي دادُّای ٍصًی

 ; dطش ٌّذػی بزس (هیلیهتش)

بِدػت آهذُ اص تشاصٍ ٍ دادُّای هییاًگیي هشبیَن بیِ تخوییي
خشیاى خشهی بزس تَػز ػیاهاًِ پیایؾ ًـیاى هییدّیذً .تیایح

با تَخِ بِ ایيکِ ػیاختاس دادُبیشداسی دس ػیاهاًِ پیایؾ

بِدػتآهذُ اص آصهَى هضسػِای ًؼبت بِ ًتیایح آصهایـیگاّی

تَػؼِ دادُ ؿذُ ًؼبت بِ دادُبشداسی اًدیام ؿیذُ دس ػیکَی

حؼگش خشیاى بزس ،ضؼی تش بِ ًظش هیسػذ .ایي ضشیب تبییي

ؿبیِػاص خشیاى بزس هتفاٍت اػیت ٍ دس سابطیِییابی بـیاستی ٍ

پاییيتش ًاؿی اص گشفتگی ػٌاكش ًَسی حؼیگش تَػیز گیشد ٍ

ّوکییاساى ( )16اص ایییي ػییکَ دس آصهییَىّییای آصهایـییگاّی

غبییاس حاكییج اص سیییضؽ بییزسّا تـییخیق دادُ ؿییذ .ایییي غبییاس

اػتفادُ ؿذُ بَدٍ ،اػٌدی هدذد بشای بشسػیی خشییاى خشهیی

بیؾتشیي تأثیش هٌفیی سا بیش ػولکیشد ػیاهاًِ پیایؾ پیـیٌْادی

تخویيصدُ ؿذُ تَػز ٍاحذ کٌتشل ٍ پشداصؽ ػاهاًِ پایؾ بیا

داؿت.

تَخِ بِ سابطِ ( )3كَست گشفت .دس ػکَی ؿبیِػاص خشییاى

خطییای هطل ی ییذس هطل ی اخییتاف بیییي هقییذاس هحاػییبِ

حؼگش خشیاى بزس ًلب ٍ دادُبشداسی با اتلیال آى

اػت کِ طب سابطیِ صییش بیِدػیت

بزس ،ی

ؿذُ

با هقذاس ٍا ؼی

بیِ یکیی اص دسگیاُّیای ٍسٍدی ػیاهاًِ پیایؾ اًدیام گشفیت.

هیآیذ ٍ با

ػاهاًِ پایؾ بِكَست گشم دس ثاًییِ ًیشش خشییاى خشهیی سا بیا

بشای ػٌدؾ تَاًایی حؼگش دس تخویي خشییاى خشهیی بیزسّا

تَخِ بِ سابطِ ( )3هحاػبِ ٍ دس کاست حافظِ رخیشُ هییکیشد.

اػتفادُ ؿذ .ؿکج ( )12هشبَن بِ خطای هطلی بییي دادُّیای

دس طَل آصهایؾ ،دادُبشداسی دس ً 8یشش ٍ  3تکیشاس بیِ هیذت

تخویي صدُ تَػز ػاهاًِ پایؾ ٍ دادُّیای ٍا ؼیی هشبیَن بیِ

حذٍد  5د یقِ كَست گشفت.

تَصیي کیؼِّای بزس ّؼت .ؿکج (ً )12ـاى هییدّیذ کیِ بیا

ًوایؾ دادُ هیؿیَد (سابطیِ  .)6اص اییي هؼییاس

ؿکج (ً ،)9تایح تخوییي خشییاى خشهیی تَػیز ػیاهاًِ

افضایؾ خشیاى خشهی خطای تخوییي بیـیتش خَاّیذ ؿیذ .اییي

پایؾ با تَخِ بِ سابطِ ( )3دس هقابج ًشش خشیاى خشهی حقیقیی

خطییا ًاؿییی اص ػییاختاس دیدیتییالی حؼییگش تـییخیق دادُ ؿییذ

ثبت ؿذُ دس تشاصٍ سا ًـاى هییدّیذّ .ویاىطیَس کیِ هـیاّذُ

بِطَسیکِ با افضایؾ دبیی ٍ افیضایؾ ّینپَؿیاًی بییي بیزسّا

هیؿَد .فاكلِ ًؼبتا ثابت ٍ خطی بیي تخویي خشیاى خشهی بیا

تؼذاد بیـتشی اص بزسّا حغ ًـذُ با ی خَاٌّذ هاًذ.

ؿکج ( )10سابطِ خطی ٍ َی بیا ضیشیب تبیییي  97/5دسكیذ

تحلی آهاری ًتای آسهَى هشرعِای

بیي خشیاى خشهیی تخویٌیی ٍ خشییاى خشهیی حقیقیی سا ًـیاى

خذٍل ( ٍ )6خذٍل (ً )7تایح هؼتخشج اص ًشمافضاس

هیدّذ .با بشاصؽ هؼادلِ خیز هییتیَاى سابطیِ ( )3بیا ضیشیب

 SPSS Statistics 24سا ًـاى هیدّذ .خذٍل (ً )7ـاى

سابطییِ ( ٍ )3هقییذاس حقیقییی ثبییتؿییذُ دس تییشاصٍ ٍخییَد داسد.

IBM

هیدّذ کِ دس ػطح احتوال  1دسكذ اثش فاکتَسّای ػشػت
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ٍ ػطَح خشیاى خشهی بش ػولکشد حؼگش هؼٌیداس اػت

هؼاحت ػطحی هـخق بایذ سیضؽ بزس دس ٍاحذ ثاًیِ

بِطَسی کِ با افضایؾ ػشػت ٍ خشیاى خشهی ػولکشد

افضایؾ یابذ کِ ایي هَضَع ّواىطَس کِ گفتِ ؿذ بش

حؼگش بِطَس هؼٌیداسی تغییش خَاّذ کشد .با افضایؾ ػطَح

ػولکشد حؼگش اثش هٌفی خَاّذ گزاؿتّ .وچٌیي ًتایح ًـاى

خطَن هـخق ًؼبت بِ

هیدّذ کِ اثش هتقابج ػطَح ػشػت ٍ خشیاى خشهی بش

ّن کوتش ٍ خشیاى تَدُای ؿکج هتشاکنتش خَاّذ ؿذ ٍ بِ ایي

تَاًایی تخویي حؼگش خشیاى بزس دس ػطح احتوال  %1اثشی

تشتیب بزسّای بیـتشی اص دػتشع حؼگش بزس خاسج

هؼٌیداس داسد .هؼٌیداس بَدى ایي اثش هتقابج ،هشبَن بِ اثش هـابِ

هیؿًَذ .تأثیش فاکتَس ػشػت سا ًاؿی اص افضایؾ گشم دس ثاًیِ

ػطَح ػشػت ٍ خشیاى خشهی بشا فضایؾ دبی سیضؽ اػوالی

سیضؽ بزس دس ػشػتّای باالتش تـخیق دادًذ بِطَسیکِ با

اص ػَی خطیکاسّا اػت.

خشیاى خشهی ػبَس بزسّا دس ی

افضایؾ ػشػت دس هضسػِ بشای ثابت هاًذى هقذاس بزس دس

ضک (ً )9تای تخویي جزیاى جزهی تَسط ساهاًِ پایص
Figure (9) Results of mass flow estimation by monitoring system

1

y = 0.989x - 0.182
R² = 0.8524

0

)Estimated mass flow (g/s
)(g/s

ضک ( )11راهطِ هیي جزیاى جزهی تخویٌی ٍ جزیاى
جزهی ثبت ضذُ تَسط تزاسٍ
Figure (10) Strong linear relationship between
estimated mass flow and mass flow recorded by
scales
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)Average weighting data (g/s
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ضک ( )11پزاکٌص هیاًگیي دادُّای ٍسًی هِدستآهذُ
اس تزاسٍ ٍ دادُّای هیاًگیي هزهَط هِ تخویي جزیاى
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27 in-field data collection
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Figure (12) Absolute error between the data estimated by the monitoring system and the actual data
(ground speed (V) and mass flow (Q) levels)
) جذٍل فاکتَرّا6( جذٍل
Table (6) Factorials table
تؼذاد

هقذاس

هتغیش

Number
9
9
9
9
9
9

Amount
54 kg/ha
123 kg/ha
269 kg/ha
7 km/h
8 km/h
9 km/h

Value
خشیاى خشهی

1
2
3
1
2
3

Mass flow
ػشػت پیـشٍی
Forward speed
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جذٍل ( )7جذٍل تجشیِ ٍاریاًس اثز فاکتَرّای هَرد هطالعِ هز عولکزد حسگز جزیاى هذر
Table (7) Table of variance analysis studied the effect of factors on the performance of seed flow
sensor
دسخِ آصادی
هیاًگیي هشبؼات
هدوَع هشبؼات
هٌبغ
Sig.
F
Degrees of
Mean squares
sum of squares
Source
freedom
خشیاى خشهی
Mass flow
ػشػت پیـشٍی
Forward speed
خشیاى خشهی × ػشػت پیـشٍی
Mass flow × forward speed
خطا
Error
کج
Total

3.455

2

1.722

3974.624

0.151

2

0.076

174.521

0.022

4

0.006

12.842

0.008

18

0.000

19.191

28

ًتیجِگیزی
ًتایح هتؼذدی دس ساػتای ػاخت ٍ اسصیابی حؼیگش
خشیاى بزس دس طَل پظٍّؾ بِدػت آهذُ اػت .اػیتفادُ
اص ػٌلشّای ًَسی هادٍى شهض ،ػادُتشیي ٍ هٌاػبتیشیي
سٍؽ اًذاصُ گیشی ًشش خشهی دس لَلِ ػقَن خطیکاسّا
اػت .افضایؾ ػشػت پیـشٍی خطیکیاس ٍ ًیشش کاؿیت
اثش هٌفی بش ػولکشد حؼگش خشیاى بیزس تَػیؼِدادُ ؿیذُ
داسد .بِ طیَسی کیِ بیا افیضایؾ ػیشػت پیـیشٍی ٍ ًیشش
کاؿت خشیاى تَدُ ای بزسّا هتشاکن تش ٍ بزسّای بیـتشی
اص دػتشع حؼگش خشیاى بزس خیاسج هییؿیًَذ.گشفتگیی
ػٌاكش ًَسی حؼگش تَػز گشد ٍ غباس حاكج اص سییضؽ
بزسّا بیؾتشیي تأثیش هٌفی سا بیش ػولکیشد ػیاهاًِ پیایؾ
پیـٌْادی داؿت .حؼگش هؼافتػٌح فشاكَت با تَاًیایی
ػٌدؾ ػطح هَاد داًِ ای اًباؿیتِ ؿیذُ دس هخیضى فلیضی
خطیکاس ،ساُحلی هٌاػب ٍ کن ّضیٌِ بشای کٌتشل ػیطح
کَد ٍ بزس بِ ًظش هیسػذ.
پیـٌْادّایی بشای تَػؼِ ػاهاًِ پایؾ کاسًذُّیا دس
پظٍّؾ ّیای آیٌیذُ ٍخیَد داسد .اػیتفادُ اص ػٌلیشّیای
ًَسی با صاٍیِ پخـی کوتش بشای بِ حذا ج سػاًذى خطای
هشبَن بِ ّووَؿاًی الواىّای ًَسی هیؼش خَاّیذ .آغیاص

**0.000
**

0.000

**0.000

پییایؾ ػولکییشد کاسًییذُ هیییتَاًییذ بییا دسیافییت بییاصخَسد
هٌاػب اص حؼگش ػشػت پیـشٍی ،بیِطیَسیکیِ حؼیگش
خشیاى تٌْا دس ٌّگام حشکت تشاکتَس ٍ ػبَس اص آػتاًِ اص
پیؾ تٌظین ؿذُ فؼال گیشدد .دس اییي حالیت هییتیَاى بیا
دسیافت باص خَسد هبٌیی بیش تَ ی

تشاکتیَس بیشای اص بییي

بشدى اثشات هحیطی حؼگش خشییاى خشهیی سا بیِكیَست
خَدکییاس كییفش کییشد .طشاحییی حؼییگشی کییِ بییِخییای
اًذاصُگیشی داهٌیِ تغیییشات ابلییت دسیافیت فشکیاًغ سا
داؿتِ باؿذ هی تَاًذ هذًظش شاس گیشد .دس ایي كیَست بیا
ٍاػٌدی تغییشات هیضاى فشکاًغ ٍ تغییشات خشیاى خشهی
ػبَسی اص لَلِ ػقَن هیتیَاى خشییاى خشهیی سا تخوییي
صد .بِاضافِ ایيکِ ،احتوال تأثیش گشدٍخاک دس ػیٌدؾ
خشیاى بزس کوتیش خَاّیذ ؿیذَّ .ؿیوٌذ ػیاصی حؼیگش
خشیاى بزس بشای تـخیق گشدٍخاک ٍ حزف اثش هٌفیی
آى ،کاّؾ ػینکـی بیي اخضا هختلی

ػیاهاًِ ٍ تَػیؼِ

سابز گشافیکی بشای تبلت ٍ گَؿیی تلفیي ّویشاُ خْیت
ًوایؾ اطاػات کاؿت اص هَاسدی اػت کِ هیتیَاى دس
بییِسٍص سػییاًی ٍ تَػییؼِ ػییاهاًِ دس آیٌییذُ بییِ آى تَخییِ
داؿت.
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