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طراحی ،ساخت و ارزيابی دستگاه كنترل خودكار عمق ادوات خاكورزی
3

ايمان فالحیكوشالی ،1محمدحسين آقخانی* ،2محمدرضا بياتی

 .1كارشناس ارشد گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه فردوسی مشهد
 .3 ،2دانشیار و استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم  ،دانشگاه فردوسی مشهد
(تاریخ دریافت -1392/7/7 :تاریخ تصویب)1393/12/3 :

چكيده
دستگاه ساختهشده در این پژوهش ،موقعیت مناسب ادوات خاکورز را نسبت به سطح زمین در هر نقطه از زمین
كشاورزی محاسبه میكند ،سپس عملگر هیدرولیکی دستگاه وسیلۀ كشاورزی را در موقعیت بهینه قرار میدهد .موقعیت
بهینۀ ادوات با نرمافزار كنترل عمق نوشتهشده برای دستگاه و با استفاده از دادههای ورودی مانند عمق توسعۀ ریشۀ گیاه،
نوع تراكتور و سرعت آن محاسبه میشود .دستگاه ساختهشده در عملیات خاکورزی دقیق بهوسیلۀ زیرشکن آزمایش
شد .میزان دقت دستگاه در اعمال عمق مد نظر در آزمایشگاه و زمین كشاورزی بررسی شد .فاكتورهای درنظرگرفتهشده
در آزمایشگاه ،نوع تغییر عمق (افزایش یا كاهش) ،و هفت مرحلۀ تغییر عمق به اندازۀ  50میلیمتر در بازۀ صفر تا 350
میلیمتر بود .در آزمون مزرعهای عالوه بر دو فاكتور ذكرشده ،فاكتور دندۀ حركت نیز در نظر گرفته شد (دندههای ،2 ،1
و 3تراكتور مسی فرگوسن  .)399میزان خطای دستگاه در آزمایشگاه 3/3درصد برای افزایش و 3/83درصد برای كاهش
عمق بهدست آمد .میزان خطای بهدستآمده در زمین كشاورزی برای افزایش4/19درصد در دندۀ یک5/19 ،درصد در
دندۀ دو ،و 5/78درصد در دندۀ سه محاسبه شد .خطای دستگاه در اعمال عمق مورد نظر در حالت كاهش عمق مقادیر
6/84درصد برای دندۀ یک4/67 ،درصد برای دندۀ دو ،و 6/41درصد برای دندۀ سه بهدست آمد.
كليدواژگان :حسگر ،خاکورزی دقیق ،عملگر هیدرولیکی ،نرمافزار كنترل عمق.

مقدمه

*

جمعآوری اطالعات ،پردازش آنها ،و تصمیمگیری بر مبنای
نتایج بهدستآمده در كشاورزی موجب پیدایش شیوۀ مدیریتی
جدیدی به نام كشاورزی دقیق 1شده است .اطالعات الزم در
كشاورزی دقیق شامل بافت ،رطوبت ،مقاومت مکانیکی ،چگالی و
فشردگی خاک ،شیب ،پستی و بلندی زمین ،مواد غذایی خاک،
جهت و سرعت وزش باد در حین عملیات ،میزان ارتفاع ،و تراكم
محصول و مانند اینهاست كه این اطالعات باید در نقاط گوناگون
زمین كشاورزی مورد نظر جمعآوری شود.
روشهای جدید كشاورزی دقیق بر این مبنا استوار است
كه خصوصیات متفاوت زمین كشاورزی و محصول كه به آنها
اشاره شد ،در نقاط گوناگون زمین فرق دارد ،و انجام عملیات
گوناگون كشاورزی مانند سمپاشی ،كودپاشی ،خاکورزی ،و
سایر عملیات كشاورزی با شیوۀ یکسان و ثابت در تمام مزرعه
اشتباه است ،زیرا ممکن است میزان عملیات انجامشده در

نقطهای بیشتر از مقدار الزم باشد ،كه درنتیجه موجب تخریب
محیط زیست ،ازبینرفتن زمینهای كشاورزی ،افزایش مصرف
نهادههای كشاورزی (كود ،بذر ،سم ،سوخت ،انرژی ،آب ،و ،)...
افزایش استهالک ماشینها ،افزایش هزینههای تولید ،كاهش
میزان تولید ،كاهش سود ،و مانند اینها خواهد شد .ممکن است
نرخ عملیات انجامشده در نقطهای كمتر از میزان الزم باشد ،كه
باز هم تأثیرات نامطلوب در كیفیت كار خواهد داشت .بنابراین
اصول كشاورزی دقیق اینگونه است كه دستكاری در طبیعت
در هر نقطه به مقدار نیاز آن منطقه انجام شود.
به عبارت دیگر كشاورزی دقیق ،نگرش مدیریتی جدید در
مزارع كشاورزی است كه مبنای تصمیمگیری در آن ،دادهها و
اطالعات جمعآوریشده از زمین كشاورزی است ( Hernández
.)and Mulla, 2009
این تفکر را كه باید میزان عملیات كشاورزی ،در هر نقطه
براساس خصوصیات آن مکان تعیین و اعمال شود ،مدیریت
خاصۀ مکانی 2در كشاورزی مینامند.

* نویسنده مسئولaghkhani@yahoo.com :
1. Precision Agriculture

2. Site Specific Management
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مدیریت خاصۀ مکانی ،ادوات كشاورزی را به سمت
فنّاوری جدیدی به نام فنّاوری نرخ متغیر 1سوق داده است.
ادواتی كه مجهز به این نوع فناوری میباشند ،میتوان نرخ
عملکرد آنها را در نقاط گوناگون یک زمین كشاورزی تغییر داد.
مثالً سمپاشهایی كه میتوان میزان پاشش سم در آنها را در
شرایط گوناگون كم و یا زیاد كرد و یا زیرشکنهایی كه عمق كار
آنها در حین انجام عملیات زیرشکنی تغییرپذیر است.
كشاورزی دقیق برای برخی از ادوات كشاورزی بهصورت
تغییر موقعیت نسبت به زمین (تغییر ارتفاع و یا عمق) تعریف
میشود .مثالً برای زیرشکن ،با توجه به فشردگی خاک و
موقعیت الیۀ سخت ،باید عمق كاری زیرشکن در قسمتهای
گوناگون زمین كشاورزی ،برحسب نیاز تغییر كند.
افزایش فشردگی خاک كه موجب ایجاد الیهای سخت
درون خاک میشود ،باعث كاهش تعداد و اندازۀ روزنههای خاک
میشود ،كه نتیجۀ آن افزایش چگالی و مقاومت خاک است .الیۀ
سخت خاک مانعی برای رسیدن آب ،مواد مغذی ،و هوا به ریشۀ
گیاه است .این مسئله مانعی برای رشد مطلوب و مناسب گیاه
است ( .)Tafangenyasha et al., 2011برای ازبینبردن الیۀ
سخت خاک از وسیلهای به نام زیرشکن(2ریپر )3استفاده
میشود .زیرشکن وسیلهای برای شخم زمین در عمق زیاد است.
عمق زیرشکنی در مناطق گوناگون بین  30تا  60سانتیمتر
انتخاب میشود.
در زمان حاضر در ایران ،بدون بررسیهای قبلی و بهطور

داشت برابر 35درصد بود .البته همانند میزان مصرف سوخت ،در

وسیع در عملیات تهیۀ زمین از گاوآهن برگرداندار استفاده

زمینی كه الیۀ سخت خاک در عمق  45سانتیمتری زمین قرار

میشود .بررسیها نشان میدهد كه این ادوات در بسیاری از

داشت بین دو روش زیرشکنی ،تغییر شایان ذكری در مقدار

موارد به ایجاد الیۀ متراكم و فشردهای از خاک و یا به عبارت

نیروی كششی الزم مشاهده نشد (.)Raper et al., 2007

دقیقتر سختالیۀ 4شخم میانجامند كه اغلب برای شکستن این

هدف از انجام این پژوهش ساخت دستگاهی برای كنترل
موقعیت انواع گوناگون ادوات خاکورزی بهگونهای است كه بتوان
آن را روی اكثر تراكتورهای متداول نصب كرد و با دریافت اطالعات
الزم ،عمق مناسب محاسبه ،اعمال ،و درنهایت كنترل لحظهای بر
عمق در حین اجرای عملیات انجام شود.

الیه ،مشابه الیۀ سخت خاک نیاز به انجام شخم عمیق با
زیرشکن است .)Javadi and Shahidzadeh, 2005( .در تحقیقی
كه اخیراً منتشر شده است ،عمق و ضخامت الیۀ سخت خاک در
قسمتهای گوناگون یک زمین كشاورزی بررسی شد .تعیین
موقعیت و ضخامت الیۀ سخت در دو زمین كشاورزی گوناگون
انجام شد .بر طبق نتایج بهدستآمده در نقاط گوناگون هر دو
زمین ،اختالف بسیار زیادی در عمق تشکیل و ضخامت الیۀ
سخت خاک مشاهده شد .با توجه به اینکه عمق متداول
)1 .Variable Rate Technology(VRT
2. Subsoiler
3. Ripper
4. Plow Pan

زیرشکنی در منطقۀ آزمایششده  45سانتیمتر بود؛ مشخص
شد كه در یک زمین باید در 75درصد نقاط آن ،عمق زیرشکنی
كمتر از مقدار معمول باشد؛ و این مقدار برای زمین دیگر،
67درصد به دست آمد ( .)Gorucu et al., 2011در طی تحقیقی
كه طی  4سال در مزارع پنبه در دانشگاه آالباما انجام شد،
نیروی كششی الزم و سوخت مصرفی در عملیات زیرشکنی به
دو صورت عمق ثابت و عمق متغیر مقایسه شد .آزمایشها در
زمینهایی انجام شد كه الیۀ سخت آنها در عمقهای ،35 ،25
و  45سانتیمتر قرار داشت .عملیات زیرشکنی عمق ثابت در
عمق  45سانتیمتر انجام شد .میزان مصرف سوخت در حالت
زیرشکنی عمق متغیر در شرایطی كه الیۀ سخت در عمق 25
سانتیمتری قرار داشت در مقایسه با زیرشکنی عمق ثابت مقدار
43درصد و در حالتی كه الیۀ سخت خاک در عمق 35
سانتیمتری قرار داشت27 ،درصد كاهش داشت .البته در
شرایطی كه الیۀ فشردۀ خاک در  45سانتیمتری زمین قرار
داشت ،اختالف شایان مالحظهای در میزان مصرف سوخت بین
دو روش خاکورزی دیده نشد .همچنین در بررسی میزان
نیروی كششی الزم مشخص گردید كه این نیرو در زیرشکنی
دقیق در شرایطی كه الیۀ سخت در عمق  25سانتیمتری قرار
دارد ،مقدار 59درصد كاهش یافته است .این كاهش برای
شرایطی كه الیۀ سخت در عمق  35سانتیمتری زمین قرار

مواد و روشها
در این تحقیق بهمنظور قرارگیری ادوات خاکورزی در عمق
بهینه ،دستگاهی كه از سه بخش اصلی واحد اندازهگیری و
تشخیص ،واحد كنترل و فرمان ،و واحد عملگر هیدرولیکی
تشکیل شده ،ساختهشده است.
واحد اندازهگیری دستگاه شامل حسگر تعیین عمق است
كه این حسگر ازطریق مکانیزم حذف ارتعاش با شاسی افقی
زیرشکن متصل به تراكتور در ارتباط است ،درنتیجه سیگنالهای
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ناشی از موقعیت ادوات را ،ازطریق مدار الکترونیکی واسط برای
واحد كنترل و فرمان ارسال میكند.
واحد كنترل از سه بخش مدار الکترونیکی واسط ،نرمافزار
كامپیوتری رابط كاربر ،و پردازشگر مركزی تشکیل شده است.
كاربر با نرمافزار ،اطالعات الزم را برای سامانه تعریف میكند كه
این اطالعات شامل عمق توسعۀ ریشه ،نوع تراكتور ،مشخصات
ادوات متصل به آن ،و سرعت تراكتور است .نرمافزار ،عمق و یا
ارتفاعی را كه با توجه به نیازهای كاربر ادوات باید در آن قرار
گیرد ،محاسبه میكند .همچنین سیگنالهای موقعیت لحظهای
ادوات را از حسگر اندازهگیری فراخوانی و سپس عمق و یا ارتفاع
لحظهای ادوات را محاسبه میكند .درنهایت با مقایسۀ دو
موقعیت محاسبهشده ،فرمانهای الزم را ازطریق مدار
الکترونیکی واسط برای سامانۀ هیدرولیک ارسال خواهد كرد.
سامانۀ عملگر هیدرولیکی دستگاه وظیفۀ قراردادن ادوات در
موقعیت مطلوب را بر عهده دارد .مدار هیدرولیکی فرمان خود را
از واحد كنترل دریافت میكند (شکل.)1

شكل  1دياگرام عملكرد دستگاه

در واحد اندازهگیری برای تعیین موقعیت قرارگیری ادوات
متصل به تراكتور نسبت به زمین ،از تغییر ولتاژ در یک مدار
الکترونیکی بهوسیلۀ پتانسیومتر ولومی فلزی  10كیلواهم
استفاده شده است .تغییر عمق وسیلۀ كشاورزی موجب چرخش
پتانسیومتر میشود درنتیجه مقدار ولتاژ در مدار مذكور تغییر
میكند .البته این تغییر بهصورت یک عدد بین  0تا  1024در
برنامه مشخص میشود .این عدد  vhبرنامۀ كامپیوتری مینویسد
كه بهصورت عمق و یا ارتفاع نسبت به زمین محاسبه و نشان
داده میشود.
واحد كنترل دستگاه وظیفۀ دریافت سیگنالهای حسگر
اندازهگیری موقعیت ،دریافت اطالعات از كاربر ،پردازش دادههای
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واردشده ،محاسبۀ عمق و یا ارتفاع بهینه ،و ارسال فرمان به
عملگر هیدرولیک را بر عهده دارد .واحد كنترل شامل سه
قسمت اصلی مدار الکترونیکی ،پردازشگر مركزی ،و نرمافزار
كنترل و فرمان است.
برد الکترونیکی رابط وظیفۀ برقراری ارتباط و تبادل
اطالعات بین حسگر اندازهگیری ،پردازشگر مركزی ،و شیر
هیدرولیکی را بر عهده دارد .پردازشگر مركزی در این تحقیق
كامپیوتر قابل حمل انتخاب شده است .كامپیوتر مذكور پورت
سریال  RS232برای برقراری ارتباط با برد الکترونیکی دارد.
برای دریافت اطالعات از رانندۀ تراكتور دریافت دادههای
ارسالی از حسگر ،محاسبات تعیین عمق و یا ارتفاع بهینه،
كنترل ،و فرمان سامانۀ هیدرولیک دستگاه ،نرمافزاری به زبان
ویژوال بیسیک نوشته شده است.
این نرمافزار بهنوعی رابط بین كاربر و دستگاه ساختهشده
است ،زیرا اطالعات الزم را از كاربر دریافت میكند و در هر
لحظه نتایج تمام محاسبات خود و موقعیت لحظهای ادوات را به
اطالع كاربر میرساند.
بخش عملگر دستگاه درواقع سامانۀ هیدرولیک
طراحیشده برای اعمال ارتفاع و یا عمق موردنظر است.
بهگونهای كه با تغییر طول جکهای هیدرولیک (جکهای
دوطرفه) ،عمق و یا ارتفاع ادوات كشاورزی نسبت به سطح زمین
تغییر داده میشود .عملگر هیدرولیکی دستگاه با دریافت فرمان
از واحد كنترل ،ادوات را در موقعیت موردنظر قرار میدهد.
ضمن اینکه سامانۀ اندازهگیری عملکرد این بخش از دستگاه را
بهطور پیوسته برای واحد كنترل ارسال میكند ( شکل .)2
برای ارزیابی دستگاه در آزمونهای ایستا با یک آزمایش
فاكتوریل  2×7با طرح پایۀ كامالً تصادفی در سه تکرار ،اثر تغییر
عمق زیرشکن (افزایش یا كاهش) و اثر هفت بازۀ متفاوت تغییر
عمق بر میزان عدم قطعیت دستگاه در اعمال موقعیت موردنظر
بررسی شد .بدین صورت كه برای حالت افزایش عمق ،عمق
زیرشکن نسبت به سطح مبنا از صفر تا  350میلیمتر ،در هفت
مرحله و در هر مرحله  50میلیمتر افزایش یافت؛ به همین
صورت برای كاهش عمق در بازههای تغییر عمق به میزان 50
میلیمتر در محدودۀ  350تا صفر میلیمتر ،مقدار خطای
دستگاه بررسی شد .شایان ذكر است كه میانگین سرعت عملکرد
دستگاه برای اعمال موقعیت موردنظر  227میلیمتر بر ثانیه
برای افزایش عمق و  277میلیمتر بر ثانیه برای كاهش عمق
زیرشکن بهدست آمد.
برای محاسبۀ میزان خطای دستگاه از رابطۀ  1استفاده
شده است كه در آن  ،D1مقدار عمق مطلوب و  ،D2مقدار عمق
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اعمالشده ،و  ،Eمقدار خطای اعمال عمق برحسب درصد است.

D 2 D1
100
) رابطۀ )1
D1
برای ارزیابی دستگاه در زمین كشاورزی ،در آزمایش
فاكتوریل  2×3×7میزان خطای دستگاه با طرح كامالً تصادفی
تحت شرایط افزایش یا كاهش عمق شخم متشکل از سه دندۀ
تراكتور (دندههای  2،1و  )3و هفت مرحلۀ تغییر عمق 50
میلیمتری در بازۀ صفر تا  350میلیمتر بررسی شد و سپس
مقایسۀ میانگینها با آزمون دانکن انجام گرفت.
E

متقابل این دو فاكتور بر خطای اعمال موقعیت مطلوب در
آزمایشگاه معنیدار نیست.
شکل 3بیانگر رابطۀ بین عمق موردنظر و عمق اعمالشده در
شرایط آزمایشگاهی است .اعداد عمق اعمالشده ،میانگین
عددهای بهدستآمده در سه تکرار است.

نتايج و بحث
در آزمونهای ایستا میزان خطای دستگاه برای حالت افزایش
عمق 3/3درصد و برای حالت كاهش عمق 3/83درصد بهدست
آمد .جدول  1بیانگر تجزیۀ واریانس تیمارها و آزمون  Fبین
سطوح فاكتورهای آزمون خطای در شرایط آزمایشگاهی است .با
توجه به جدول  1اثر نوع تغییر عمق ،مرحلۀ تغییر عمق ،و اثر

شكل  .2دستگاه در حين آزمون مزرعهای

جدول .1تجزيۀ واريانس فاكتورها بر خطای اعمال موقعيت مورد نظر در آزمايشگاه

شكل  3نمودار عمق مطلوب عمق اعمالشده در آزمايشگاه

فالحی كوشالی و همكاران :طراحی ،ساخت و ارزيابی دستگاه كنترل خودكار ...

در زمین كشاورزی مقدار خطای دستگاه در شرایط
افزایش عمق زیرشکنی 4/19درصد در دندۀ یک5/19 ،درصد در
دندۀ دو ،و 5/78درصد در دندۀ سه بود .مقادیر بهدستآمده
برای میزان خطای دستگاه در شرایط كاهش عمق زیرشکنی در
دندههای یک ،دو ،و سه به ترتیب  ،4/67 ،6/84و 6/41درصد
است.
در جدول 2نتایج حاصل از تجزیۀ واریانس دادههای آزمون
مقدار خطای در زمین كشاورزی نشان داده شده است .مالحظه
میشود كه فقط اثر فاكتور مرحلۀ تغییر عمق معنیدار است.
فاكتورهای دنده و افزایش یا كاهش عمق بر خطای اعمال عمق
تأثیر معنیدار ندارند .اثر متقابل تمام فاكتورها نیز بدون معنی
شده است.
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در جدول 3نتایج مقایسۀ میانگینهای فاكتور مرحلۀ تغییر
عمق نشان داده شده است .با توجه به جدول میتوان گفت كه
در سطح 5درصد بین میانگینهای مراحل یک و دو و سه و
شش اختالف معنیدار وجود ندارد .همچنین میانگینهای میزان
خطای دستگاه در  50میلیمتر چهارم ،پنجم ،ششم معنیدار
نیست .در حالیكه این اختالف بین مرحلۀ دوم با مراحل پنجم
و ششم معنیدار است .بهطور كلی میتوان گفت كه خطای
دستگاه در عمقهای باالتر بیشتر است .به عبارت دیگر در
تیمارهای بیشتر از  150میلیمتر خطای دستگاه باالتر از سایر
تیمارهاست.

جدول  .2تجزيۀ واريانس فاكتورها بر خطای اعمال موقعيت موردنظر در زمين كشاورزی

جدول .3مقایسۀ میانگی
جدول .3مقايسۀ ميانگينهای مرحلۀ تغيير عمق برای بررسی ميزان خطای اعمال عمق

در شکل 4رابطۀ بین عمق اعمالشده و عمق مطلوب در
آزمون مزرعه نشان داده شده است .در آزمایش دیگری در زمین
كشاورزی ،پروفیل طولی عمق مطلوب برای زیرشکنی با توجه
به حداكثر عمق توسعۀ ریشۀ گیاه مفروض و عمق تشکیل الیۀ
سخت خاک با نرمافزار دستگاه بهصورت شکل  5محاسبه شد.

درنهایت با توجه به عمق مطلوب محاسبهشده توسط
نرمافزار كنترل و فرمان ،عملیات زیرشکنی عمق متغیر انجام
شد .شکل  6پروفیل طولی عمق مطلوب و عمق اعمالی را برای
دندۀ یک نشان میدهد.
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بیشتر تحقیقات گذشته برای انجام عملیات خاکورزی
دقیق در زمینۀ میزان مصرف سوخت ،توان الزم ،بازده عملکرد
محصول ،و گسترش ریشۀ گیاه در راستای عمودی بودند ولی در
این پژوهش به میزان خطای دستگاه در اعمال موقعیت متغیر
زیرشکن نیز پرداخته شد .میزان خطای این تحقیق در
آزمایشگاه (2/9درصد) در مقایسه با خطا در تحقیقی برای
حالتی كه از انکودر  100پالسی استفاده كردند6/5 ،درصد كمتر

بود .البته در حالتی كه از انکودر  1000پالسی استفاده كردند،
میزان خطای به 1/2درصد رسید كه در مقایسه با این پژوهش
كمتر است ( .)Gahari et al.,2010به هر حال میتوان نتیجه
گرفت كه با توجه به نزدیکبودن مقدار خطای بهدستآمده در
این دو تحقیق و نیز اختالف قیمت زیاد پتانسیومتر و انکودر
 1000پالسی ،استفاده از پتانسیومتر برای اندازهگیری عمق كار
منطقیتر است.

شكل  4رابطۀ بين عمق اعمالشده و عمق مطلوب در زمين كشاورزی

شكل  .5عمق مطلوب محاسبهشده توسط نرمافزار

شكل  .6پروفيل طولی عمق مطلوب و عمق اعمالی برای دندة يک
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اعمال موقعیت مطلوب در شرایط آزمایشگاهی و زمین كشاورزی
 آزمایشهای مذكور برای دو حالت افزایش و كاهش.آزمایش شد
 میلیمتری و در هفت مرحلۀ تغییر عمق و در50 عمق در بازۀ
 نتایج آزمایشها.سه دندۀ تراكتور بهطور جداگانه انجام شد
 مستقل از اثر،  میزان خطای دستگاه در آزمایشگاه،نشان داد كه
 اما در آزمونهای زمین كشاورزی در.تمامی فاكتورهاست
بررسی خطا مشخص شد كه دندۀ حركت و نیز نوع تغییر عمق
 اما تأثیر مرحلۀ تغییر،تأثیر معنیدار بر دقت عمق اعمالی ندارند
.عمق بر دقت معنیدار است

نتيجهگيری
دستگاه الکتروهیدرولیکی طراحی و ساختهشده در این تحقیق با
 مثل عمق الیۀ سخت،دریافت اطالعات الزم كشاورزی دقیق
،خاک در مکانهای گوناگون زمین كشاورزی برحسب نیاز
.موقعیت وسیلۀ كشاورزی را نسبت به سطح زمین تغییر میدهد
از مزایای دستگاه ساختهشده میتوان به قابل نصببودن روی
 عدم تغییر در ساختار و،انواع تراكتورهای متداول در ایران
 و سامانۀ هیدرولیک تراكتور،عملکرد مکانیزم اتصال سه نقطه
 در بحث ارزیابی دستگاه میزان خطای دستگاه در.اشاره كرد
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