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  يمقاله پژوهش
  

 يزريتراکتور با استفاده از حسگر ل يموانع در جلو صيتشخ يبرا يکيتوسعه سامانه الکترون
 يدوبعد

  
  ٣و محمداسماعيل خراسانی فردوانی *٢حسن مسعودی ،١علی محمدی

  
  چکيده

  
خيص موانع و تعيين که به منظور تشهستند هاي هدايت خودکار وسايل نقليه جزء ثابت سامانهدوبعدي حسگرهاي ليزري 
کرده  محدودهاي هدايت خودکار را سامانه يسازتجاري ،حسگرهااين نوع قيمت بسيار باالي ليکن  شوند؛مسير استفاده مي

ساخته و  متيارزان ق يدوبعد يزريحسگر ل کيتراکتور به کمک  يانع در جلووم صيپژوهش سامانه تشخ نيدر ااست. 
تراکتور را  يجلو يفضا گرديد تانصب  MF285 تراکتورسپر  روي A1M1 مدل  RPLIDARيدوبعد يزريشد. حسگر ل يابيارز
مانه را از سا کروکنترلر،يمربوط به مانع به م يهاشد، با ارسال داده دهدا صيحرکت تشخ ريدر مس يچنانچه مانع نمايد و شيپا

اول  شيدر آزما د.يگرد جراانه اسام يابيارز يراب شيدو نوع آزماد. شوتراکتور متوقف  تيو در نها نمودهوجود مانع مطلع 
 يزريو فواصل مختلف قرار داده شد تا عملکرد حسگر ل ايو مانع در زوا بود خاموش و روشنموتور  حالتدر دو و تراکتور ساکن 

که  ير حالتدوم عملکرد سامانه د شيد. در آزماشو ياز روشن بودن موتور بررس يارتعاشات ناش ريتأثموانع و  ييدر شناسا
در  لومتريک ٦و  ٥/٣ يشرويدر دو سرعت پو  MDFبا دو نوع مانع از جنس پالستيک و  ،تراکتور متحرک و مانع ثابت بود

 رموانع د صيدر تشخ يزريدقت حسگر لو کمترين مقدار  نيشتريب )حالت توقف تراکتور(آزمايش اول در . شد يارزيابساعت 
 هيمانع، فاصله و زاو جنس ريتأث نيآمد. همچنبه دست درصد  ٥/٨٩و  ٧٣/٩٧تيب به تر متريسانت ٣٠٠تا  صفرفواصل 
متقابل جنس  ريتأثمانع و  جنس )حالت حرکت تراکتور(آزمايش دوم در دار نبود. يمعن يزريآن بر دقت حسگر ل يريقرارگ
. در مجموع، حسگر دار بودنديمعندرصد  کيعملکرد سامانه در توقف تراکتور در سطح  تراکتور بر يشرويسرعت پ ومانع 

حسگر  يهاداده قياز تلف ديبا طيگونه شرانيداشت و در ا يفيعملکرد ضع دينور شد طيمورد استفاده در شرا يدوبعد يزريل
  بهتر موانع استفاده نمود. صيتشخ يبرا گريد يبا حسگرها يزريل

  
  .خودکار تينع، هداما صيسامانه تشخ ،يدو بعد يزريحسگر ل ،تراکتور: ي كليديها واژه
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  مقدمه 
كيفيت ت و يکمزايش ساز افيكي از عوامل زمينه

و  هاي پيشرفتهمحصوالت كشاورزي، استفاده از ماشين
و  دارندانساني  يرويخودكار است كه اتكاي كمتري به ن

در نتيجه خطاي انساني نيز كمتر در آنها دخيل است. 
هاي كشاورزي مطالعه در زمينه بهبود عملكرد ماشين

هاي  در سالكنترلي بر روي آنها   هايبوسيله ايجاد سامانه
اخير با رشد چشمگيري همراه بوده است. يكي از 
موضوعات داراي اهميت در اين زمينه كه در دهه اخير 

هاي بسيار مورد توجه قرار گرفته، ايجاد و گسترش ماشين
. (Ramezani et al., 2017) خودكار در مزرعه است

 يکار در فضاها يمتحرک برا يهااز ربات يياه نمونه
اند. درآمده يتجارصورت  بهاخته شده و س يکشاورز
 ديتول يتجارصورت  به زيخودکار کمک راننده ن يهاسامانه

خودکار بدون راننده در مرحله  تيهدا يهاشده و سامانه
 نيا کينزد ياندهيهستند. لذا در آ يسازيتجار
با  يهانيماش نيگزيراننده جا دونخودکار ب يها نيماش

 تيسامانه هدا ياجزاء اصل. خواهند شد يراننده فعل
 يشامل حسگرها يکشاورز هينقللهيوس کيخودکار در 

کننده و کنترل لهيمدل حرکت وس ،يناوبر يالگو ،يناوبر
مختلف شامل انواع  يهاسامانهاست.  يريفرمانگ يها

و  يزريل ،نيماش يينايب، GPS ،يکيمکان يحسگرها
 هينقل لهيوس تيدر مورد جهت و موقع ياطالعات ،يفراصوت

 ,Seidi) دهنديارائه م يناوبر تمياعمال به الگور يبرارا 

2004) .  
خودکار، سامانه  هينقل ليدر وسا ياساس يازهاياز ن يکي

. استدر هنگام حرکت  نيماش يرو شيموانع پ صيتشخ
از برخورد با مانع،  يريموانع باعث جلوگ صيتشخ ييتوانا

 و هادام ايانسان و در مواجه با  ياحتمال يهابيکاهش آس
 يگردد. بررس يم نيبه ماش بيساز تصادف و آ يريجلوگ

ها نقليه خودکار يا رباتمطالعات مختلف درباره وسايل
دهد که فقط پنج تا شش نوع مختلف از نشان مي

يک از  وجود دارند. هرمؤثر حسگرهاي تشخيص مانع 
مزايا و معايب خاص خود را دارند. اين حسگرها  حسگرها

يابي برخي براي مکان ،شوندبه تشخيص مانع محدود نمي
استفاده  نيز تهيه نقشه عوارض زمينو نقليه  وسيله

توان گفت اگر يک حسگر جهت تهيه شوند. مي يم
مؤثر طور  به هينقللهيوسهاي دقيق از محيط اطراف  نقشه

تواند جهت تشخيص موانع در يک استفاده شود، آنگاه مي

ليزرهاي . (Masoudi, 2010) رودمحيط نيز بکار 
به  شوند تايمکننده جهت تشخيص مانع استفاده  اسکن

کنند. ليزرهاي خودکار کمک  هنقليليهدايت ايمن وسا
هاي گوناگون با محدوديت يهافاصله يکننده برااسکن

نتايج بهتري  نيماش يينايبخيلي کمتر در مقايسه با 
، يپذيراي تفکيکهقابل مالحظطور  به نيهمچن .دهند مي

 ياصوتبهتر از حسگرهاي فرشان و دقت يگيرفاصله اندازه
 يها سامانه يهاتيتوجه به محدود با .(Gray, 2000) است
 ديجيتال يربرداريتصو يهانيدورب يدارا نيماشيينايب
و  طياز نور مح يريپذريتأثموانع مانند  صيتشخ يبرا
در  خاص يها يننياز به دوربمختلف،  ييآب و هوا طيشرا

تواند يم يزريل ياستفاده از حسگرها ره،يشب و غ
 يموانع در جلو صيتشخ يبرا يمناسب نيگزيجا
کننده از يک پرتو ليزري ليزرهاي اسکن باشد. هينقل ليوسا

به بيرون و به گردان آينه يک کنند که از روي استفاده مي
شود و سپس براي محاسبه فاصله سوي هدف منعکس مي

 يآشکارساز نور کي اسکنر يبر رو. گرددسگر برميبه ح
را  زريل يبرگشت يها است فوتون قادرنصب شده که 

به آشکار  زريل يها فوتون نيکه اول يکند. هنگام افتيدر
 تا زريزمان رفت و برگشت پرتو ل با داشتن رسد، يساز م
تا حسگر  ءيفاصله ش توان يم يمورد نظر، به راحت يءش
  .(Gray, 2000) ه نمودرا محاسب يزريل

نقليه خودکار در که بر روي وسايل هاپژوهشاز  بسياري
بجاي براي تشخيص موانع شوند، بيرون اجرا مي فضاي

در  .کنندکننده استفاده ميديد استريو از ليزرهاي اسکن
دو  يزريسامانه ل کياز  Chateau et al. (2000) ،يپژوهش
فاده کردند که در است نيکمبا ينصب بر رو يبرا ،يبعد

مسافت استفاده  شجهت سنج زر قرمزيلپرتو  کيآن از 
  Noguchi & Barawid (2011)گر،يد يدر پژهش .شديم
 يتراکتور کشاورز يرا در جلو يدوبعد يزرياسکنر ل کي

 هيتوانست فاصله و زاويم يزرياسکنر ل نينصب نمودند، ا
 ,Zhang  ستميس .کند نييتراکتور تع يرا در جلو اءياش

Yang, & Zhang (2013) تراکتور خودکار با  کي يبر رو
با  ييهانيو رانش توسط انسان تمرکز داشت. دورب تيهدا

تراکتور نصب شد  نيدر اطراف ا يمنياز ا نانيهدف اطم
جهت احاطه و کنترل بهتر  ميسيصورت بهرا ب ريکه تصاو

 جي. نتانموديارسال م تصاوير پردازنده يتراکتور برا
نسبت  يزراع اتيبهتر عمل ياجرا ستم،يس نياز ا فادهاست
 يميو قد يکه با روش سنت بودکشاورز با تجربه  کيبه 
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 .Markom et al ،يک بررسيدر  .داديزراعت را انجام م

 يبرا متيارزان ق يبعد دو يزريحسگر ل کياز   (2015)
توسط ربات  شگاهيآزما کي يداخل طياز مح يبردارنقشه
شده با استفاده يآورجمع يهافاده نمودند. دادهاستار يس

متحرک  نيانگيخام، م لتريپردازش فشياز سه روش پ
متحرک مورد  نيانگيخام و م لتريف بيصاف و ترک لتريف

خام و  لتريف بيقرار گرفت که ترک ليو تحل هيتجز
جه را داشت. صحت پردازش ينت نيمتحرک بهتر نيانگيم

در  .آمدبه دست درصد  ٩٠از  شيب افتهيسامانه توسعه 
مسافت  زريل کياز  Thanpattranon et al. (2016) طرح
از  يمتريليم ٣٥٠تراکتور و در ارتفاع  يکه جلو ابي

. هدف از نصب استفاده نمودنده بود، نصب شد نيسطح زم
 صيو تشخ رحرکت تراکتو ريمس شيپا يزريسامانه ل نيا

وجود  صيتشخو  يبررس يبرا .آن بود يموانع در جلو
  Ramezani et al. (2016) حرکت تراکتور ريانسان در مس

 رياستفاده نمودند. با پردازش تصاو CMOS نيدورب کياز 
- پنج مرحله (دسته يط MATLABاخذ شده در نرم افزار 

تفريق و  يگيرآستانه ،تکنيک واترشد ،يبندقطعه ،يبند
 تياحرکت و در نه ريمس شي) به پازمينهتصوير از پس

  .برده شد يتراکتور پ يوجود انسان در جلو عدم ايوجود 
 يزريل ياستفاده از حسگرها ياصل يهاچالش از يکي

مانع و  صيتشخ يهادر سامانه باکيفيت يتجار يدوبعد
کاهش قيمت است.  آنها يباال يليخ متيخودکار ق تيهدا

ها با توليد و بکارگيري حسگرها و تجهيزات اين سامانه
پذير است.  ليکن حسگرهاي ارزان قيمت امکانارزان 

قيمت موجود در بازار دقت خيلي زيادي ندارند و بايد با 
لذا توسعه هاي مختلف دقت آنها را افزايش داد. روش

تراکتور  در جلويموانع  صيتشخ براي يکيسامانه الکترون
در  متيارزان ق يدوبعد يزريحسگر ل کيبا استفاده از 

هشدار به راننده تراکتور در قرار گرفت.  اين پژوهش مدنظر
 توقفو  يداريشنصورت  بهشدن به موانع کيصورت نزد

از حد به مانع  شيشدن بکيدر صورت نزدخودکار تراکتور 
  .انه استمهاي اين سااز قابليت

  
  ها مواد و روش

سامانه  نيدهنده اليتشک ياجزاء اصل ١مطابق شکل 
 کروکنترلريرها و م، عملگيزريل شامل سه بخش حسگر

مانع توسط حسگر  صيدر صورت تشخ کروکنترلريماست. 
 يکيو در صورت نزد يهشداردهنده صوت ستميس ،يزريل

عملگرها (ترمز و کالچ) را  نع،به ماتراکتور از حد  شيب
  کند.يفعال م

  

  يزريمانع با حسگر ل صيسامانه تشخ اجزاء - ١شکل 
  

  يدو بعد يزريحسگر ل
  RPLIDAR يرد استفاده با نام تجارمو يزريحسگر ل

 ٣٦٠اسکن  هيبا زاو يحسگر دوبعد کي A1M1 مدل
 هيکار حسگر برپا وهيش الف -٢درجه بود. مطابق شکل 

بار  ٢٠٠٠از  شيها را ببوده و قادر است داده يروش مثلث
خطا  زانيارسال کند (م يو با دقت باال در خروج هيدر ثان

حداکثر فاصله قابل  فاصله است). رصدد کيکمتر از 
. استمتر  ٦حسگر  نيو اسکن توسط ا يريگاندازه

هرتز بوده و قادر است تا در هر دور  ٥/٥آن  يفرکانس کار
 کيدستگاه شامل  نيکند. ا شينقطه را پا ٣٦٠گردش 

موتور است. جهت گردش حسگر  کيواحد اسکنر و 
از ها را داده  USB رابط قيتوان از طريگرد بوده و مساعت
  .(Anonymous , 2019) دنمو افتيآن در
 تراکتور يجلو سپر يرو يزرينصب حسگر ل محل

MF285 در  نياز سطح زم يمتريسانت ٧٥ و در ارتفاع
همزمان با  يزري). حسگر لب - ٢نظر گرفته شد (شکل 

 اءيتراکتور، اطالعات مربوط به اش يشرويپ ريمس شيپا
کند.  يارسال م کروکنترلريحرکت را به م ريموجود در مس

در  dو  θ(به ترتيب  لهو فاص هياطالعات شامل زاو نيا
 صياست که در محدوده قابل تشخ يموانع) الف - ۲شکل 

 کروکنترلريسامانه هستند. اطالعات فوق پس از ارسال به م
الزم در مورد آنها  ماتيمورد پردازش قرار گرفته و تصم

پژوهش به  نيدر ا حسگر ليزري شيپا هيشود. زاوياتخاذ م
 نمودهحرکت تمرکز  ريتا تنها بر مس افتي ليدرجه تقل ٦٠

نتيجه  در شود و يريجلوگ ياضاف يهادادهو از ارسال 
 کاهش کروکنترلريمدر  يارسال يهادادهپردازش  زمان
  .ابدي

 
 
 
 بورد

 ميکروکنترلر
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    (الف)
  (ب)  

  تراکتور يآن در جلو نصب محل و ب) RPLIDAR  يزرياساس کار حسگر لالف)  - ۲ شکل
  

  رد ميکروکنترلروب
به  MEGA2560مدل  نويواحد کنترل سامانه شامل آردو

 هي. کلاست LM2596 DC-DCهمراه ماژول مبدل ولتاژ 
 -٣دار نصب شدند (شکل رد سوراخوب کي ياجزاء بر رو

اي مورد نياز براي سامانه در محيط برنامه رايانه). الف
شد و پس از  نوشته (Arduino IDE)آردوينو  افزار نرم
با  کروکنترلريم يورد ريخته شد.مپايل، داخل حافظه اک
قادر به  يزرياز جانب حسگر ل يارسال يهاداده افتيدر
و در صورت  بودهتراکتور  يرو شيموانع پ صيتشخ
متر) يليم ٣٠٠٠شده ( نييمانع در محدوده تع صيتشخ

همزمان ور ط بهنموده و  LED کينمودن  روشناقدام به 
و جهت متوقف کردن تراکتور،  ستادهيحسگر از چرخش ا

ب که  -٣در شکل  Bو  A يهاهرل( نييجهت پا يهارله
اقدام  نيکند که با ايرا فعال م )هستند توقف تراکتور يبرا

 رمزکالچ و ت يهاکار افتاده و پدالبه يکيالکتر يموتورها
 ولتاژ ليتبد ياکشند. از ماژول مبدل ولتاژ بريم نييرا پا
و موتور  نويرد آردووب هيتغذ يبراولت  ٧به  يولت باتر ١٢

 توان يماژول م نيبا استفاده از ااستفاده شد.  يزريحسگر ل
ماژول وجود دارد، ولتاژ  يکه بر رو ترن يمولت کيتوسط 
از  ريغ يکه ولتاژ ينمود. مواقع ميآل را تنظدهيا يخروج
 هيولتاژ منبع تغذ اياست  ازياستاندارد موردن يولتاژها

توان استفاده يمبدل م نياست، از ا ازياز ولتاژ موردن شتريب
از بورد آردوينو نيز موردنياز واحد ليزر ولت  ٥ولتاژ کرد. 
 ١٢موتورها از چهار عدد رله  ياندازراه يبراشد.  نيتأم
برد  کي يها بر رواستفاده شد. رله يآمپر ساعت ٣٠ ،ولت

قرار  يکيپالست عبهج کيو سپس درون دار نصب سوراخ
 ليماژول تبد کيها ). عالوه بر رلهب -٣گرفتند (شکل 

ماژول رله  هيتغذ نيتأمجهت  يولت ٥به  يولت ١٢برق 
. ماژول رله دو کاناله توسط گرفتدوکاناله درون جعبه قرار 

فعال نمودن  يبرا آنشده که از  کيتحر نويرد آردووب
  شود.ياستفاده م يريترمزگدر هنگام  ياصل يها رله
  

  عملگرهاي الکتريکي
تراکتور را از  يموانع در جلو هيفاصله و زاو ،کروکنترلريم
ي به کمک دوبعد يزريحسگر ل يارسال يهاداده يرو

کند و هرگاه فاصله يم نييتعاي نوشته شده برنامه رايانه
شده)  فيتعر شيمانع تا تراکتور در محدوده خطر (که از پ

 ينمودن موتورهااقدام به فعالها رله کيبا تحرباشد، 
 وات ٣٠ يولت ١٢ يکيکند. دو موتور الکتريم يکيالکتر

پدال  يبرا يگريپدال کالچ و د يبرا يکي)، الف - ٤(شکل 
 قيو از طر ديتراکتور نصب گرد نيرکاب طرف ريترمز در ز

در موتورها  رويشدند. انتقال ن هيتراکتور تغذ يباتر
تواند يتنها از جانب موتور م رويکه نيطورهده ببو طرفه کي

ها قادر الپد يرويموجب چرخش قرقره مربوطه شود و ن
 کي ياز موتورها بر رو کي. هر ستيبه چرخاندن موتور ن

در برابر ضربه و  شترينصب و جهت حفاظت ب يفلز يشاس
گرد و غبار، آب و گل، درون  رينظ ييها يندگيآال

نحوه  کيقرار داده شدند. شمات يکيپالست يا محفظه
و مدار  ب - ٤در شکل  يکيالکتر يعملکرد موتورها

انداز  و راه يزريمانع با حسگر ل صيسامانه تشخ يکيکترونال
  آمده است. ٥در شکل  يکيالکتر يموتورها
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  ارزيابي سامانه
تراکتور با  يمانع در جلو صيسامانه تشخ يابيارز يبرا

 طيروز و در شرا در چند ،ندو آزمو يدوبعد يزريحسگر ل
  .دياجرا گرد ليبه شرح ذ ،مختلف از صبح تا غروب ينور
  

  يدوبعد يزريعملکرد حسگر ل يابيارز ؛اول آزمون
آزاد و  يحسگر در فضا يبرد واقع نييتعهدف اين آزمون 

و فواصل مختلف  ايموانع در زوا صيدقت حسگر در تشخ
کثر فاصله حدا برگه اطالعات حسگر ليزري،. مطابق بود

متر ذکر شده  ٦ يزريتوسط حسگر ل يريگقابل اندازه
نوع  نيمشخص شد که ا هياول يابيدر ارز کنياست، ل

 درموانع  صيقادر به تشخبا نور زياد باز  يحسگر در فضا
 ٦. مطابق شکل يستمتر نيسانت ٣٢٠از  شتريفواصل ب

 انسان(صاف و مانع  يسطح يتراکتور بدون حرکت و بر رو
در حالت سکون  زيني) حرکت و با لباس معموليب اده،ايست

 ٣و  ٢، ١ يو فواصل مختلف (سه فاصله طول ايو در زاوا
 يدرجه) قرار گرفت. برا ٦٠و  ٤٠، ٢٠، ٠ هيمتر و چهار زاو

 ي،زريتأثير ارتعاشات تراکتور بر عملکرد حسگر ل يبررس
روشن و خاموش تراکتور و موتور  وضعيتدر دو  شيآزما

-هآزمون ب جينتا ليو تحل هيتکرار انجام شد. تجز در سه
و با  يدر قالب طرح کامالً تصادف ليفاکتور شيصورت آزما
  صورت گرفت. SPSS فزارا کمک نرم

  

  (الف)

  

  (ب)  
  يکيالکتر يموتورها ياندازراه يها براو برد رله و ب) کروکنترلريبرد مالف)  - ٣شکل 

  

  
  

  (ب)  )(الف

  و ب) مکانيزم عملکرد خودکار ترمز و کالچ هاآوردن پدال نييپا يمورد استفاده برا يکيموتور الکترالف)  - ۴شکل 
  

 صيعملکرد سامانه در تشخ يابيارز ؛آزمون دوم
  مانع و توقف تراکتور

توسط  موانع صيدقت تشخ تعيينآزمون  نيهدف از ا
دقت توقف  نيدر هنگام حرکت تراکتور و همچن حسگر

 بودتراکتور توسط سامانه در هنگام مواجه با موانع 
 ٦و  ٥/٣( يشرويدر دو سرعت پ هاشي. آزما)٧(شکل 

 MDFدر ساعت) و با دو نوع مانع (شامل تخته  لومتريک
و  هيتجز. شد جام) و در پنج تکرار انيکيو سطل پالست

 ليفاکتور شيآزما صورت بهدست آمده به جينتا ليتحل
 يافزارها و با کمک نرم يطرح کامالً تصادف در قالب

Excel  وSPSS .صورت گرفت  
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  يدوبعد يزريمانع با حسگر ل صيسامانه تشخ يکيمدار الکترون - ٥شکل 

  

    
در  يزريعملکرد حسگر ل يابيآزمون ارز - ٦شکل 

  موانع در حالت توقف تراکتور صيتشخ
 صيعملکرد سامانه در تشخ يابيآزمون ارز - ٧شکل 

  مانع و توقف تراکتور
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  ج و بحثينتا
 صيدر تشخ يزريعملکرد حسگر ل يابيارزنتايج 
  مانع
فاصله تا موانع در حالت  صيدر تشخ يزريحسگر ل دقت

موتور خاموش و موتور  تيتوقف تراکتور و در دو وضع
موتور خاموش  تيآمده است. در وضع ٨روشن در شکل 

 ،درصد ٧٣/٩٧دقت حسگر برابر با  زانيم نيشتريب
آن برابر  و ميانگين درصد ٥/٨٩مقدار آن برابر  نيکمتر
 زانيم نيشتريموتور روشن ب تيو در وضع درصد ٣٢/٩٤

مقدار آن برابر  نيکمتر، درصد ٩٧/٩٦برابر با  حسگردقت 
حاصل درصد  ٨٤/٩٥آن برابر  و ميانگيندرصد  ٩٧/٩٣
موانع  صيشود که دقت حسگر در تشخي. مشاهده مشد

با  يو تفاوت اندک ستين کسانيو فواصل مختلف  ايدر زوا
باشد که در  يتواند عرض موانعيآن م ليدارند. دل گريکدي

 يراستا ول کيهر مانع در مقابل تراکتور قرار داده شدند. 
در فواصل مختلف، زواياي متفاوتي را در جلوي حسگر 

جسم در  ياستخراج شده برا هيلذا زاو، دهدپوشش مي
از  يريگنيانگيمدليل  بهدر فواصل مختلف،  يلراستا و کي

که  ست،ين کسانيشده از حسگر  خواندهفواصل  ريمقاد
و فاصله توسط حسگر  هيزاو صيدقت تشخ يرو تاًينها
متر و  ١در فاصله  نهبه عنوان نمو گذارد.يم ريتأث يزريل
عرض به که قرار داده شد، با توجه  يدرجه مانع ٢٠ هيزاو

گرفت. يدرجه قرار م ٢٧تا  ١٢ هياز زاو ياآن در بازه

 صيتشخ هيبازه از زاو نيرا در ا يحسگر موانع نيبنابرا
 هيزاو يآن استخراج و مالک دقت برا نيانگيداد که ميم
ها اندک در داده الفعلل اخت گريدرجه قرار گرفت. از د ٢٠
 يريگو اندازه يکشدر خط ياحتمال يتوان به خطايم

 شيمقابل تراکتور جهت انجام آزما خطوط رسم شده در
 نيدر ح طيتفاوت شدت نور محهمچنين اشاره نمود. 

مؤثر در بروز خطا بودن هوا)  يابر مهيندليل  به( شاتيآزما
دقت حسگر در دو  نيانگيم نکهيبا توجه به ا بوده است.

درصد  ٠٧/٩٥موتور خاموش و موتور روشن حدود  تيوضع
 يبرا اندتويتفاده ممورد اس يزري، لذا حسگر لاست
متر بکار يسانت ٣٠٠کمتر از  يهافاصلهموانع در  صيتشخ

  گرفته شود.
مربوط به دقت حسگر  يهاداده انسيوار هيتجز جينتا
تراکتور در حالت سکون  يمانع در جلو صيدر تشخ يزريل

آمده است. تأثير عوامل فاصله مانع تا حسگر،  ١در جدول 
 ايموتور تراکتور (روشن  تيمانع و وضع يريقرارگ هيزاو

 يکدر سطح  يزريخاموش بودن) بر عملکرد حسگر ل
تأثير متقابل هر سه عامل  ني. همچنبودندار يدرصد معن

دار يمعن زين آنهاو اثر متقابل  يزريبر عملکرد حسگر ل
آزمون،  نيبه دست آمده در ا جينبوده است. با توجه به نتا

نع در حالت حرکت ما صيعملکرد سامانه تشخ يابيارز
 يريقرارگ تيو فقط در موقع يرانسانيتراکتور با موانع غ
  حرکت تراکتور انجام شد. يموانع در راستا

  
  يدوبعد يزريحسگر ل صيمانع بر دقت تشخ هيموتور تراکتور، فاصله و زاو تيوضع ريتأث انسيوار هيتجز -١جدول 
 F  P  بعاتن مريانگيم  مجموع مربعات  يدرجه آزاد  راتييمنابع تغ

  ns ۵۳۱/۰  ۶۴/۰  ۲۰/۸  ۴۰/۱۶  ۲  بلوک

  ns ۱۳۹/۰  ۲۷/۲  ۹۹/۲۸  ۹۹/۲۸  ۱  تراکتورموتور ت يوضع
  ns ۸۷۸/۰  ۲۳/۰  ۸۸/۲  ۶۳/۸  ۳  مانع يريه قرارگيزاو

  ns ۲۴۹/۰  ۴۳/۱  ۳۴/۱۸  ۶۷/۳۶  ۲  فاصله مانع
  ns ۸۹۵/۰  ۲۰/۰  ۵۷/۲  ۷۰/۷  ۳  هيزاو×تيوضع

  ns ۵۸۸/۰  ۵۴/۰  ۸۸/۶  ۷۶/۱۳  ۲  فاصله×تيوضع
  ns ۴۸۲/۰  ۹۳/۰  ۹۱/۱۱  ۴۵/۷۱  ۶  هيزاو×فاصله

  ns ۸۰۸/۰  ۵۰/۰  ۳۴/۶  ۰۶/۳۸  ۶  فاصله×هيزاو×تيوضع

      ۷۹/۱۲  ۱۴/۵۸۸  ۴۶  خطا
        ۸۱/۸۰۹  ۷۱  کل

ns  داري: عدم وجود اختالف معن  
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 (ب)
  روشن بودن موتور تراکتور و ب)خاموش بودن الف)  تيمانع در وضع صيشخدر ت يزريدقت حسگر ل -٨شکل 

  
مانع و  صيعملکرد سامانه در تشخ يابيارز جينتا

  توقف تراکتور
 صيدر تشخ يزريدقت حسگر لالف -٩با توجه به شکل 

و  MDFموانع  يساعت برا بر لومتريک ٥/٣در سرعت مانع 
 ٦ا در سرعت ام ،است هم بودهمشابه  باًيتقر کيپالست
 MDFمانع  صيدر تشخ حسگربر ساعت عملکرد  لومتريک

تواند يمسئله م ني. علت ابوده است يکيبهتر از مانع پالست
 ممرتبط باشد. در هنگام انجا شيبه زمان انجام آزما

از  شتريب ياندک طينور مح يکيمانع پالست يبر رو شيآزما
از  انجام شد. MDFبا مانع  شاتيآزمابود که  يزمان
مشخص شد که حسگر  يعمل شاتيدر آزما کهيئآنجا
عملکرد قابل  اديمورد استفاده در نور ز يدوبعد يزريل

مانع  ييبودن دقت شناسا نييندارد، لذا پا يقبول
 طيدر شراکه بود آن بهتر  ه است.يقابل توج يکيپالست

به  جينتا نيهمچن .شديم يمشابه هر دو مانع بررس ينور
 ني. که از اMarkom et al (2015)هش پژو درآمده دست 

 ياز فضا يبردارنقشه يسيار براربات  کي يحسگر بر رو
 نيکه ا داده استنشان  ،استفاده شد شگاهيآزما کي يداخل

 ٩٠ يبا دقت باال دهيبسته و سرپوش يحسگر در فضا
 تبوده و در هنگام حرکت جه نانيدرصد قابل اطم

 روبروخطا  يندکبا ا رامونيپ اءيموانع و اش صيتشخ
دو پژوهش  نيآمده از ابه دست  جيشود. بر اساس نتا يم
 نياستفاده در ا مورد يدوبعد يزريتوان گفت حسگر ليم

(مانند گلخانه ها و انبارها)  دهيسرپوش يپژوهش در فضاها
د و در دار يبهتر ييکارا ميباز با نور مال يو در فضاها

 نيا يهاداده قياز تلف ديبا ديبا آفتاب شد ينور طيشرا
موانع استفاده  صيجهت تشخ گريد يحسگر با حسگرها

  نمود.
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دقت سامانه در توقف تراکتور  ب - ٩مطابق شکل  نيهمچن
 MDFموانع  يساعت برا بر لومتريک ٥/٣سرعت در سرعت 
کسان موانع توسط حسگر ي ييل شناسايبه دل کيو پالست
اما در  ؛تاس هم بودهمشابه  باًيتقر، يشروين سرعت پيدر ا

توقف در  سامانهبر ساعت عملکرد  لومتريک ٦سرعت 
بهتر از مانع  MDF ن مشاهده مانعيتراکتور در ح

ل آن دقت باالتر حسگر در يو دل بوده است يکيپالست
جموع لذا در م .است يشرويسرعت پ نيص مانع در ايتشخ

باالتر عملکرد  يشرويپ سامانه ساخته شده در سرعت
سرعت  شيرسد با افزاينظر مهب داشته است. يبهتر
را  يارسال يهاگناليس يزريتراکتور، حسگر ل يشرويپ

 ييکند، لذا دقت شناسايم افتيدر شتريزودتر و با شدت ب
   .ابدييم شيموانع افزا

در  يزريدقت حسگر ل انسيوار ليو تحل هيتجز جينتا
آمده  ٢حرکت تراکتور در جدول  نيمانع در ح صيتشخ

شود که جنس مانع بر عملکرد حسگر يم است. مشاهده
سرعت  امادرصد دارد،  ٥در سطح  يداريتأثير معن يزريل
 يزريبر عملکرد حسگر ل يداريتراکتور تأثير معن يشرويپ

سطح و  تيفيتواند کيآن م ليدرصد ندارد. دل ٥در سطح 
و به رنگ سبز  رشفافيغ يکه سطح يکيرنگ سطل پالست

و رنگ  يقليص يکه سطح MDFبود، نسبت به تخته 
حسگر نيز عملکرد  برگه اطالعاتداشت، باشد. در  ديسف

سطوح با رنگ سفيد ذکر شده است. انعکاس  يبرا بهينه
و عملکرد  استسطح وابسته  تيفيبه رنگ و ک ارينور بس
کند، يهم که بر اساس انعکاس نور کار م يزريحسگر ل

ي جسمکه نور به سطح  يمتأثر از آن خواهد بود. وقت
 يبه عبارت ايبازتاب  ي مختلفيايشود، در زوا دهيتاب ناصاف
باشد (مانند تخته  يقليص مانعشود. اگر سطح يپخش م

MDF آزمون)، شاهد پخش کمتر و  نيمورد استفاده در ا
دقت  شيکه باعث افزا ،خواهيم بود زريل پرتوبازتاب بهتر 

  گردد.يموانع م ييشناسا
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  (ب) 

 مانع و صيدر تشخ يزريدقت حسگر ل زانيم الف) - ٩کل ش
  دقت سامانه در توقف تراکتور زانيم ب)

  

  
  تراکتور بر دقت حسگر يشرويعوامل جنس مانع و سرعت پ ريتأث انسيوار هيتجز -٢جدول 

  F P  ن مربعاتيانگيم  مجموع مربعات  يدرجه آزاد  راتييمنابع تغ
  ۰۴۸۹/۰*  ۵۴۲۶/۴  ۱۴۶۸/۸۵  ۱۴۶۸/۸۵  ۱  جنس مانع

  ns۹۷۲/۰  ۰۰۱۸/۰  ۰۲۲۲۲/۰  ۰۲۲۲۲/۰  ۱  يشرويسرعت پ
  ns۱۵۸/۰  ۱۹۲۰/۲  ۰۸۸/۴۱  ۰۸۸/۴۱  ۱  سرعت×جنس

      ۷۴۴۰۸/۱۸  ۹۰۵۳/۲۹۹  ۱۶  خطا
        ۱۶۳۳/۴۲۶  ۱۹  کل

  داري: عدم وجود اختالف معن                  ns               % ٥ نانيدار در سطح اطمياختالف معن *



  يدوبعد يزريتراکتور با استفاده از حسگر ل يموانع در جلو صيتشخ يبرا يکيتوسعه سامانه الکترون                                                   ٥٤

 

مانع در  صيدقت سامانه در تشخ انسيوار هيتجز جينتا
آمده است.  ٣تراکتور در حالت حرکت در جدول  يجلو

متقابل  ريتأثشود که عامل جنس مانع و يمشاهده م
در عملکرد سامانه در سطح  يشرويسرعت پ وجنس مانع 

تراکتور  يروشيدار است. عامل سرعت پيدرصد معن کي
درصد  ٥سامانه در سطح  لکردبر عم يداريمعن ريتأث

تواند بخاطر اختالف نه چندان يآن م لينداشته است. دل

 رايها باشد. زشيدو سرعت مورد استفاده در آزما نيب اديز
با  شيحسگر عمالً امکان انجام آزما نييبا توجه به برد پا

 ٥/٣دو سرعت  ريمقدور نبود و ناگز شتريب يشرويسرعت پ
 يهابر ساعت انتخاب شدند. لذا در سرعت لومتريک ٦و 

حسگر  نيدر کنار ا گريد يکمک ياز حسگرها ديباالتر با
  استفاده نمود.

  

  تراکتور بر دقت سامانه يشرويعوامل جنس مانع و سرعت پ ريتأثانس يه واريتجز - ٣جدول 
 F P  اتن مربعيانگيم  مجموع مربعات  يدرجه آزاد  راتييمنابع تغ

  ۰۰/۰**  ۲۶۴۶/۱۹۱  ۸۰۵۵/۶۰۶۶  ۸۰۶/۶۰۶۶  ۱  جنس مانع
  ns۲۵/۰  ۴۵۰۳۹/۱  ۰۰۵۵/۴۶  ۰۰۵۵/۴۶  ۱  يشرويسرعت پ
  ۰۰/۰**  ۰۴۹۴/۲۸۲  ۴۵/۸۹۴۶  ۴۵/۸۹۴۶  ۱  سرعت×جنس

      ۷۱۹۴/۳۱  ۵۱۱۱/۵۰۷  ۱۶  خطا
        ۷۷/۱۵۵۶۶  ۱۹  کل

  داريوجود اختالف معن : عدم                  ns%  ١ نانيدار در سطح اطمياختالف معن **  
  
  يريگجهينت
مانع با استفاده از حسگر  صيپژوهش سامانه تشخ نيدر ا
شد. برخالف  يابيساخته و ارز متيارزان ق يدوبعد يزريل

برگه در  يدوبعد يزريحسگر ل يشده برا ذکر فاصله
باز  يمتر)، حسگر در فضا ٦سازنده ( تشرک اطالعات

 متر بود. ٢/٣حدود  و برد آن درداشت  يفيعملکرد ضع
محدوده  نيموانع در ا ييسادر شنا يزريدقت حسگر ل

از کارکرد موتور تراکتور  ي. ارتعاشات ناشبودقابل قبول 
مورد  يزري. حسگر لشتدر عملکرد حسگر ندا يريتأث

ميزان  و با تغيير بودهحساس  محيطبه شدت نور استفاده 
 يهاوهشپژ د دريباکه  کردمينور محيط دقت آن تغيير 

عملکرد آزاد  يدر فضاهمچنين  رد.يمدنظر قرار گ يبعد
 در سامانهشود پيشنهاد ميلذا ، ردندا ياديز يمسافت
 با يزريحسگر ل يهاداده بياز ترک نهايي ص مانعيتشخ
جهت جبران ضعف عملکرد آن در نور  گريد يهاحسگر
دقت سامانه در توقف تراکتور در استفاده شود.  ديشد

قابل قبول و بيانگر کارايي خوب مکانيزم ين يپاهاي سرعت
هاي پيشروي عملگرهاست. ليکن عملکرد سامانه در سرعت

 اديبا توجه به حجم ز نيهمچنباالتر بايد ارزيابي شود. 
شود يم شنهاديپ هانوع حسگر نيدر ا يارسال يهاداده
سرعت  شيها و افزاباالبردن سرعت پردازش داده يبرا

استفاده  ترو سريعتر يپردازنده قو کي پاسخ سامانه از
  شود.
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