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  چکيده
  

کردن  خودکار نديو کودکارها در فرآ کارها يداخل مخازن خط يا دانه ييايميش يبر خط سطح بذر و کودها يريگ اندازه
و به روش  قرمز مادوننور  بر اساسکه   سنجفاصله کي. در مطالعه حاضر ستا تياهم يدارا يو ادوات کشاورز ها نيماش

  سنج قرار گرفت. حسگر فاصله يا و مزرعه يکارگاه يابيو مورد ارز هشد يطراح دهد، يسطح را انجام م يريگ اندازه يتماسريغ
شد. پس از نصب حسگر  يو واسنج هقرار گرفت شيسه سطح چوب، آهن و خاک در کارگاه مورد آزما يابتدا رو قرمز مادون
سطح گندم  نييتع يابر يکيناميو د يکيسامانه در دو حالت استات يا مزرعه يابيارز کار يخط کيدرب مخزن بذر و کود  پشت

فاصله از سه سطح چوب،  صينشان داد که رابطه حسگر در تشخ يکارگاه يابيارز جيصورت گرفت. نتا يا دانه ييايميکود ش و
نشان براي بذر گندم حسگر  يا مزرعه يابيارز جياست. نتا ٩٩/٠ بيش از نييتب بيبا ضر يرخطيغ راتييتغ يآهن و خاک دارا

 براي آزمايش ٩٩٢/٠و  ٩٩٦/٠ ترتيب به نييتب بيبا ضر يواقع  حسگر و اندازه يها داده نيب يرخطيرابطه غ کيداد که 
رابطه  کباز هم ينشان داد که براي کود تريپل سوپر فسفات حسگر  يا مزرعه يابيارز جيوجود دارد. نتاي کيناميو د يکياستات

ي کيناميو د يکياستات براي آزمايش ٩٩٢/٠و  ٩٩٥/٠ ترتيب به نييتب بيبا ضر يحسگر و اندازه واقع يها داده نيب يرخطيغ
و اندازه واقعي با يک رابطه خطي با  گندم شده  محاسبهفاصله سطح رابطه بين  سامانه، يدر مرحله اعتبارسنج وجود دارد.

رابطه  سامانه، ياعتبارسنجدر مرحله ي به دست آمد. کيناميو د يکياستات براي آزمايش ٩٦١/٠و  ٩٨٣/٠ ترتيب بهضريب تبيين 
 براي آزمايش ٩٦١/٠و  ٩٩٥/٠ ترتيب بهکود و اندازه واقعي با يک رابطه خطي با ضريب تبيين شده  محاسبهفاصله سطح بين 
سنجش ارتفاع سطح مواد  يمزرعه برا ايطشردر  قرمز مادونسنج  سامانه فاصله نيبنابراي به دست آمد. کيناميو د يکياستات
 .شود  کار گرفته ادوات به نيا خودکارکردن يبرا تواند يبوده و م قيدق اريمخزن بس داخل يا دانه
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  مقدمه 
در  ارههمو که ستا مباحثی جملهاز  گيری ازهندا مبحث
و  هاميتک. ستا ده بو توجه ردمو يکشاورز صنعت

 ،طوبتر ،ادمو جريان تشد از جمله يمختلف يمترهاراپا
ادوات و در  ادمو ز سطحين حرکت مواد وسرعت 

 ارقر لکنترو  يگير ازهندا ردمو ورزيکشا يها نيماش
و کود درون مخزن بذرکارها  اطالع از سطح بذر ند.گيرمی

را ند کاشت يآناخواسته در فر ريتأختواند  يو کودکارها م
 ياطالع از توقف احتمال در يز نقش مهميو نكاهش داده 

د. ينما ميفا يکارنده ا يهادستگاه يهااز موزع يبعض
شده  برداشت يها ص سطح دانهيش و تشخيپا عالوه به

دهد تا از  ين امکان را ميها به راننده ا نيدرون مخزن کمبا
 يبراز مخزن مطلع باشد. يو سرر يپرشدن احتمال

و  يارتفاع سطح داخل مخازن دو روش تماس يريگ اندازه
 يريگ ابزار اندازه يدر روش تماس وجود دارد. يتماسريغ
 ,Boumans(است تماس در م با سطح ماده يطور مستق به

ن ياز اشکاالت ا يکيزم، يمکان ينظر از سادگ . صرف)1985
ر يگرکردن سطح ماده بر اثر تماس دستگاه اندازهييروش تغ

ن يگرفتن ماش  هيزاو علت بهشدن سطح ماده  بيز اريو ن
را به دنبال دارد  يريگ دقت اندازهكاهش است که 

)Mirzaee et al.,2009رات سطوح مواد يين تغي). عالوه بر ا
کاهش موجب  ،حرکت در مزرعهاز  ينوسانات ناش علت به

ن در ي. بنابراشد خواهد يريگ در دقت اندازه يريچشمگ
وجود دارد،  يريگ ت دقت اندازهي، محدوديتماس يها روش
تا فقط در محاسبه  است شده ن عامل باعث يکه ا

 & Jester( قابل استفاده باشد يساده سطح يپارامترها

Klik, 2005 .(يريگ ل اندازهيوسا يرتماسيغ يها در روش 
با سطح ماده فاصله داشته و  با هدف سنجش ارتفاع، از

 ;Mirzaee et al., 2009( ندارند يکيزيتماس فسطح 

Jester & Klik, 2005(. بر  يها مبتن ن روشياساس ا
 شده است. بناشده از سطح  امواج منعکس يريگ اندازه
اساس  توان بر يرا من اصل يطبق ا يريگ اندازه يها روش

 يبند دسته يريگ ابعاد اندازه وشده   نوع حسگر استفاده
 يکلطور به ).Nayerifard & Amiri Parian, 2015کرد (

مانند  يمختلف يها خود شامل روش يتماسريروش غ
 قرمز مادون، )Robichau & Molnua, 1990( يفراصوت

)Römkens et al.,1986(يزريل ،ي، خازن )Huang et al., 

1988; Taconet & Ciarletti, 2007 (يرادار تريو ترانسم 
با  کارها يسطح بذر مخزن خطک پژوهش يدر . است

شد  يريگاندازه برخط صورت به يفراصوتاستفاده از روش 
)Mohammadi et al., 2018.(  در دو  يريگاندازهسامانه

سطح گندم وکود  نييتع يبرا يکيناميو د يکيحالت استات
متر با  يليم ۴۵۰تا  ۵۰در محدوده  يا دانه ييايميش

. در هر دو گرفت قرار يابيارزمتر مورد  يليم ۱۰ يها گام
ک يدر . مدآ به دست ۹۷/۰ ش ازيبن ييتب بيحالت ضر

ر حسگ بر اساس Karimi et al. (2019)گر يد مطالعه
 يبرا يا ان مواد دانهيش جريپاامانه س کي، قرمز مادون

، امانهسن يا در .ه شدو ساخت يطراح کارها يخط
هر  يجداگانه بر رو صورت به قرمز مادون بذر يهاحسگر

وجود  نيدانه بذر و همچن زانينصب شدند تا م سقوطلوله 
 يکيگراف انگرينما کي يعدم وجود دانه بذر بر رو اي

از  نيهمچن ،يشنهاديپ امانهس در داده شود. شينما
مداوم  شيو نما يريگاندازه يبرا يفراصوت يهاحسگر

. است شده  مخزن کود و بذر استفادهبذر و کود در  زانيم
 سامانه تينشان داد که دقت و حساس مطالعات جينتا

قبول  مزرعه قابلايط شردر  کاريکنترل سطح مخزن خط
سطح مواد  يريگجهت اندازه يروش عنوان بهبوده و 
 يهاامانهس .شود  کار گرفته هب تواند يم يکشاورز
و  يگسترده در صنعت کاربرد صورت به يرادار يريگ اندازه
و جامدات  عاتيسطح ما يريگ اندازهدر  و اند شده ياتيعمل

 & Vogt, 2014; Kielb(مورد استفاده قرار گرفتند 

Pulkrabek, 1999.( تريترانسمک ياز  گريد ک پژوهشي در 
و  ييايميش يکودهامخازن  يريگ جهت اندازه يرادار

 نيدر ا لحاص جي. نتااستفاده شداال ببا ارتفاع  نيهمچن
 يباال و حداقل خطا ارياز دقت بس يحاک طيشرا

. در هر )Ghoodsi & Ghoodsi, 2017( بود يريگ اندازه
نه باال بوده و يها مستلزم هز ن روشيصورت استفاده از ا

 يه کافيکارها توج يه مخزن خطيمخازن کوچک شب يبرا
برخورد و بازتاب امواج به  دليل بهن، يعالوه بر اداشته و ن
ها و ادوات  نيماش يها مخزن در اثر تکان يها وارهيد

   بود. خواهدمناسب ن يکشاورز
 يريگجهت اندازه يکيالکتر يها استفاده از اصول خازن

است.  يرتماسيغ يريگ اندازه يهاروشگر ياز دسطح مواد 
سطح  يريگ اندازه ياز خازن برا يقيمثال در تحق عنوان به
). Sawada et al., 2003استفاده شد ( يگاز يها اليس
ر ييها و تغ ت خازنيان ذکر است که استفاده از خاصيشا

ها،  ن صفحات آنيت به واسطه تراکم ماده موجود بيظرف
سابقه  يغالت دارا يها لويسطح دانه در س يريگ در اندازه
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ن ين که ايتوجه به ا با ).Boumans, 1985است ( يطوالن
يک لکترا و دي هستند نیزخا تيظرفداراي  هاحسگر

 ازهندو ا حجمی چگالی ،طوبت، رماد به ها در آن فتهر ربهکا
 ،شود میآن  در اتتغيير بروز باعثو  است سحساذرات 

در  يشده و گاه خطا چارد تواند يش سطح مين روش پايا
 & Ghoodsi( د آورديپد يص سطح ماده اشکاالتيتشخ

Hajipor, 2016يها روش يبا مطالعه بر رو ي). در پژوهش 
ن، دو حسگر يفاصله از سطح زم يريگاندازه يرتماسيغ

ن تحت يص فاصله از سطح زميتشخ يبرا يو نور يفراصوت
ط، شدت نور يمح يط مختلف رطوبت، نوع خاک، دمايشرا

ن، فاصله حسگر از سطح يسطح زم يکربنديد، پيخورش
ش قرار گرفتند. ين و سرعت حرکت حسگر مورد آزمايزم
نسبت به شدت نور و  يفراصوتج نشان داد که حسگر ينتا

 Lee etست (يط حساس نينوع خاک و دما و رطوبت مح

al., 1996هان حسگريا از شد که يريگجهينت ني). بنابرا 
استفاده  توانمي گرد و غبار يباز و دارا يها طيمح يبرا

  .کرد
از دو روش Jester & Klik (2005) گر يد يا در مطالعه

فاصله از سطح خاک  يريگ اندازه يبرا يرتماسيو غ يتماس
ادوات شخم استفاده  يمات الزم برايبه منظور انجام تنظ

الزم جهت  يها  سهيمقا ها،داده يآورجمع ضمنکردند و 
سطح  يهايژگيارائه و ييص وضوح، دقت و توانايتشخ

ج نشان داد که يگرفت. نتا انجامخاک در هر دو روش 
هستند و وضوح و  يدقت محدود يدارا يتماس يها روش
  شود. يحاصل م يرتماسيشتر با روش غيدقت ب
استفاده از امواج که در قبل اشاره شد، طور  همان
 يها گر روشيسطح از د يريگ در اندازه قرمز مادون

 IR١ ا بطور اختصاري قرمز مادون امواجاست.  يرتماسيغ
د يه ديشتر از ناحيس با طول موج بيامواج الکترومغناط

ف يطستند. ين تيؤرقابل  كه در نتيجه انسان هستند
 ۱تا  مترنانو ۷۰۰ يها طول موجکه در گستره  قرمز مادون

 ،٢کينزد قرمز مادونه يبه سه ناح را قرار داردمتر يليم
. كردم يتقس توان مي ٤دور قرمز مادونو  ٣انهيم قرمز مادون

 يعيوس اريبس يکاربردها يدارا قرمز مادون يحسگرها
که  يامواج نور قرمز مادون يها ابي در فاصله. هستند

                                                
1- Infrared 
2- Near-IR 
3- Middle-IR  
4- Far-IR 

وسيله  بهشود  يفرستنده دستگاه فرستاده م بخشوسيله  به
ا چند منشور يک ياز  يا ک بازتابنده که مجموعهي

سپس به سمت واحد و شده  افتيدر ،است يچندوجه
افت يگردد. واحد کنترل دستگاه پس از در يمفرستنده بر

ن ي، فاصله بموجود اختالف فاز با استفاده از، يج برگشتاموا
 ;Yu Wu et al.,, 2009کند ( يدو نقطه را محاسبه م

Römkens et al., 1986.(  
ک يص سطح يج که از تشخيرا يها ر استفادهيعالوه بر سا

د، با توجه به يآ يبه عمل م يات کشاورزيماده در عمل
د با يجد يهاروش ياز به معرفيها نروزافزون نهاده يگران
ص سطوح بذر و يدر تشخ نهيو با حداقل هز شتريب ييکارا

ش از گذشته يکارها و کودکارها بيکود درون مخزن خطا ي
ص يتشخ يرتماسيغ يهارسد. روشيبه نظر م يوررض

ج يرا يهاروش يبرا ين مناسبيگزيد جايسطوح مواد شا
ممکن  يخطا نيبا کمتر يريگ دقت اندازه كهباشد  يتماس
، نصب ين پژوهش طراحيابد. هدف از انجام اي يم شيافزا

مخزن  يبر رو قرمز مادونسنج  سطح ي سامانه يابيو ارز
برخط ارتفاع  يريگ کارها به منظور اندازه يبذر و کود خط

  .استسطح مواد داخل مخزن 
  

  ها  مواد و روش
فه از يرد ٢١کودکار - کار يک واحد خطين پژوهش از يدر ا

 ٢٥٠و  ٤٥٠ ترتيب بهنوع سوار با ارتفاع مخزن بذر و کود 
در استان ين کشت آبيماش متر ساخت شرکتيليم

 ياده سازيجهت پ MF285-4WDو تراکتور  کردستان
مخزن بذر و  مواد درونبرخط سطح  يريگاندازهسامانه 

شامل واحد  يکود استفاده شد. سامانه از دو بخش اصل
شده ل يو پردازش تشک يبردار و واحد داده يريگ اندازه

  .است 
  يريگ واحد اندازه
 - کار يبذر و کود مخزن خطص برخط سطح يجهت تشخ

 GP2Y0A21YK0Fمدل  قرمز مادون حسگر کي از کودکار
). الف -١ ژاپن استفاده شد (شکل Sharp ساخت شرکت 

که  است IR سنج ک ماژول فاصلهي قتيدر حق ن حسگريا
د. ساختار نک ياستفاده م يابي فاصله يبرا قرمز مادوناز نور 

ك ي ،حساس به فاصله آشکارسازتركيبي از يك حسگر اين 
. است گناليو مدار پردازش س قرمز مادونديود نوري 

 يريپذ تنوع بازتاب Triangulationاستفاده از روش  دليل به
و مدت زمان عملکرد در دقت نهايي  طيمح يدما ا،ياش
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حسگر از نوع آنالوگ  يحسگر تاثير چنداني ندارد. خروج
جاد يا شده گيري  اندازهبا فاصله  متناسب يولتاژ وبوده 

 کرويم تاليجيمبدل آنالوگ به دک يوسيله  به. که کنديم
)Analog to Digital Converter (مي ابي فاصله عنوان به-

 يريگ محدوه اندازه ب -۱ شکلکرد. از آن استفاده  توان
مشخصات حسگر در جدول ر يسادهد.  يحسگر را نشان م

  است.  آمده ١
 

  
 (ب)

  
) ب(و  GP2Y0A21YK0F قرمز مادونحسگر ) الف( - ۱شکل 

 حسگر يريگ محدوده اندازه
  

  GP2Y0A21YK0F قرمز مادونمشخصات حسگر  -١جدول 
  محدوده  مشخصات  محدوده  مشخصات

 ٥/٣ (گرم) وزن  ٥/٤- ٥/٥  از (ولت)يولتاژ مورد ن

  ٣٧  متر) يلي(م طول ٣٣-٥٠  )آمپر يليمان (يجر
  ٩/١٨  متر) يلي(م عرض ١٠-٨٠  )متر يسانت( يريگ محدوده اندازه

  ٥/١٣  متر) يلي(م ارتفاع ٣٩  ه)يثان يلي(م ييگو پاسخمان ز
 آنالوگ يخروجنوع  ٤٤  ه)يثان يلي(م يريگ اندازه يزمان الزم برا

  -١٠- ٦٠  گراد) ي(درجه سانت يکار يدما  ١٢  )متر يسانتمتر ( يسانت ٨٠ص در يقطر منطقه تشخ

  و پردازش يبردار واحد داده
، قرمز مادونحسگر  يها گناليافت سيفه درين بخش وظيا

ت محاسبه ارتفاع يواردشده و در نها يها پردازش داده
عهده دارد. واحد  کود مخزن را برا يسطح بذر و 

داده، افت يدر امانهس يشامل سه قسمت اصل يبردار داده
  .استانداز  افزار راه و نرم يپردازشگر مرکز

اطالعات  يآورداده به منظور جمع افتيدر يهاامانهساز 
شود. يدر حافظه استفاده م حسگرها و ثبت آن يخروج

ها،  داده اطالعات را جهت پردازش داده افتيدر امانهس
 يش ارتفاع سطح بذر و کود مخزن برايمحاسبه و نما
ارسال  ،حمل است انه قابليک رايکه  ،يپردازشگر مرکز

-USB کارت انتقال دادهک ي ق ازين تحقيکند. در ا يم

تواند يکه م National Instrumentساخت شرکت   4704
 يهاا دستگاهيتال را از حسگرها يجيا دياطالعات آنالوگ 

). مشخصات ٢د استفاده شد (شکل يافت نمايگر دريد
 .است شده نشان داده  ٢کارت در جدول 

  
USB-470کارت انتقال داده  - ۲شکل 

  

  USB-4704 مشخصات کارت -٢جدول 
 شمارنده آنالوگ يخروج  تاليجيد يورود  يمشخصات کل

  کانال ١  آنالوگ يکانال خروج ٢ کانال USB 2.0  ۸از  يبانيپشت
  يتيب ٣٢  تيب ١٢ رزولوشن تيب ۱۴رزولوشن   از کابل هيتغذ نيپرتابل و تام

  ولت ٠~٥  يرنج ولتاژ خروج تيب ۵۱۲ برابر FIFOحافظه  TTLتال يجيد يورود ۸
 ٥ يفرکانس ورود مميماکز

  مگاهرتز

  TTLتال يجيد يخروج ۸
لو نمونه يک ۴۸ يسرعت نمونه بردار
 هيدر ثان

 - اهم ۶۵ يامپدانس خروج

  -  -  ولت ۳۰ يولتاژ ورود مميماکز  -
  - -  اهم ۱۲۷ يامپدانس ورود  -

 (الف)
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، قرمز مادون يحسگرها يارسال يها داده افتيدر يبرا
 رهيذخ تيمحاسبه ارتفاع سطح بذر و کود مخزن و در نها

 نسخه LabVIEW يکيافزار گراف نرماز  اطالعات، شيو نما

 استفاده شد National Instrument، ساخت شرکت ٢٠١٥
 يريگ سامانه برخط اندازه کيشمات ٤. شکل )٣شکل (

  .دهد يکودکار را نشان م-کار يمخزن بذر و کود خطسطح 
  

 
  ويافزار لب و برنامه نرم يکيط گرافيمح - ٣شکل 

 

  
 قرمز مادونسنج  ک سامانه سطحيشمات - ٤شکل 

 
  ها نمونه يساز آماده
گندم و  يکي يا دو نوع ماده دانه يسطح برا يريگ اندازه

درگروه  سوپرفسفات پليتر ييايميش يا کود دانه يگريد
دانشگاه کردستان انجام شد. گندم  ستميوسيب يمهندس

(رقم پژوهش) از مزرعه دانشگاه و کود  ٩٨ يسال زراع
 شيآزما شد. قبل از انجام هيسوپرفسفات از بازار ته پليتر
 رينظ ياز نظر احتمال وجود مواد اضاف گندم ياهانهد

  .قرار گرفت ياجمال يچوب مورد بررس ايسنگ و 
  

  سامانه يکارگاه يابيارز
از سطح ماده برخورد  يبا نقطه کوچک قرمز مادونحسگر 

 متناظر با يولتاژ ،بازتابش اشعه يريگکند و با اندازهيم

 يتواند داراينقطه از ماده م نياکند. يجاد ميافاصله 
 نيخاک باشد. بنابرا ايچوب، فلز و  يهاتکه رينظ يناخالص

 يبرا قرمز مادوننشان داده شود که حسگر  نکهيا يبرا
با احتمال وجود  يامواد دانه يا برايو  مواد جامد يتمام

که  بودالزم  ،دارد صيتشخ تيقابل در آن يناخالص
 زين گرياز مواد د يعيوس گسترهدر  يواسنجاز  يامجموعه

ن ياز ا. رديقرار بگ دييأحسگر مورد ت تيانجام شود تا قابل
ابتدا ، قرمز مادونسنج  سطح ي سامانه يمنظور واسنج بهرو 

 نيو ساخته شد، ا يثابت طراح يدستگاه کارگاه کي
با دقت و  متر يسانت ١٥٠به طول مدرج  يدستگاه از شاس

دارنده متحرک  نگه رهيو گ يهاد يها لهيم ،متر يليم ١
کارگاه نصب  واريد يشده و بر رو ليحسگر) تشک گاهي(جا
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حسگر در  ،دارنده نگه رهي. با حرکت دادن گ)٤(شکل  شد
 يالزم برا  شيآزما جا شده وجابه يعمود يراستا
که ارتفاع  نيح انجام شد. باتوجه به اسط يريگ اندازه

حدود  ترتيب به کارها يخطاکثر معمول مخزن بذر و کود 
است،  متر يليم ٣٠٠تا  ١٥٠و  متر يليم ٦٥٠تا  ٤٥٠
 متر يليم ٥٠ يها با گام متر يليم ٦٥٠تا  ١٠٠ از فاصله

سه سطح چوب، فلز  ر فاصله در نظر گرفته شد.ييتغ يبرا
 ن فاصله از حسگر درييتع يبرا) و خاک يفوالد ي (ورقه

با ثبت فاصله حسگر از سطح ماده و  .شد  نظر گرفته
حسگر با کمک  يزان ولتاژ خروجيم يريگهمزمان اندازه

 LabVIEW طيمنظور در مح نيبه همکه افزار  نرم کي
  ).٥(شکل  شد  انجام يبردار بود، داده  هشد هيته
 
  کار يخط يسامانه بر رو يساز ادهيپ

کارنده  برخط سطح بذر و کود مخزن يريگ اندازه سامانه
مورد استفاده در  کودکار- کار يخط يور بر ٦مطابق شکل 

با فاصله  قرمز مادون يحسگرها شد. يساز ادهيپ قين تحقيا
کودکار  - کار يخط ب مخزندر پشتدر وسط و  نيمع

سطح کود و  يريگ اندازه يبرا يکي. دو حسگر ندنصب شد
  شد.  سطح بذر در نظر گرفته يريگ اندازه يبرا يگريد

از صحت  نانيحسگر و اطم يکارگاه يپس از واسنج
حسگر در دو حالت سکون کامل  يابيارز ،يريگ اندازه

قرار  شيمخزن و در حالت حرکت در مزرعه مورد آزما
  .گرفت

  

  سامانه  يامزرعه يابيارز
 يکيسامانه در حالت استات يامزرعه يابيارز يبرا

مخزن دستگاه در  يشده بر رو نصب ي سامانه يبردار داده
 ايحرکت  و در حالت کار يخط حرکتحالت بدون 

 ٧ يشرويپکه تراکتور با سرعت  يطيدر شرا يکيناميد
 کرد، يحرکت م) Maleki et al., 2008(در ساعت  لومتريک

با درون مخزن  از حسگر انجام شد. اندازه سطح مواد
 متر يليم ٥٥٠تا  ١٠٠ ي از فاصله متر يليم ١٠ يها گام
 پليتر کود يبرا متر يليم ٣٥٠تا  ١٠٠گندم و  يبرا

 يمتر برايليم ١٠٠اضافه نمودن  سوپرفسفات انجام شد.
رو انجام شد که محدوده  حسگر از آن يريت قرارگيموقع

 يدقت کاف يدارامتر به بعد يليم ١٠٠عملکرد حسگر از 
ارتفاع حسگر تا سطح مواد،  يريگاندازههر  يبرا بود.
 يخطا يآمار يهاشاخص سه بار تکرار شد. يبردار داده

مطلق خطا ن قدريانگي) و مRMSEت (مربعا نيانگيجذر م
)MAEآمده مورد  به دست يهامدل ياعتبارسنج ي) برا

به ر يز معادالتاز  ن دو شاخصيااستفاده قرار گرفت. 
=     ): Chai & Draxler, 2014د (نيآيم دست    ∑ (  −    )     )۱(                            

   =   ∑ |  −    |    )۲               (                    

مقدار    شده،   يريگاندازه يهاتعداد داده Nکه در آن 
شده   زدهن يمقدار تخم ŷشده و   يريگاندازه يواقع
  گر هستند.نيتخمله مدل يوس به

  
  ، چوب و خاکفلز حسط يريگاندازه يقرمز براسنج مادونسطح يواسنج يشگاهيسامانه آزما - ۵ شکل
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  کودکار-کاريخط يبر رو سنج فاصله سامانه يسازادهيپ - ٦ شکل

 

 
 قرمز مادون يهاحسگر يريقرارگ تيموقع کيشمات - ٧شکل 

 بذر  کود و مخزنمخزن  يبر رو

  
  و بحث جينتا
   يکارگاه يابيارز جينتا
 صورت به قرمز مادونحسگر  يکه خروج نيتوجه به ا با

ن ولتاژ يب يواسنج ينمودارها شود.يم يريگاندازه ولتاژ
شده حسگر از سطح  يريگحسگر و فاصله اندازه يخروج
ن نمودارها يا ١٠ يال ٨ يها در شکل جاد شدند.يمواد ا

 يدر مرحله واسنجسه سطح چوب، فلز و خاک  يبرا
که مشاهده طور  همان. است شده نشان داده  يکارگاه

 خاک و ٩٩١/٠ فلز ،٩٩٦/٠چوب  نييتب بيضر شود، يم
ج عمدتاً ين نتاين ايز بيناچاختالف  به دست آمد. ٩٩٠/٠

 است که شيمورد آزما سطحسه  يزان صافيم دليل به
ر قرار يثأتحت ت يرا اندک قرمز مادوناشعه  زان بازتابشيم

وابسته و  ريمتغ عنوان بهفاصله حسگر تا سطح  .است  داده

شده مستقل در نظر گرفته  ريمتغ عنوان بهولتاژ حسگر 
از ارتباط  يحاکهر سه سطح  يبرا يمعادالت واسنج. است 

حسگر  يزان فاصله از سطح و ولتاژ خروجين ميب يمنطق
  .است

  

 
برازش فاصله حسگر تا سطح چوب و  ولتاژ خروجي  -۸شکل 

  حسگر
  

 
 يبرازش فاصله حسگر تا سطح فلز و  ولتاژ  خروج - ۹ شکل

 حسگر

y = 267.68x-1.103 
R² = 0.996 
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y = 272.42x-1.086 
R² = 0.991 
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 يبرازش فاصله حسگر تا سطح خاک و  ولتاژ  خروج - ۱۰ شکل

  حسگر
  

شود، که از نمودارهاي واسنجي استنباط ميطور  همان
متر است.  ميلي ١٠٠حسگر وسيله  بهحداقل فاصله سنجش 

بايست محل نصب آن در حالتي که مخزن در  بنابراين مي
قرار داده و متر  ميلي ١٠٠حالت کامالً پر قرار دارد، حداقل 

تا کارايي حسگر در تشخيص  تنظيمات الزم انجام شود
شايان ذکر است که  سطح ماده دچار نقصان نشود.فاصله 

نقاط به دست آمده روي دياگرام کليه نقاطي است که 
شده فراهم کرده و   گيريهاي اندازهحسگر براي فاصله

  است. ها حذف نشده  گونه داده پرتي از مجموع داده هيچ
 

  سامانه  يامزرعه يابيارزج ينتا
 افتنيبخش دوم،  يها شياز انجام آزما ياساس هدف
از حسگر  مواد حسگر و فاصله سطح گناليس نيب يا رابطه
 صورت بهرابطه  نياکه قبالً اشاره شد، طور  همانبود. 
. باشد تواند يم ريدو متغ نيا يها داده نيب برازش يبرقرار

 برازش فاصله حسگر تا ينمودارها ١٢و  ١١ يها در شکل
دو سطح  يبرا قرمز مادونحسگر  يخروج ولتاژ و سطح

آورده  يکيسوپرفسفات در حالت استات پليگندم و کود تر
ازش فاصله بر ينمودارها ١٤و  ١٣ يها . شکلاست شده 

در حالت  قرمز مادونولتاژ حسگر  و سطح حسگر تا
که مشاهده طور  همان .دهند يرا نشان م يکيناميد
هر دو  يبرا يرخطيصورت غ نمودارها بهبرازش شود،  يم

صورت  يخوب به يکيناميو د يکيحالت استات سطح در دو
کننده دقت  انيآمده ب به دست نييتب بي. ضرااست  گرفته

حسگر در سنجش ارتفاع سطح مواد  يباال تيو حساس
اگرچه . است يکيناميو د يکيداخل مخزن در حالت استات

شتر يرت بددهنده ق نشان آمده به دست نييتب بيضرا
ن يت، ذکر ااس يکيدر حالت استاتگر نيتخم يهامدل

 ،شده با سرعت نور  است که امواج ساطع ينکته ضرور

ابد، ييموده و بازتاب مين حسگر تا سطح ماده را پيفاصله ب
به دست آمده  يهادر مدل يار کمين اختالف بسيبنابرا

اما  شود.يمشاهده م يکيناميو د يکياستاتدو حالت  يبرا
ه يداده در ثان ٢٣حدود  يبردار از آنجا که فرکانس داده

که در سطح ماده در حالت  يرييبا اندک تغ ،است
جاد شود ياه يک ثانيکمتر از  يو در محدوه زمان يکيناميد
که در يحالخواهد شد در رييها دستخوش تغن دادهيانگيم

مانده و اعداد  ير باقييبدون هرگونه تغ يکيحالت استات
  کند.يرا ثبت م يترکنواختي
  

  
 يتا سطح گندم و ولتاژ خروج برازش فاصله حسگر - ۱۱ شکل

  يکيحسگر در حالت استات
  

 يرو برکه  )Mohammadi et al., 2018( يدر پژوهش
ص ارتفاع مخزن انجام يو با هدف تشخ يفراصوتحسگر 

 يکيناميو د يکيهر دو حالت استات در يابيارز جينتا ،شد
و  ٩٨٢/٠ترتيب  بهن ييب تبيبا ضر سطح گندم نييتع يبرا

 ٩٧٧/٠ ترتيب بهن ييب تبيبا ضر کود پتاس يبرا و ٩٧٧/٠
شود،  يکه مالحظه مطور  همانآمد.  به دست ٩٧٣/٠و 
استفاده  قرمز مادونکه از حسگر  يآمده زمان به دستج ينتا
از آنجا که در پژوهش مورد است.   افتهيشود، بهبود  يم

ن حسگر و يب به گرد و خاک ما يفراصوتاشاره، حسگر 
ن حسگر يب يسه فنيک مقايدر ست، يسطح ماده حساس ن

توان اظهار داشت که حسگر يم قرمز مادونو  يفراصوت
 يت کمتريحساس ينسبت به گرد و غبار دارا يفراصوت

 يخال ينسبت به فضاها قرمز مادونکه حسگر  يحالاست در
 عالوه بهدارد.  يت کمتريمواد گرانوله حساس يهان دانهيب

افزايش با  ،با ماده يفراصوتسطح برخورد امواج حسگر 
د، چرا که کاهيشده که از دقت آن م ترفاصله از آن پهن
ن نکته در يتر شود. اما مهميشتر ميب يافتيانحراف امواج در

 يفراصوتن است که حسگر ين دو نوع حسگر ايسه ايمقا
هر نوع سطح خصوصاً سطح مواد گرانوله  يد برايبا

y = 272.38x-1.091 
R² = 0.990 
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y = 274.88x-1.149 
R² = 0.996 
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باً يتقر قرمز مادونکه حسگر يجداگانه شود، درحال يواسنج
از نخواهدداشت. يمستقل ن يص فاصله به واسنجيدر تشخ

 قرمز مادونز حسگر يو نصب ن ياندازنه راهياز نظر هز
با در نظر  را دارد. يفراصوتنه حسگر يدرصد هز ٥٥حدود 

 نهيکودکار هز -کاريدستگاه خطک يمت يگرفتن ق
نه يدرصد هز ١ کمتر از قرمز مادونک حسگر ي يانداز راه
  .بودخواهدآن د يخر

  

  
پل يبرازش فاصله حسگر تا سطح کود تر -۱۲ شکل

  يکيحسگر در حالت استات يسوپرفسفات و ولتاژ خروج
  

  
 يبرازش فاصله حسگر تا سطح گندم و ولتاژ خروج - ۱۳ شکل

  يکيناميد حسگر در حالت
  

 
پل يبرازش فاصله حسگر تا سطح کود تر - ۱۴ شکل

  يکيناميحسگر در حالت د يسوپرفسفات و ولتاژ خروج
  

  سامانه ياعتبارسنج
 يابيج ارزيدر بخش نتا آمده به دستتوجه به روابط  با

 احسگر ب يولتاژ خروج ريمقاد، يکيناميو د يکياستات

 حسگر از سطح ماده فاصلهبه  ياستفاده از معادالت واسنج
فاصله  نيب ي رابطه و سامانه يشد. جهت اعتبارسنج ليتبد

ون يرگرس ،يحسگر و فاصله واقعوسيله  به شده گيري  اندازه
 يکيناميو د يکيدر حالت استات ريدو متغ نيا نيب يخط
آمد.  به دست سوپرفسفات پليگندم و کود تر يبرا

دو  نيا نيب برازش ينمودارها ۱۸ يال ۱۵ يها شکل
قدرمطلق ن يانگيمو مربعات  نيانگيجذر م يخطا، ريمتغ

صحت ار يمع عنوان به نييتبب يضر .دهند يرا نشان مخطا 
 يکيناميو د يکيدو حالت استات درسطح گندم  يريگاندازه

 نييب تبيضرآمد.  به دست ۹۶۱/۰و  ۹۸۳/۰ ترتيب به
 پليسطح کود تر يريگصحت اندازهار يمع عنوان به

 ترتيب به يکيناميو د يکيدو حالت استات درسوپرفسفات 
ن خطا در يکمتر آمد. به دست ۹۶۱/۰و  ۹۹۵/۰
حالت  درسوپرفسفات  پليکود ترسطح  يريگ اندازه
 سطح گندم در يريگن خطا در اندازهيشتريو ب يکياستات

  مشاهده شد. يکيحالت استات
  

 
 شده گيري  اندازهو فاصله  يواقعن فاصله يببرازش  - ۱۵ شکل
  يکيسطح گندم در حالت استات يحسگر براوسيله  به

  

  
 شده گيري  اندازهو فاصله  ين فاصله واقعيببرازش  - ۱۶ شکل

سوپرفسفات در حالت پل يترسطح کود  يحسگر براوسيله  به
  يکياستات
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 شده گيري  اندازهو فاصله  ين فاصله واقعيب برازش - ۱۷ شکل
  يکيناميسطح گندم در حالت د يحسگر براوسيله  به

  

  
 شده گيري  اندازهو فاصله  ين فاصله واقعيببرازش  - ۱۸ شکل

پل سوپرفسفات در حالت يسطح کود تر يحسگر براوسيله  به
  يکيناميد

  

  گيرينتيجه
سطوح  يريگبر لزوم اندازه تأکيدضمن  پژوهش نيدر ا

 يهانيادوات و ماشکردن  خودکارجهت در  يامواد دانه
به  قرمز مادون مجهز به حسگر ي سامانهک ي ،يکشاورز

ارتفاع سطح مواد داخل مخزن  يريگ منظور اندازه
 جيشد. نتا يابينصب و ارز ،يو کودکارها طراح کارها يخط
 يسامانه دارا نينشان داد که ا دستگاه يکارگاه يابيارز

ر ينظسطوح مختلف ص فاصله يدر تشخ يقابل توجهدقت 
دو  ين سامانه براي، اعالوه بها خاک دارد. يسنگ، چوب و 

پل يشامل بذر گندم و کود تر متداول نوع ماده گرانوله
سوپرفسفات هم در حالت ثابت و هم در حال حرکت در 

مورد  يريگسامانه اندازهش شد. يت آزمايمزرعه با موفق
 ۱ار کم و در حدود ينه بسيق را با هزين تحقيش در ايآزما

و كرد  نصبتوان ميکود کار -کاريک خطيمت يدرصد ق
در شده  طراحي  يريگ اندازهسامانه . دادمورد استفاده قرار 

ن سطح ييدرصد در تع ۹۷ق قادر است با احتمال ين تحقيا
ن سطح کود ييدرصد در تع ۹۸بذر گندم و با احتمال 

 يريگ جهيان نتيدر پاپل سوپرفسفات عمل کند. يتر

 نانياطمروش قابل  کي عنوان بهسامانه  نياشود که  يم
مخزن  يا ارتفاع سطح مواد دانه برخط يريگ اندازه يبرا

 ها نيا سطح دانه در مخزن کمبايو و کودکارها  کارها يخط
  .رديمورد استفاده قرار گ تواند يم
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