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Introduction
Transplanting technology has the characteristics of improving disaster resistance and
stress resistance of crop growth, ensuring stable yield and improving product quality.
Currently, the cultivation in seed trays relies on huge labour power and further
mechanization is needed in order to increase production. However, there are some
problems in this operation, such as the difficulty of improving the speed of single
machine, seedling deficiency detection, automatic planting, controlling the quality, which
need to be solved urgently. To solve these problems, there are already some meaningful
attempts. Si et al. (2012) applied photoelectric sensor to vegetable transplanter, which
can measure the distance between seedlings and the movement speed of seedlings in
seedling guide tube, in order to prevent omission transplantation. Yang et al. (2018)
designed a seedling separation device with reciprocating movement of the seedling cup
for rice transplanting. Tests show that the structure of the mechanical parts of seedling
separation device meets the requirements of seed movement. The optimization of the
control system can improve the positioning accuracy according to requirements and
achieve the purpose of automatic seedling division. Chen et al. (2020) designed and
tested of soft-pot-tray automatic embedding system for light-economical pot seedling
nursery machine. The experimental results showed that the embedded-hard-tray
automatic lowering mechanism was reliable and stable as the tray placement success rate
was greater than 99%. The successful tray embedding rate was 100% and the seed
exposure rate was less than 1% with a linear velocity of the conveyor belt of 0.92 m/s.
The experiment findings agreed well with the analytical results.
Despite the sharp decline in Iran's water resources and growing population, the need to
produce food and agricultural products is greater than ever. In the past, most seeds were
planted directly into the soil, and many water resources, especially groundwater, were
used for direct seed sowing and plant germination. One way to reduce the consumption of

water, fertilizers and pesticides is to plant seedlings instead of direct seed sowing.
Therefore, the purpose of this study was dynamic modeling and fabrication of seed
planting system in seedling tray.
Material and Methods
In this experiment, Flores sugar beet seeds (Maribo company, Denmark) were used. The
seedling trays had dimensions of 29.5*60 cm with the openings and holes of 5.5 and 4 cm,
respectively. In order to planting seeds in seedling trays, first a planter arm was modeled
and its position was obtained at any time. Then, based on dynamic modeling, the arm was
constructed and a capacitive proximity sensor (CR30-15AC, China) and IR infrared
proximity sensor (E18-D80NK, China) were used to find the location of seedling trays on
the input conveyer and position of discharging arm, respectively. To achieve a stable and
effective control system, a micro-controller-based circuit was developed to signal
planting system.

The seed planting operation was performed in the seedling tray

according to the coordinates which were provided through image processing method. The
planting system was evaluated at two levels of forward speed (5 and 10 cm/s). Moreover,
a smartphone program was implemented to monitor the operation of planting system.

Results and Discussion
The planting system was assessed for sugar beet seeds with two levels of forward speed
(5 and 10 cm/s) and the nominal capacity of this planter was obtained between 3579 to
4613 cells per hour. In addition, miss and multiple implantation indices in 3000 cells
were 0.03% and 8.17%, respectively. Due to the planting accuracy, speed of the planter
and also low energy consumption (25.56 watts. hour), this system has the ability to
replace manual seeding in the seedling tray.
Conclusion
In the present study, a seed sowing system for planting the seedling tray was designed,
constructed and evaluated based on dynamic modeling. In the developed system, contrary
to previous research, planting location detection was conducted by image processing.
Besides, a smartphone program was established to monitor the operation of planting
system without interfering the performance of the plantation. This study demonstrates

that the image processing could, successfully, detect planting location and could
effectively utilize over time for the major producers.
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چکیده
با وجود کاهش شدید منابع آبی ایران و رشد روز افزون جمعیت ،نیاز به تولید غذا و محصوالت کشاورزی بیش از گذشته است .در
گذشته ،اغلب کاشت گیاهان به صورت کشت مستقیم بذر صورت میپذیرفت و منابع آبی بسیار خصوصا آبهای زیر زمینی برای
کشت مستقیم بذر و جوانه زنی گیاه مصرف میگردید .از جمله روشهای کاهش مصرف آب ،کود و سموم کشت نشایی به جای
کشت مستقیم بذر است .لذا هدف از پژوهش حاضر مدلسازی دینامیکی و ساخت سامانه کاشت بذر در سینی نشاء در نظر گرفته شد.
بدین منظور ابتدا یک بازوی کارنده مدلسازی و موقعیت کارنده در هر لحظه بهدست آمد .سپس بر اساس مدلسازی دینامیکی بازو
ساخته و عملیات کشت بذر در سینی نشاء صورت پذیرفت .ارزیابی سامانه کاشت دو سطح سرعت پیشروی  5و  01سانتیمتر بر ثانیه
برای بذر چغندرقند انجام گرفت که ظرفیـت نامی این بذرکار بین  3559تا  4603سلول در ساعت بود .در ضمن شاخصهای نکاشت
و چندگانه کاشت در  3111سلول نیز به ترتیب  1/13و  8/05درصد بهدست آمد .با توجه به دقت کاشت ،سرعت عملکرد کارنده و
همچنین مصرف اندک انرژی ( 55/56واتساعت) این سامانه توانایی جایگزینی بذرکاری دستی در سینی نشاء را دارد.

کلمات کلیدی :سامانه کارنده ،سینی نشاء ،چغندرقند ،مدلسازی ،پردازش تصویر

 .1مقدمه
چغندرقند با نام علمی  Beta vulgaris Lیکی از محصوالت زراعی و استراتژیک صنعتی است که سهم عمدهای در تولید شکر در
جهان دارد .نیاز روزافزون کشور به تولید شکر و تأمین حدود  51درصد تولید داخلی شکر از چغندرقند ،اهمیت اقتصادی این محصول

را به خوبی نشان می دهد .این محصول به طور مستقیم (از طریق تولید قند و شکر) و به صورت غیرمستقیم (از طریق تأمین خوراک
دام) بخشی از نیازهای کشور را برآورده میسازد .طول دوره رشد برای تولید قند  6تا  9ماه میباشد (.)Biancardi et al., 2010
افزون بر این از مالس که از فرآوردههای فرعی چغندرقند به شمار میآید در صنعت الکلسازی و داروسازی استفاده میشود .بر
اساس آمار رسمی فائو 0سطح زیرکشت چغندرقند در جهان حدود  5/13میلیون هکتار با عملکرد متوسط حدود  48/6تن در هکتار می
باشد که سهم ایران در بین کشورهای جهان ،حدود  85هزار هکتار سطح زیرکشت و با عملکرد حدود  59تن در هکتار است ( FAO,

 .)2018در مناطق دارای محدودیت طول دورة رشد و دارای منابع آب و خاک به نسبت شور با اطمینان  99درصد کشت نشائی بهتر
از کشت مستقیم بذر است؛ لذا چغندرقند نیز از این قاعده مستثنی نمیباشد ( .)Keyvanlo & Armin, 2017در پژوهشی کشت
گلدانی چغندرقند با کشت مستقیم آن از نظر عملکرد ریشه و شکر تولیدی با یکدیگر مقایسه گردیدند .در کشت مستقیم درصد قند
 08/59بهدست آمد درحالیکه میزان قند تولیدی در کشت گلدانی  05/35درصد بود .اگرچه در کشت گلدانی درصد قند تولیدی کمتر
بود اما باالتر بودن عملکرد ریشه در این روش سبب افزایش عملکرد شکر تولیدی شد (.)Nasri et al., 2011
با توسعه اتوماسیون در سامانههای کشاورزی ،سطح اقتصادی کشاورزی نیز بهتدریج افزایش یافته است .عملکرد اقتصادی مناسب در
محصوالت زراعی و گلخانهای تابع رشد رویشی مناسب در اویل فصل رشد و توزیع و تخصیص مناسب مواد فتوسنتزی به ریشه
است ،در نتیجه کشت به موقع گیاهان از اهمیت بهسزایی برخوردار است .تسریع در رشد گیاه را میتوان در شرایط کنترلشده به
کمک کشت در خزانه و انتقال آن به زمین اصلی در زمان مناسب که خطر سرمای زمستانه و همچنین مشکل کمبود آب برطرف
شده ،میسر نمود ( .)Cao, 2019لذا بسیاری از صنایع با توجه به این نیاز روز افزون تولید دستگاههای کشت و همچنین کاهش زمان
و نیاز نیروی کار ،بهطور پیوسته اقدام به تولید سامانههای خودکار تولید و کاشت نشاء نمودهاند ) .(Tian et al., 2017تا به امروز
پژوهش عمدهای در زمینه ساخت و تولید دستگاههای خودکار تولید نشاء صورت نگرفته و فرآیند تولید نشاء بصورت دستی در کشور
انجام میشود .این در حالی است که شدت کار باالتر و راندمان پایین این عمل به صورت دستی ،تولید در مقیاس بزرگ را دشوار
مینماید.
بر اساس گزارشهای موجود ،توسعه دستگاههای مکانیزه تولید نشاء درکشورهای آمریکا و ژاپن در دهه  0981شروع گردید .دستگاه-
های توسعه یافته شامل دستگاههای تولید و کشت در سینی نشاء ( ،)Si et al., 2013; Rosli et al., 2016سامانه کشت نشاء در
گلدان ( )Yang et al., 2018و دستگاههای کشت نشاء در مزرعه ( )Wang et al., 2018میباشند .از جمله پژوهشهای صورت
گرفته در زمینه کارندهها میتوان به بهینهسازی ساختار بخش کارنده نشاء که مهمترین بخش دستگاه میباشد با روش بهینهسازی
هدایت شده به وسیله تصحیح پارامترها 5برای ایجاد مدل اصالح شده اشاره نمود .حاصل این کار پژوهشی ،نرم افزاری با قابلیت

-FAO
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2 - optimization guided by parameters' modification

مدلسازی انواع مختلف نشاکار و بهینهسازی آنها با توجه به شرایط کاری مختلف دستگاه بود ( .)Weiwei et al., 2011در
مطالعهای ،بازویی به منظور جمعآوری نشاء از سینی نشاء طراحی و ساخته شد .در این پژوهش ،ابتدا مدلسازی دینامیکی بازوی
گیرنده نشاء انجام و بر اساس نتایج این مدلسازی ،بازوی گیرنده تولید گردید ( .)Li et al., 2019در پژوهشی دیگر از یک سامانه
کنترلی بر پایه  PLCبه منظور نیمه-خودکارسازی دستگاه کارنده نشاء استفاده گردید .سامانه توسعه یافته عالوه بر کنترل حرکت
سینی نشاء و جداسازی نشاء ها به صورت خودکار از طریق ارسال سیگنال فرمان به شیربرقی و موتور کارنده ،امکان کنترل از راه دور
و به صورت بیسیم را دارا بود .بر اساس نتایج ،موفقیت سامانه در کاشت در سرعتهای متفاوت  51 ،41و  61گیاه در دقیقه به
ترتیب  95/5 ،98/6و  96/5درصد بهدست آمد ( .)Yang et al., 2020تعیین دقت کاشت نشاء نیز از مسائل مهم میباشد .در
پژوهشی از تکنولوژی پردازش تصویر و اطالعات فازی به منظور تعیین سالمت نشاء استفاده گردید .بر اساس نتایج ،دقت تشخیص
نشاء در سرعت انتقال 51نشاء در دقیقه 95/33 ،درصد بهدست آمد (.)Jin et al., 2020
تولید نشاء ،کاری زمانبر ،طاقتفرسا و با کارکارگری بسیار است .بر این اساس یک کارنده نئوماتیک برای کاشت بذور ریز در سینی
نشاء طراحی و ساخته شد .بر اساس نتایج ،دقت کاشت تک بذر دستگاه کارنده برای بذرهای گوجه و فلفل دلمهای  91درصد بهدست
آمد .بهعالوه مطابق با اندازه سینی مورد استفاده ،ظرفیت معادل دستگاه  38111تا  61111سلول در ساعت بود

( & Gaikwad

 .)Sirohi, 2008در پژوهشی دیگر مطالعه اولیه به منظور طراحی و ساخت یک ربات بذرکار دقیق بـرای کاشـت بـذر گوجـهفرنگـی
در سینیهای کاشت انجام پذیرفت .این بذرکار در فشار مکش  3/89و  3/45بار و قطر سوراخهای  1/45و  1/49میلیمتر مورد
ارزیابی قرار گرفت و بسته بـه انـدازه سـینیهـا ،ظرفیـت نامی این بذرکار بین  05111تا  35111سلول در ساعت گزارش گردید
( .)Gezavati et al., 2015در پژوهشی به طراحی و ساخت سامانهای بر اساس میکروکنترلر  AVRبرای کشت بذر در سینی -نشا-
نرم 0پرداخته شد .در سامانه توسعه یافته سینیهای نشاء به کمک موتور  DCبه محل کاشت منتقل میشدند و فرآیند کاشت به
صورت خودکار انجام میشد .مطابق با نتایج ،قابلیت اعتماد سامانه بزرگتر از  99درصد در سرعت حرکت  1/95متر بر ثانیه بهدست
آمد (.)Chen et al., 2020
انرژی ورودی و هزینه کارگری تولید و کشت نشاء نسبت به کشت مستقیم بیشتر بوده و این در صورتی است که حذف کار کارگری
در هر بخش میتواند صرفه اقتصادی این نوع کشت را به صورت چشمگیری افزایش دهد .لذا هدف از این پژوهش ،مدلسازی و
طراحی بازوی کشت بذر در سینی نشاء در نظر گرفته شد .بدین منظور ابتدا مدل ریاضی بازو در ابعاد مختلف و سرعتهای حرکتی
مختلف سینی نشاء بدست آمد؛ سپس بر اساس مدلسازی صورت گرفته ،عملیات کاشت در سینی نشاء با کمک پردازش تصاویر
دیجیتال انجام پذیرفت.

1 - soft-pot-tray

 .2مواد و روشها

 .1 .2تهیه نمونه و سینی کشت
در این آزمایش از بذر چغندرقند فلورس (شرکت  ،Mariboکشور دانمارک) استفاده شد .سینیهای کشت مورد استفاده از مواد
تجدیدپذیر و دارای ابعاد 59/5×61سانتیمتر و دارای ابعاد دهانه و حفره به ترتیب  5/5و  4سانتیمتر بود.
 .2 .2مدل سازی ریاضی سامانه کارنده
مکانیزم بازو کارنده بذر به صورت شماتیک در شکل ( )0آمده است .در این شکل  ABمحور لنگ BCF ،میله کارنده،

 DCو AD

میلههای رابط هستند .طول  AD ،DC ،BCF ،ABو زاویه بین آنها و محور  xبه ترتیب  L4 ،L3 ،L2 ،L1و  ɵ3 ،ɵ5 ،ɵ0و  αمی-
باشد .به منظور تحلیل دینامیکی حرکت محور لنگ ،جهت عقربه ساعت و سرعت دورانی  w1در نظر گرفته شدند .این سامانه بر
اساس معیار کورتز-باخ دارای دو درجه آزادی است؛ در نتیجه برای حرکت به دو موتور نیاز دارد که در بخش بعدی به نحوه انتخاب
آن پرداخته میشود.

شکل  -0شماتیک مکانیزم بازو کارنده بذر
Fig. 1. Schematic of seed planting arm mechanism

به منظور انجام مدلسازی مکانیزم کارنده هر میله در محور  xو  yتصویر شدند (روابط .)4 -0
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طبق رابطه  0مختصات نقطه  )xf , yf( fدر شرایطی که طول میله ،زاویه اتصال و زاویه میله به صورت تصادفی انتخاب میشوند،
قابل محاسبه است .در حالی که مقدار زاویه میله ثابت باشد ،مسیر حرکت میله کارنده همان مختصات نقطه  fاست .در رابطه  3و 4

) l0  l12  l4 2  2l1l4 cos(1  

و اندازه محور  BDمیباشد .با توجه به شکل  0زاویه بین لنگ و اسبک از روابط  5و

 6قابل محاسبه است.
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با توجه به روابط  5و  5زاویه بین محور لنگ و میل رابط  DCدر هر لحظه با اختیار مقدار تصادفی برای  ɵ0قابل محاسبه میباشد .از
طرف دیگر اگر سرعت زاویهای محور لنگ  w1نسبت به رابط  DCو  ADمشخص باشد ،سرعت زاویهای و شتاب زاویهای آنها با
استفاده از روش بردار مختلط بدست میآید .این مکانیزم محور لنگ و میل رابط  DCرا میتوان به عنوان یک  ABCDچند ضلعی
بسته در نظر گرفت؛ در نتیجه در فضای مختلط رابطه ( )5میان  4بازو بر قرار است (:)Wang et al., 2013

()5

l1e j1  l2e j4  l3e j3  l4e j  0

با بسط رابطه  5میتوان آن را به صورت توابعی مطابق روابط  8و  9تعریف نمود (.)Li-zhang & Yao-ming, 2007
()8

g1  l1 cos(1 )  l2 cos(4 )  l3 cos(3 )  l4 cos( )  0

()9

g2  l1 sin(1 )  l2 sin(4 )  l3 sin(3 )  l4 sin( )  0

دو رابطه بیان شده در باال دو معادله غیرخطی برحسب  ɵ4 ،ɵ3میباشند .در این پژوهش به منظور حل این دو معادله از روش نیوتن-
رافسون استفاده گردید ( .)Chapra, 2012به منظور انجام حل عددی حالت خاصی از روابط ( )9و ( )01که    0و  1  2را
3

برای شرایط اولیه حرکت در نظر گرفته و روابط به صورت روابط ( )01و ( )00بازنویسی گردیدند:
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) l2 sin(3   4
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که در این رابطهها اندیسهای  iو  i+1مربوط به مرتبه تکرار میباشد .برای حل این معادالت نیاز به مقادیر اولیه  ɵ4 ،ɵ3میباشد.
بدین منظور   4  و  3      در نظر گرفته شد که مقادیر  و  به ترتیب از رابطههای  3و  6بهدست میآیند.
در هر تکرار مقدار  0درجه به مقادیر اضافه میشود و مقدار بدست آمده در هر تکرار به جای زاویه قبل قرار داده میشود تا مسیر
حرکت کارنده در  361درجه حرکتش بدست آید .بعد از تعیین موقعیت بازوها سرعت زاویهای آنها نیز تعیین گردید (رابطه :)03-05
()05
()03
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) l3 sin(3  4
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بهعالوه با مشتقگیری از روابط  05و  03بر حسب زمان شتاب زاویهای نیز محاسبه شد (رابطه :)05-04
()04

) l332  l112 cos(1  3 )  l222 cos( 4  3
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به منظور محاسبه گشتاور محرک و نیروهای دینامیکی وارد به سامانه کارنده به طور مستقل چرخش پیوندها کنترل شدند .سپس
جمع نیروها (  )  F maو ممانها (  )  M Iبرای هر پیوند محاسبه گردید .با بسط روابط در مختصات  xو  yحالت
ماتریسی زیر حاصل شد (رابطه :)06
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که در این رابطه  aix ،Ii ،mi ، Fli y ، Fli x ،Tو  aiyبه ترتیب گشتاور محرک ( ،)N-mنیروی وارد به میله  iام در راستای  xدر
محل پین ( ،)Nنیروی وارد به میله  iام در راستای  yدر محل پین ( ،)Nجرم میله  iام ( ،)kgممان جرمی میله  iام ( ،)kgm2شتاب
وارد به میله  iام در راستای  )ms-2( xو نیروی وارد به میله  iام در راستای.)ms-2( y
به منظور مدلسازی و تعیین مسیر حرکت با توجه به ابعاد سینی نشاء مورد استفاده بدین شکل فرض شد که طول بلندترین اتصال
نباید بیشتر از  51برابر طول کوتاهترین اتصال باشد .شایان ذکر است در این طراحی طول بازوی  CFنیز از  0تا  55واحد تغییر می-
نمود .از آنجا که نسبت طول اتصال در نحوه حرکت مکانیزم کارنده تاثیر گذار است طول  0 ،L1واحد در نظر گرفته شد و برای طول
 L3و L4امکان تغییر در محدوده  0تا  51واحد فراهم گردید .ماکزیمم طول  L2با توجه به  5شرط موجود در رابطه  05و همچین
تئوری حرکتی گراشف 0بدست میآید (:)Waldron et al., 2016

()05

l2 max  l1  l3  l4

l2 max  50

نهایتا ترکیبهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به محل سینی نشاء و حفرههای آن بهترین ترکیب طول برای هر یک از
اتصاالت بر اساس مسیرهای مختلف حرکتی تعیین شد .بهعالوه بعد از هر بار عکس برداری حرکتهای مختلف مکانیزم مدلسازی

شده و حرکت بهینه بر اساس زاویه چرخش سروو موتورها به مکانیزم کارنده منتقل میگردد.

 .3 .2ساخت بخش مکانیک ربات کارنده
نمایی از سامانه کارنده در شکل  5آمده است .به منظور طراحی و تعیین اندازه بازوها همانطور که پیشتر گفته شد ابتدا مسیر حرکت
با ابعاد مختلف بهدست آمد سپس بر اساس موقعیت کارنده و محل قرار گیری سینی نشاء بر روی تسمه نقاله ،مناسبترین طول
تعیین گردید .شایان ذکر است که عرض تسمه نقاله مورد استفاده  35سانتیمتر در نظر گرفته شد.

1 - Grashof’s theorem

)(b

)(a

شکل -5سامانه کاشت بذر در سینی نشاء  )a :نمای کامل؛  )bبازوی کارنده
Fig. 2. Seed planting system in the seedling tray: a) Whole system; b) Planting arm

به منظور ساخت قطعات بعد از تعیین ابعاد مورد نظر با توجه به معیارهای طراحی نقشه طراحی استخراج و به پرنتر سهبعدی به
صورت  G-Codesجهت چاپ ارسال میشود .جنس مورد استفاده به منظور ساخت بازوها پلی الکتیک اسید 0یا  PLAبا قطر 0/55
میلیمتر ساخت شرکت یوسو در نظر گرفته شد PLA .یک پلیمر انعطاف پذیر و نرمی میباشد که از منابع تجدید پذیر مانند نشاسته
ذرت و یا نیشکر تولید میشود .البته امکان استفاده از جنس  ABSنیز وجود داشت اما دمای ذوب پایین فیالمنت  PLAنسبت به
ABSچاپ قطعات پیچیده را که نیاز به مدت زمان بیشتر دارند آسانتر میسازد .طراحی و تهیه نقشه از بخشهای مختلف سامانه در
نرم افزار  3DS MAXصورت پذیرفت.

 .4 .2طراحی مدار الکتریکی و کنترلکننده سامانه کارنده
سامانه مورد نظر شامل یک میکروکنترلر  ATMEGA32به منظور انجام عملیات کنترلی ،ماژول موتور درایور دو کاناله (مدل
 ،L298Nکشور چین) به منظور کنترل موتور  DCتسمه نقاله و جک هیدرولیکی هدایت کننده سینی نشاء ،سه عدد سروو موتور (دو
عدد  ،MG995یک عدد  ،SG90کشور چین) برای کنترل بازوی کارنده ،از سنسور مجاورتی خازنی ( ،CR30-15ACکشور چین) و
سنسور مادون قرمز ( ،E18-D80NKکشور چین) به ترتیب به منظور تشخص قرارگیری سینی در محل مناسب کاشت روی نوار
نقاله ورودی و موقعیت بازوی تخلیهکننده ،حسگر مجاورتی (مدل  ،VCNL-4000کشور چین) جهت شمارش تعدا بذرها ،حسگر
نوری جهت تشخیص پر و خالی بودن مخزن کارنده و ماژول  ESP8266برای ارسال دادهها به صورت  wifiو اتصال به موبایل
میباشد .با توجه به طراحی صورت گرفته ،کاربر امکان مشاهده تعداد سینیهای کاشته شده ،میزان انرژی مصرفی و تعداد بذرهای
1 -Polylactic Acid

کاشته شده را دارد .در این مطالعه از یک منبع تغذیه  05ولت  31آمپر برای تامین عنوان ولتاژ ورودی استفاده شد .به منظور کاهش
سطح ولتاژ به  5و  3/3ولت به ترتیب از  MC33269D5و  LP2985استفاده گردید .در ضمن اندازهگیری جریان مصرفی توسط
حسگر  ACS712صورت پذیرفت (شکل .)3
سروو موتورهای مدل  MG995امکان ایجاد دو حداکثر سرعت ( 5/5و  5/5رادیان بر ثانیه) و گشتاور ( 0/55و  0/45نیوتن-متر) با
توجه به ولتاژ ورودی ( 4/8و  6ولت) را داشتند .در ضمن طول پالسی (بر حسب میکرو ثانیه) که متناسب آن سروو را به زاویه صفر 1
و  081هدایت مینمود به ترتیب دارای مقدار  544و  5411بودند .لذا در این پژوهش به منظور جلوگیری از آسیب احتمالی به سرووها
و خطای چرخش در دو انتها ،ولتاژ کاری  4/8و طول پالس بین  811تا  5111میکرو ثانیه در نظر گرفته شد .بهعالوه سرووها در
حالت بدون بار با توجه به ارسال سیگنال فرمان از میکروکنترلر در حلقه تکرار ،جریانی در حدود  051میلیآمپر مصرف مینمودند؛ از
این رو به منظور جلوگیری از داغ شدن سرووها و همچنین کاهش مصرف انرژی زمانی که نیازی به عملکرد بازوی کارنده وجود
نداشت ،اتصال سرووها به صورت نرم افزاری قطع میگردید.

شکل -3مدار الکتریکی سامانه کاشت بذر در سینی نشاء

Fig. 3. Electrical circuit of seed sowing system in seedling tray

 .5 .2ارزیابی سامانه کارنده
جهت ارزیابی سامانه کاشت ،دو سطح سرعت پیشروی  5و  01سانتیمتر بر ثانیه در نظر گرفته شد .سرعتهای ذکر شده حداقل و
حدکثر سرعت چرخش موتور  DCمیباشند .به منظور ایجاد سرعتهای ذکر شده از پایههای  PWMو مدوالسیون پهنای باند
استفاده گردید .در این حالت در واقع با کنترل میزان پالس ،ولتاژ خروجی نیز کنترل شده که این مساله سبب تولید سرعتهای
مختلف میگردد .در ضمن شاخصهای نکاشت (رابطه  )08و چندگانه کاشت (رابطه  )09نیز طی فرآیند کاشت  3111سلول محاسبه
شدند (:)Abdolahzare & Abdanan Mehdizadeh, 2018a
()08
()09
که در این روابط  N2 ،N1و  Nبه ترتیب تعداد سلولهای خالی ،تعداد سلولهای دارای بیش از یک بذر و تعداد کل سلولها
است.
به عالوه به منظور محاسبه انرژی فرآیند کاشت از حسگر  ACS712برای اندازهگیری جریان مصرفی استفاده شد .ورودی این آی
سی به صورت آنالوگ میباشد لذا به منظور محاسبه جریان به صورت زیر عمل گردید (رابطه 2007( )50-51

:)Anonymous,

()51

 Vr 
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 1024.0 

()50

 V 
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که در این روابط  Vولتاژ بر حسب میلی ولت Vr ،عدد خام ورودی به میکروکنترلر و  Ampsجریان مصرفی بر حسب آمپر میباشند.
حال با داشتن پارامترهای فوق میزان انرژی (ولتاژ×جریان×زمان) مصرفی محاسبه گردید.
نحوه ارزیابی سامانه بهگونهای بود که در ابتدا سینی نشاء توسط کاربر بر روی تسمه نقاله قرار داده میشد و تسـمه نقالـه بـا
سـرعتهای ثابت یاد شده ،سینی نشاء را به محل کاشت هدایت مینمود .بعد از تشخیص سینی نشاء توسط حسگر  ،IRعکس
برداری به منظور تعیین مختصات سلولها صورت میگرفت .شایان ذکر است که چگونگی قرار گیری سینی در کاشت بذر برخالف
پژوهشهای مشابه (به عنوان مثال پژوهش ) )Gezavati et al., 2015با توجه به تعیین مختصات کاشت اهمیتی نداشت .نهایتا
بازوی کارنده به محلهای مورد نظر ارسال میشد و عمل کاشت صورت میپذیرفت .در ادامه ،حرکت سینی بر روی تسمه نقاله ادامه

مییافت تا به محل خروج (یعنی حسگر  IRدوم) میرسید؛ در این نقطه سینی نشاء توسط بازوی هیدرولیکی به خارج هدایت می-
گردید.

 .6 .2هدایت بازو به محل هر سلول
الگوریتم هدایت بازوی کارنده در شکل  4نمایش داده شده است .به منظور هدایت بازو به محل کاشت ابتدا یک تصویر از سینی نشاء
با استفاده از یک وبکم الجیتک (مدل  ،C930eساخت کشور تایوان) در شرایط نوری ثابت اخذ و به کامپیوتر منتقل میشد .وبکم
به صورت عمودی و در فاصله ثابت  51سانتیمتری از محل عکسبرداری میان دو عدد الایدی  51وات قرار داشت.

Start
Input image
Histogram expansion and convert the color image to gray image

Thresholding, opening operation and noise cancellation
Apply active contour method, closing and erosion operator
Cell center determination
Send coordinates to the control unit

End
شکل -4فلوچارت الگوریتم پردازش تصویر و تعیین مختصات مرکز سلولها
Fig. 4. Flowchart of image processing algorithm and determination of cell center coordinates

بهمنظور حذف نویز و بهبود کیفیت تصویر بعد از اعمال فیلتر میانه ،هیستوگرام تصویر گسترش مییافت

(Nadafzadeh et al.,

 .)2018سپس تصاویر از رنگی به سطح خاکستری تبدیل و با اعمال آستانه (رابطه  )55بخشهای از خاک درون هر سلول مشخص
گردید.

()55

1 i( x, y)  25 
inew ( x, y )  

0 i( x, y)  25

که ) i(x,yتصویر اصلی و ) inew(x,yتصویر باینری حاصل از ناحیه بندی میباشد.
بعد از آستانهگذاری به منظور حذف نویز موجود در تصویر از عملگر گشودگی با آستانه  05پیکسل مربع استفاده گردید .شایان ذکر
است در پژوهش حاضر اعداد آستانه با روش سعی و خطا بهدست آمدند .سپس برای اتصال بخشهای مختلف هر سلول نشاء،
الگوریتم کانتور فعال 0بر روی بذرهای 5بهدست آمده پیادهسازی گردید .روش کانتور فعال پروسهای است که در آن پیکسلهای با
دامنه یکسان با یکدیگر گروهبندی میگردند تا یک ناحیة قطعهبندی شده را شکل بدهند .قطعهبندی با انتخاب یک مجموعه از
نقاط به نام نقاط" بذر" آغاز میگردد (هستة اولیه مشخص شده با روش آستانهگذاری) و با الحاق نقاط مجاور هر نقطه بذر که
دارای مشخصات مشابهی (دامنه مشخصی از سطح تیرگی) با آن ناحیه بذر میباشند ،رشد ناحیه انجام میگردد .سپس با اعمال
عملگر بستن و فرسایش ناحیه هر سلول یکنواخت گردید ( .)Nematinia & Abdanan Mehdizadeh, 2018نهایتا مختصات
مرکز هر سلول تعیین و به واحد کنترل جهت هدایت بازو به نقطه مورد نظر ارسال شد.

 .3نتایج و بحث
در پژوهش حاضر بخش نتایج به سه زیر مجموعه تقسیم میشود :بخش اول شامل نتایج مربوط به پردازش تصویر؛ بخش دوم شامل
نتایج طراحی بازوی کارنده و مسیر حرکت؛ بخش سوم شامل محاسبه انرژی و عملکرد بازو میباشد که هر بخش به تفضیل مورد
بررسی قرار خواهند گرفت.

 .1 .3تعیین مختصات مرکز سلولهای سینی نشاء

-Active Contour
-Seed

1
2

شکل  a-5نمونهای از تصاویر اخذ شده از سینی نشاء توسط سامانه تصویر برداری را نمایش میهد .بعد از اعمال آستانه ،اعمال
عملگر گشودگی و حذف نویزهای موجود درتصویر ،بذرهای اولیه هر سلول به منظور اعمال الگوریتم کانتور فعال و تشخیص سلول
سینی نشاء تشکیل میشوند(شکل .)b-5

()a

()b

شکل  )a -5نمونهای از تصاویر اخذ شده از سینی نشاء  )bآستانه گذاری و تشکیل بذرهای اولیه در هر سلول
Fig. 5. a) Sample image taken from seedling tray b) thresholding and formation of primary seeds in each
cell

بعد از تعیین بذرهای اولیه ،به منظور تعیین سلولهای سینی نشاء ،الگوریتم کانتور فعال بر روی تصاویر ،پیادهسازی شد و بذرهای
گسسته به یکدیگر متصل گردیدند (شکل  a-6تا  .)d-6معیار توقف در این پژوهش  55تکرار در نظر گرفته شد که با سعی و خطا
بهترین حالت بهدست آمد .سپس با اعمال عملگرهای بستن (شکل  ،)e-6گشودگی و فرسایش (شکل  )f-6سلوهای موجود در سینی
نشاء تعیین شدند .همانطور که در شکل  f-6مشخص است تمامی سلولهای به خوبی تعیین شدند و این الگوریتم عملکرد قابل
قبولی ارائه داشته است.

()b

( )a

()d

( )c

( )f

( )e

شکل -6پیادهسازی الگوریتم کانتور فعال  01 )aتکرار؛  05 )bتکرار؛  51 )cتکرار؛  55 )dتکرار؛  )eاعمال عملگر بستن روی تصویر
خروجی از قسمت ()d؛  )fاعمال عملگر گشودگی و فرسایش روی تصویر
)Fig. 6. Implementation of active contour algorithm a) 10 repetitions; b) 15 repetitions; c) 20 repetitions; d
25 repetitions; e) apply the closing operator on the output image of part (d); f) Apply the opening and
erosion operator on the image

بعد از تشخیص سلولها (شکل  )a-5مرز هر ناحیه مشخص شده (شکل  )b-5و کوچکترین مستطیلی (خطوط سبز رنگ) که این
مرزها را محاط مینمود تعیین و پیرامون آنها قرار گرفت .نهایتا مرکز (ستارههای آبی رنگ) هر یک از این مستطیلها (شکل )c-5
به عنوان مختصات کاشت به برد کنترلی جهت هدایت بازوی کاشت به این مختصاتها و کشت بذر در نقاط مورد نظر ارسال گردید.

()a

()b

()c
شکل  )a .5مرز ناحیههای مشخص شده در قسمت بخشبندی تصویر؛  )bسلولهای بخشبندی شده؛  )cمستطیلهای محاط شده
(خطوط سبز رنگ) و مراکز هر سلول (ستارههای آبی رنگ)
Fig. 7. a) the boundaries of the areas specified in the image segmentation; b) segmented cells; c) Enclosed
)rectangles (green lines) and centers of each cell (blue stars

مطابق نتایج از  3111سلول مورد بررسی ،دقت تشخیص سامانه بینایی ماشین کارنده  011درصد بهدست آمد .درحالی که در پژوهش
) (Chen et al., 2020خطای کاشت سامانه توسعه داده شده به صورت متوسط  0/54درصد در سرعت  511سینی در ساعت گردید.
این مساله نشان از دقت باالی روش ارائه شده در پژوهش حاضر دارد.

 .2 .3بررسی نتایج مدلسازی دینامیکی و حرکتی بازو
دامنه مورد استفاده برای طول اتصاالت از  0/11تا  011/11سانتیمتر و برای زاویه اتصال از  1تا  361درجه بود و همچنین معیار
گراشف به منظور تعیین قابلیت تحرک اتصال استفاده گردید .تعداد ترکیباتی که شرایط حرکتی گراشف و دامنه تغییراتی مورد نظر را
ارضاء نمودند در دور اول  84حالت بهدست آمد؛ که با  01مقدار برای طول بازوی ( CFشکل  )0و همچنین  01مقدار برای زاویه

قرارگیری آن ،تعداد ترکیبات برای ابعاد بازوی کارنده  8411حالت گردید .سپس آنالیز مکانیزم تا  4مرحله به صورت پیوسته با
ترکیبهای دیگر ادامه یافت .شایان ذکر است که در این مراحل دقت بررسیها در محدوده تعیین شده افزایش یافت و در مراحل
بعدی در حد صدم اعشار صورت پذیرفت .البته بسیاری از ترکیبات بدست آمده در همان مراحل اولیه در بررسیهای بصری مسیر
حرکت حذف شدند .نهایتا همانطور که در جدول  0آمده است در مجموع تعداد  531505ترکیب بررسی و  6مورد ترکیب با توجه به
هزینه ،ابعاد سینیهای نشاء و کمترین حرکت ممکن برای دورترین نقاط انتخاب شدند.

جدول  :0ابعاد اتصاالت به منظور بررسی مسیر حرکت (ابعاد طولی بر حسب سانتیمتر و زاویه برحسب درجه میباشد)
Table 1: Range of the link’s dimensions for path analysis (length and angel are based on centimeter and

تعداد ترکیبات
Combination No.



دامنه تغییرات ابعاد

مرحله

Range of dimensions

Stage

Lf

L3

L4

L1

L2

8400

0-360

1-100

1-50

1-50

1-100

1-10

23500

180-360

2.18-38.39

1-8.08

1-8.08

1-19.99

1-10

36592

270-360, 0-120

1-35.71

2.33-19.90

1-8.08

21-37.17

5-9

12350

300-360, 0-120

18.80-100

8.08-50

1-8.08

17.11-20.53

5-9

7640

330-360, 0-120

10-100

19.90-50

1-8.08

48.80-57.91

5-8.81

45800

240-360, 0-30

1-35.71

2.66-16.90

2.66-16.90

3.79-15.93

5.5-9

28530

30-140

3.16-100

8.08-50

2.66-16.90

12.35-20.53

6-9

14900

300-360, 0-120

1-21

8.08-50

8.08-50

12-18.7

6-9

7500

300-340

12.81-18.8

2.99-4.88

2.99-4.88

13.7-20.1

5-8.6

3

45000

310-330

13.35-17.2

3.21-4.88

3.21-4.88

15.7-20.1

5-8.6

4

)degree, respectively

به منظور تعیین زاویه قرارگیری بازوی  CFحالتهای مختلفی (مطابق با جدول  )0مورد بررسی قرار گرفتند .البته امکان مدلسازی
هر زاویه دلخواهی در روش ارائه شده با هر ترکیب طول بازویی وجود دارد .شکل  8نمونهای از اثر زاویه قرارگیری بازوی  CFبر
مسیر حرکت کارنده برای  6زاویه را نشان میدهد .در این فرآیند ،مطلوبترین حالت زمانی است که هنگام چرخش در یک مسیر،
بیشتر پوشش در سلولهای سینی نشاء را داشته و در ضمن مسیری دوبار طی نشود .مطابق شکل ،کارنده در مسیرهای مشخص شده
در شکلهای ( )c-8تا ( )f-8و زوایای تعیین شده امکان کاشت بذر در سینی نشاء وجود دارد .در ضمن همانطور که گفته شد در این

1

2

زوایا (یعنی  331 ،351 ،305و  341درجه) از مسیری مجدد عبور نکرده و عالوه بر اینکه انرژی مصرفی کارنده نیز صرفهجویی می-
گردد ،امکان قفل شدن بازو نیز وجود ندارد.

()c

()b

()a

()f

()e

()d

شکل  -8مدلسازی اثر زاویه قرارگیری بازوی  CFبر مسیر حرکت کارنده :زاویه قرارگیری 595 )a؛ 315)b؛ 305 )c؛ 351 )d؛ )e
331؛  341 )fدرجه
)Fig. 8. Modeling of the effect of CF arm position angle on the driver's travel path: position angle a) 295; b
305; c) 315; d) 320; e) 330; f) 340 degrees

لذا پس از تعیین مختصات کاشت توسط سامانه بینایی ماشین ،تمامی حالتهای موجود حرکتی ،مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا
هدایت بازو با کمترین میزان مصرف انرژی انتخاب میشود .بر این اساس  4/5 ،4/5 ،06 ،8و  05سانتیمتر به ترتیب برای ،L2 ،L1
 L4 ،L3و  Lfو  351درجه برای زاویه قرارگیری بازوی  CFدر نظر گرفته شد .شکل  a -9تا  c-9نمودار سرعت ،شتاب و گشتاور
مکانیزم طراحی شده با ابعاد مورد نظر را نشان میدهد .همانطور که در شکل  b-9مشاهده میشود در بخش عمدهای حرکت

چرخشی سامانه ( 301-61درجه) شتاب حرکتی آن در حدود  1/9متر بر مجذور ثانیه میباشد که نشان از نیروی اندک وارد شده به
بازوی کارنده هنگام حرکت چرخشی است .بهعالوه بر اساس شکل  c-9حداکثر گشتاور محرک برای سامانه کارنده  1/48نیوتن-متر
بهدست آمد که با توجه به گشتاور موتور مورد استفاده ( 0/55نیوتن-متر) مشکلی برای سامانه ایجاد نخواد شد .این یافته با نتایج
پژوهش ) González Mendoza et al. (2013در خصوص نیاز به گشتاور محرک ناچیز برای سامانههای دارای جرم ،سرعت و
شتاب اندک در یک راستا میباشد.

)(c

)(b

)(a

شکل  -9مدلسازی  )aسرعت؛  )bشتاب؛  )cگشتاور محرک بازوی کارنده CF

شکل  a-01و  c-01نقشه طراحی مورد استفاده در پژوهش حاضر و  b-01و  d-01نقشه ارسال شده به پرنتر سهبعدی جهت چاپ
قطعات را نشان میهد .بعد از چاپ قطعات و قرار دادن اجزا اتصال در محل مورد نظر ،جرم بازوهای  L4 ،L3 ،L2 ،L1و  Lfبه ترتیب
 1/85 ،1/83 ،1/55 ،1/04و  1/55کیلوگرم گردید .در ضمن دو شیار (روی پایه و بازوی چرخنده) به منظور قرار دادن بلبرینگ ایجاد
گردید؛ اما به منظور کاهش وزن سامانه از گویهای فلزی با ابعاد  1/45میلیمتر استفاده گردید (شکل  e-01و  .)f-01شایان ذکر
است که مخزن سامانه کارنده توسط کاربر پر میگردید و در حالت کامال پر ،در حدود  55 ±4عدد بذر را در خود جای میداد .البته
امکان تغییر در طراحی و ساخت مخزنی با ابعاد بزرگتر نیز به راحتی امکان پذیر است.

)(b

)(a

)(d

)(c

)(f

)(e

شکل  -01نقشه اجزا مکانیکی سامانه کارنده؛  )aنقشه طراحی بازوها و مخزن  )bنقشه  stl0بازوها و مخزن به منظور ارسال به
چابگر -3بعدی؛  )cنقشه طراحی پایه و نگهدارنده موتور؛  )dنقشه  stlپایه و نگهدارنده موتور؛  )eمحل قرارگیری گویهای فلزی در
پایه؛  )fمحل قرارگیری گویهای فلزی در بازو
Fig. 10. Mechanical parts drawing; a) arms and reservoir drawing; b) stl drawing of arms and reservoir for
3D printing; c) base and motor holder; d) stl drawing of base and motor holder for 3D printing; e) ball
location in based; f) ball location in arm

بهعالوه در مدلسازی صورت گرفته در نرم افزار  MatLab 2021امکان اعمال سرعت حرکت تسمه نقاله و بررسی اثر آن در مسیر
کاشت نیز وجود دارد .این بدین معنی است که دستگاه هم امکان کاشت به صورت پیوسته و هم به صورت توقف/حرکت 5را دارد.
شکل ( )00اثر سرعتهای مختلف ( 5 ،0/5 ،0 ،1/5 ،1و  5/5واحد بر ثانیه) حرکت تسمه نقاله را بر موقعیت بازو کارنده نمایش می-
دهد.

1 - Standard Tessellation Language

-Start/stop

2

()c

()b

()a

()f

()e

()d

شکل  -00مدلسازی اثر سرعت حرکت تسمه نقاله بر قرارگیری بازوی  :CFسرعت حرکت تسمه نقاله 1 )a؛ 1/5 )b؛ 0 )c؛ )d
0/5؛ 5 )e؛  5/5 )fواحد بر ثانیه
;Fig. 11. Modeling of the effect of conveyor belt speed on CF arm position: conveyor belt speed a) 0; b) 5/0
c) 1; d) 5/1; e) 2; f) 2.5 unit per second

 .3 .3ارزیابی بازوی کارنده
به منظور ارزیابی عملکرد سامانه تسـمه نقالـه ،بـا  5سـرعت ثابت  5و  01سانتیمتر در ثانیه ،سینی را به محل کاشت هدایت می-
نمود .در این مرحله از تعداد  3111سلول مورد بررسی ،شاخصهای نکاشت و چندگانه کاشت به ترتیب  1/13و  8/05درصد بهدست
آمد .در ضمن متوسط زمان کاشت یک سینی  51سلولی بعد از قرارگیری در محل تصویر برداری ،وابسته به نحوه قرارگیری (دوری و

نزدیکی به کارنده) بین  33-46ثانیه شد که این عدد برای یک فرد در سه تکرار  54±5ثانیه گردید .لذا ظرفیت کاشت سامانه کارنده
در سرعت  5و  01سانتیمتر بر ثانیه (به صورت متوسط در  6ساعت) ترتیب  5158و  5963سلول در ساعت بود .در ضمن میزان
انرژی مصرفی  55/56وات ساعت بدست آمد و انرژی مصرفی برای کاشت یک بذر به طور متوسط  1/53واتساعت گردید .در
پژوهشی شاخصهای نکاشت و چندگانه کاشت برای کارنده نیوماتیکی یونیسم و بذر سورگوم به ترتیب  3/05و  6/34درصد بدست
آمد .انرژی مصرفی دستگاه فوق الذکر برای کاشت یک مسیر  31متری برای یک ردیف کارنده  5591واتساعت گزارش گردید؛
این مقدار از انرژی در حدود  59واتساعت برای یک عدد بذر در این مسیر کاشت میباشد

( Abdolahzare & Abdanan

 .)Mehdizadeh, 2018bشکل ( )05صفحه نرم افزار توسعه یافته برای تلفن همراه هوشمند به منظور پایش شرایط کارنده را
نمایش میدهد .نحوه عملکرد نرم افزار به این صورت است که ابتدا کاربر آیپی مربوط به سامانه کارنده را وارد نموده و کلید اتصال
را لمس میکند .به محض اتصال رنگ کلید سبز شده و شماره کارنده 0نمایش داده میشود .این قسمت زمانی کاربرد دارد که تعداد
زیادی کارنده وجود داشته باشد .از جمله اطالعات دیگری که در برنامه گوشی هوشمند نمایش داده میشود وضعیت کاری کارنده،
تعداد سینیها و بذرهای کاشته شده ،پر و خالی بودن مخزن کارنده ،ساعات کاری و میزان انرژی مصرفی است.

-Planter ID

1

شکل  .05صفحه نرم افزار توسعه یافته برای تلفن هوشمند به منظور پایش شرایط کارنده
Fig. 12. Software page developed for smartphones to monitor the planter's condition

در پژوهشی به طراحی و ساخت یک ربات بذرکار دقیق برای سینیهای کاشت پرداخته شد .در این پژوهش ظرفیـت نامی این بذرکار
بین  05111تا  35111سلول در ساعت گزارش گردید ( .)Gezavati et al., 2015این در حالی است که سامانه طراحی شده در این
تحقیق به ابعداد سینی نشاء و چگونگی قرارگیری آنها وابسته بود و درصورتی که نوع سینی نشاء تغییر کند سامانه کاشت نیز می-
بایست تغییر کند؛ حال آنکه سامانه کارنده در پژوهش حاضر با توجه به تشخیص محل کشت به وسیله سامانه بینایی ماشین به
محل قرارگیری و ابعاد سینی نشاء وابسته نمیباشد.

 .4نتیجهگیری
در پژوهش حاضر یک سامانه کاشت بذر در سینی نشاء بر اساس مدلسازی دینامیکی طراحی ،ساخته و ارزیابی گردید .در سامانه
توسعه یافته تشخیص محل کاشت به وسیله پردازش تصویر صورت پذیرفت .به منظور ارزیابی سامانه کاشت دو سطح سرعت برای
تمسه نقاله  5و  01سانتیمتر بر ثانیه در نظر گرفته شد که ظرفیـت این بذرکار به ترتیب  3559تا  4603سلول در ساعت بهدست
آمد .از طرف دیگر ،شاخصهای نکاشت و چندگانه کاشت در  3111سلول نیز به ترتیب  1/13و  8/05درصد گردید که نشان از
عملکرد قابل قبول این سامانه دارد .در ضمن میزان انرژی مصرفی  55/56واتساعت ،سامانه را به جایگزینی مناسب برای بذرکاری
دستی تبدیل مینماید .از دیگر مزایای این سامانه امکان پایش پارامترهای آن توسط کاربر و از طریق نرم افزار طراحی شده برای
گوشی هوشمند است .از جمله اطالعاتی که در برنامه گوشی هوشمند نمایش داده میشود وضعیت کاری کارنده ،تعداد سینیها و
بذرهای کاشته شده ،پر و خالی بودن مخزن کارنده ،ساعات کاری و میزان انرژی مصرفی است.
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