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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

در  .با وجود کاهش شدید منابع آبی ایران و رشد روز افزون جمعیت، نیاز به تولید غذا و محصوالت کشاورزی بیش از گذشته است

های زیر زمینی برای منابع آبی بسیار خصوصا آبپذیرفت و اغلب کاشت گیاهان به صورت کشت مستقیم بذر صورت می ،گذشته

جای ه های کاهش مصرف آب، کود و سموم کشت نشایی بروش گردید. از جملهکشت مستقیم بذر و جوانه زنی گیاه مصرف می

سازی دینامیکی و ساخت سامانه کاشت بذر در سینی نشاء در نظر گرفته شد. لذا هدف از پژوهش حاضر مدل. استکشت مستقیم بذر 

بازو  دینامیکیسازی لسپس بر اساس مدآمد.  دستهبسازی و موقعیت کارنده در هر لحظه ابتدا یک بازوی کارنده مدلبدین منظور 

 ثانیهمتر بر سانتی 01و  5سطح سرعت پیشروی ارزیابی سامانه کاشت دو  کشت بذر در سینی نشاء صورت پذیرفت.ساخته و عملیات 

های نکاشت شاخصسلول در ساعت بود. در ضمن  4603تا  3559که ظرفیـت نامی این بذرکار بین انجام گرفت  چغندرقندبرای بذر 

کارنده و  با توجه به دقت کاشت، سرعت عملکردآمد.  دستهب درصد 05/8و  13/1به ترتیب نیز  سلول 3111در  کاشتو چندگانه 

 ( این سامانه توانایی جایگزینی بذرکاری دستی در سینی نشاء را دارد.ساعتوات 56/55همچنین مصرف اندک انرژی )

    

 ، پردازش تصویرسازیسامانه کارنده، سینی نشاء، چغندرقند، مدلکلمات کلیدی: 

 

 . مقدمه 1

ای در تولید شکر در صنعتی است که سهم عمده زراعی و استراتژیکیکی از محصوالت   Beta vulgaris Lقند با نام علمیچغندر

درصد تولید داخلی شکر از چغندرقند، اهمیت اقتصادی این محصول  51جهان دارد. نیاز روزافزون کشور به تولید شکر و تأمین حدود 



 

 

ورت غیرمستقیم )از طریق تأمین خوراک را به خوبی نشان می دهد. این محصول به طور مستقیم )از طریق تولید قند و شکر( و به ص

. (al. et Biancardi, 2010باشد )ماه می 9تا  6 طول دوره رشد برای تولید قندسازد. دام( بخشی از نیازهای کشور را برآورده می

بر شود. استفاده میسازی و داروسازی آید در صنعت الکلهای فرعی چغندرقند به شمار میافزون بر این از مالس که از فرآورده

تن در هکتار می 6/48میلیون هکتار با عملکرد متوسط حدود  13/5سطح زیرکشت چغندرقند در جهان حدود  0اساس آمار رسمی فائو

 ,FAOتن در هکتار است ) 59هزار هکتار سطح زیرکشت و با عملکرد حدود  85باشد که سهم ایران در بین کشورهای جهان، حدود 

کشت نشائی بهتر درصد  99و خاک به نسبت شور با اطمینان  منابع آب طق دارای محدودیت طول دورة رشد و دارایمنا در(. 2018

کشت . در پژوهشی ( Armin &Keyvanlo, 2017) باشدقند نیز از این قاعده مستثنی نمیچغندراز کشت مستقیم بذر است؛ لذا 

  قند درصد کشت مستقیم. در ندگردید مقایسهتولیدی با یکدیگر از نظر عملکرد ریشه و شکر آن مستقیم  گلدانی چغندرقند با کشت

درصد قند تولیدی کمتر  درصد بود. اگرچه در کشت گلدانی 35/05گلدانی  قند تولیدی در کشت میزان کهدرحالی دست آمدبه 59/08

 . (Nasri et al., 2011) شد عملکرد شکر تولیدیریشه در این روش سبب افزایش  بود اما باالتر بودن عملکرد

عملکرد اقتصادی مناسب در تدریج افزایش یافته است. های کشاورزی، سطح اقتصادی کشاورزی نیز بهسامانهدر با توسعه اتوماسیون 

یشه تخصیص مناسب مواد فتوسنتزی به ر و رشد رویشی مناسب در اویل فصل رشد و توزیع ای تابعمحصوالت زراعی و گلخانه

 هشده بتوان در شرایط کنترلرشد گیاه را می در تسریعبرخوردار است.  سزاییهبکشت به موقع گیاهان از اهمیت  در نتیجهاست، 

 کمبود آب برطرف مشکلو همچنین مناسب که خطر سرمای زمستانه  کشت در خزانه و انتقال آن به زمین اصلی در زمان مکک

کاهش زمان های کشت و همچنین نیاز روز افزون تولید دستگاه این با توجه بهبسیاری از صنایع لذا  .(Cao, 2019) نمود میسر ،شده

تا به امروز . (Tian et al., 2017)اند تولید و کاشت نشاء نمودههای خودکار طور پیوسته اقدام به تولید سامانههب ،و نیاز نیروی کار

در کشور  یبصورت دستنشاء تولید  یندفرآصورت نگرفته و  تولید نشاءهای خودکار ساخت و تولید دستگاه زمینه در ایعمده پژوهش

دشوار را بزرگ  یاسمقدر  یدتول ،یدسته صورت عمل ب ینا یینشدت کار باالتر و راندمان پا ی است کهحالدر  ینا .شودیانجام م

 .نمایدیم

-شروع گردید. دستگاه 0981 دههدر  ژاپن وآمریکا  یدرکشورهاتولید نشاء  زهیمکانهای توسعه دستگاههای موجود، بر اساس گزارش

(، سامانه کشت نشاء در  al. etRosli 2013;  ,et al.Si, 2016های تولید و کشت در سینی نشاء )های توسعه یافته شامل دستگاه

های صورت جمله پژوهشباشند. از ( میWang et al., 2018مزرعه ) های کشت نشاء در( و دستگاهYang et al., 2018گلدان )

سازی روش بهینه باباشد سازی ساختار بخش کارنده نشاء که مهمترین بخش دستگاه میتوان به بهینهها میگرفته در زمینه کارنده

، نرم افزاری با قابلیت یپژوهش کار ل ایناصالح شده اشاره نمود. حاص مدل برای ایجاد 5هدایت شده به وسیله تصحیح پارامترها

                                                 
1
 -FAO 

2 - optimization guided by parameters' modification 



 

 

(. در Weiwei et al., 2011ها با توجه به شرایط کاری مختلف دستگاه بود )سازی آنسازی انواع مختلف نشاکار و بهینهمدل

 یمیکی بازوسازی دیناابتدا مدل ،آوری نشاء از سینی نشاء طراحی و ساخته شد. در این پژوهشبازویی به منظور جمع ،ایمطالعه

(. در پژوهشی دیگر از یک سامانه Li et al., 2019گیرنده تولید گردید )ی بازو ،سازیگیرنده نشاء انجام و بر اساس نتایج این مدل

خودکارسازی دستگاه کارنده نشاء استفاده گردید. سامانه توسعه یافته عالوه بر کنترل حرکت -به منظور نیمه PLCکنترلی بر پایه 

ها به صورت خودکار از طریق ارسال سیگنال فرمان به شیربرقی و موتور کارنده، امکان کنترل از راه دور سینی نشاء و جداسازی نشاء

گیاه در دقیقه به  61و  51، 41های متفاوت نتایج، موفقیت سامانه در کاشت در سرعت سیم را دارا بود. بر اساسو به صورت بی

باشد. در از مسائل مهم می نیز نشاءکاشت  دقتتعیین (. Yang et al., 2020آمد ) دستهبدرصد  5/96و  5/95، 6/98ترتیب 

دقت تشخیص  ،به منظور تعیین سالمت نشاء استفاده گردید. بر اساس نتایج و اطالعات فازی پژوهشی از تکنولوژی پردازش تصویر

 (. Jin et al., 2020آمد ) دستهبدرصد  33/95 ،نشاء در دقیقه 51انتقالنشاء در سرعت 

 

است. بر این اساس یک کارنده نئوماتیک برای کاشت بذور ریز در سینی  و با کارکارگری بسیار فرساطاقت بر،زمانکاری  ،تولید نشاء

 دستهبدرصد  91ای های گوجه و فلفل دلمهدقت کاشت تک بذر دستگاه کارنده برای بذر ،نشاء طراحی و ساخته شد. بر اساس نتایج

 & Gaikwadسلول در ساعت بود ) 61111 تا 38111، ظرفیت معادل دستگاه مطابق با اندازه سینی مورد استفاده عالوههبآمد. 

Sirohi, 2008 فرنگـی یک ربات بذرکار دقیق بـرای کاشـت بـذر گوجـه(. در پژوهشی دیگر مطالعه اولیه به منظور طراحی و ساخت

مورد میلیمتر  49/1و  45/1های بار و قطر سوراخ 45/3و  89/3این بذرکار در فشار مکش انجام پذیرفت.  های کاشتسینیدر 

گزارش گردید سلول در ساعت  35111تا  05111نامی این بذرکار بین  هـا، ظرفیـتبسته بـه انـدازه سـینی و ارزیابی قرار گرفت

(Gezavati et al., 2015.) بر اساس میکروکنترلر ای در پژوهشی به طراحی و ساخت سامانهAVR نشا -برای کشت بذر در سینی- 

شدند و فرآیند کاشت به به محل کاشت منتقل می DCهای نشاء به کمک موتور انه توسعه یافته سینیدر سامپرداخته شد.  0نرم

دست همتر بر ثانیه ب 95/1درصد در سرعت حرکت  99قابلیت اعتماد سامانه بزرگتر از  ،شد. مطابق با نتایجصورت خودکار انجام می

   (.Chen et al., 2020آمد )

که حذف کار کارگری  است و این در صورتی بیشتر بودهنسبت به کشت مستقیم  ءکشت نشاتولید و  کارگریانرژی ورودی و هزینه 

سازی و مدل ،لذا هدف از این پژوهشتواند صرفه اقتصادی این نوع کشت را به صورت چشمگیری افزایش دهد. در هر بخش می

های حرکتی سرعتابعاد مختلف و طراحی بازوی کشت بذر در سینی نشاء در نظر گرفته شد. بدین منظور ابتدا مدل ریاضی بازو در 

با کمک پردازش تصاویر عملیات کاشت در سینی نشاء  ،سازی صورت گرفتهسپس بر اساس مدل ؛مختلف سینی نشاء بدست آمد

 انجام پذیرفت.دیجیتال 

                                                 
1 - soft-pot-tray 



 

 

 

 ها و روش . مواد2

 

 . تهیه نمونه و سینی کشت1. 2

مواد  از های کشت مورد استفاده. سینیاستفاده شد( کشور دانمارک، Mariboشرکت ) فلورس قنددر این آزمایش از بذر چغندر

 بود.   مترسانتی 4و  5/5به ترتیب   حفرهو  دهانه دارای ابعادمتر و سانتی 5/59×61دارای ابعادو تجدیدپذیر 

 سامانه کارنده ریاضیسازی  مدل .2 .2

 ADو  DC ،کارنده لهیم BCF لنگ،محور  AB در این شکل .( آمده است0) شکلدر  کیشماتبه صورت  کارنده بذربازو  زمیمکان

-یم α و 0ɵ، 5ɵ، 3ɵ و  L1، L2، L3، L4 به ترتیب xو محور  هاآن نیب هیزاو و AB، BCF، DC، AD طول .ندستهرابط  هایلهیم

بر  این سامانه. نددر نظر گرفته شد  w1دورانی  سرعتو  ساعت عقربهجهت  ،لنگمحور حرکت به منظور تحلیل دینامیکی . باشد

دو درجه آزادی است؛ در نتیجه برای حرکت به دو موتور نیاز دارد که در بخش بعدی به نحوه انتخاب  دارای باخ-اساس معیار کورتز

  شود.آن پرداخته می

 

 بازو کارنده بذر زمیک مکانیشمات -0 شکل

Fig. 1. Schematic of seed planting arm mechanism 

 .(4 -0ابط ور) ندتصویر شد y و x محور در لهیم هرسازی مکانیزم کارنده به منظور انجام مدل
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 شوند،انتخاب می یتصادفبه صورت  لهیم هیزاو و اتصال هیزاو له،یم طول کهی طیشرا درf (xf , yf ) نقطه مختصات 0رابطه  طبق

 4و  3در رابطه  .است f نقطه مختصاتهمان کارنده  لهیم حرکت ریمس باشد، ثابت لهیم هیزاو مقدار. در حالی که است محاسبهقابل 

2 2

0 1 4 1 4 12 cos( )l l l l l     
و  5ط از رواباسبک  و لنگزاویه بین  0با توجه به شکل  باشد.می BD محور و اندازه 

 قابل محاسبه است.  6
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باشد. از می محاسبهقابل  0ɵ لحظه با اختیار مقدار تصادفی برای هر در DCمیل رابط  و لنگ محور نیب هیزاو 5 و 5 روابط به توجه با

ها با آن یاهیزاو شتاب وی اهیزاو سرعت باشد، مشخص ADو  DCرابط نسبت به   w1 لنگ حورمی اهیزاو سرعت اگرطرف دیگر 

 یضلع چند  ABCDعنوان یک توان بهرا می DCمیل رابط و  لنگمحور  زمیمکان نیا. آیدمی بدست مختلط بردار روشاستفاده از 

 :(Wang et al., 2013) بازو بر قرار است 4میان ( 5در فضای مختلط رابطه )در نتیجه  ؛فتگر نظر دربسته 
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 . (Li-zhang & Yao-ming, 2007) تعریف نمود 9و  8توان آن را به صورت توابعی مطابق روابط می 5بسط رابطه با 
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-نیوتنبه منظور حل این دو معادله از روش هش ودر این پژ. باشندمی 3ɵ، 4ɵ برحسب غیرخطی معادله دو باال در شده بیانرابطه  دو

0 که( 01)( و 9)روابط  حالت خاصی از انجام حل عددیبه منظور (. Chapra, 2012استفاده گردید ) رافسون  و
1

2

3


   را

 بازنویسی گردیدند: (00و ) (01صورت روابط )برای شرایط اولیه حرکت در نظر گرفته و روابط به 

(01) 1 1 4 2 4
3 3

2 3 4

cos( ) sin( )

sin( )

i i g g

l

 
 

 

 
 


 

(00) 1 1 3 2 3
4 4

3 4 3

cos( ) sin( )

sin( )

i i g g

l

 
 

 

 
 


 

 .دباشمی 3ɵ، 4ɵ اولیه مقادیر به نیاز معادالت این حل برای. باشدمی تکرارمرتبه  به مربوط i+1 و i هایاندیس هارابطه این در هک

4بدین منظور    3و       مقادیر کهدر نظر گرفته شد  و   آیند. می دستهب 6و  3ی هارابطهبه ترتیب از

شود تا مسیر شود و مقدار بدست آمده در هر تکرار به جای زاویه قبل قرار داده میدرجه به مقادیر اضافه می 0در هر تکرار مقدار 

     :(03-05ها نیز تعیین گردید )رابطه آن ایسرعت زاویهها بعد از تعیین موقعیت بازو درجه حرکتش بدست آید. 361حرکت کارنده در 
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 (:05-04)رابطه  شد محاسبهای نیز زاویه شتاببر حسب زمان  03و  05گیری از روابط عالوه با مشتقبه

(04) 2 2 2

3 3 1 1 1 3 2 2 4 3
2

2 4 3

cos( ) cos( )

sin( )

l l l

l

      


 

   



 

(05) 2 2 2

2 2 1 1 1 4 3 3 3 4
3

3 3 4

cos( ) cos( )

sin( )

l l l

l

      


 

   



 

شدند. سپس کنترل  یوندهابه طور مستقل چرخش پهای دینامیکی وارد به سامانه کارنده منظور محاسبه گشتاور محرک و نیروبه 

F) هاجمع نیرو ma)  ها )ممانوM I برای هر پیوند محاسبه گردید. با بسط روابط در مختصات )x  و y  حالت

 (:06ماتریسی زیر حاصل شد )رابطه 
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، Tکه در این رابطه 
il xF ،

il yF ،mi ،Ii ،
ixa  و

iya  ( به ترتیب گشتاور محرکN-m نیروی وارد به میله ،)i  ام در راستایx  در

kgmام ) i(، ممان جرمی میله kgام ) i(، جرم میله N) در محل پینy  ام در راستای i(، نیروی وارد به میله N) محل پین
(، شتاب 2

x (msام در راستای  iوارد به میله 
y(ms ام در راستای i( و نیروی وارد به میله 2-

-2.)  

بدین شکل فرض شد که طول بلندترین اتصال  استفاده با توجه به ابعاد سینی نشاء موردتعیین مسیر حرکت  سازی وبه منظور مدل

-واحد تغییر می 55تا  0از نیز  CFشایان ذکر است در این طراحی طول بازوی  باشد.برابر طول کوتاهترین اتصال  51نباید بیشتر از 

 طولدر نظر گرفته شد و برای  واحد L1، 0 طولدر نحوه حرکت مکانیزم کارنده تاثیر گذار است  از آنجا که نسبت طول اتصالنمود. 

L3 وL4  طول ممیماکزفراهم گردید.  واحد 51 تا 0 همحدود درامکان تغییر L2 و همچین  05موجود در رابطه  شرط 5به  توجه با

 :(Waldron et al., 2016) دیآیم بدست 0تئوری حرکتی گراشف

(05) 
2 1 3 4

2

max

max 50

l l l l

l

  



 

های آن بهترین ترکیب طول برای هر یک از های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به محل سینی نشاء و حفرهنهایتا ترکیب

سازی های مختلف مکانیزم مدلبعد از هر بار عکس برداری حرکت عالوههبتعیین شد. های مختلف حرکتی بر اساس مسیر اتصاالت

 . گرددشده و حرکت بهینه بر اساس زاویه چرخش سروو موتورها به مکانیزم کارنده منتقل می

 

 . ساخت بخش مکانیک ربات کارنده 3. 2

تر گفته شد ابتدا مسیر حرکت طور که پیشها همانزوآمده است. به منظور طراحی و تعیین اندازه با 5سامانه کارنده در شکل از نمایی 

ترین طول مناسب ،آمد سپس بر اساس موقعیت کارنده و محل قرار گیری سینی نشاء بر روی تسمه نقاله دستهببا ابعاد مختلف 

 متر در نظر گرفته شد. سانتی 35تعیین گردید. شایان ذکر است که عرض تسمه نقاله مورد استفاده 

                                                 
1 - Grashof’s  theorem  

 



 

 

 

 

 

(b) (a) 

 ( بازوی کارنده bنمای کامل؛  (a:  سامانه کاشت بذر در سینی نشاء -5شکل

Fig. 2. Seed planting system in the seedling tray: a) Whole system; b) Planting arm 

به   بعدیبا توجه به معیارهای طراحی نقشه طراحی استخراج و به پرنتر سه به منظور ساخت قطعات بعد از تعیین ابعاد مورد نظر

 اسید الکتیک پلیها جنس مورد استفاده به منظور ساخت بازوشود. جهت چاپ ارسال می G-Codesصورت 
 55/0با قطر  PLA یا 0

 نشاسته مانند پذیر تجدید منابع از که باشد می نرمی و پذیر انعطاف پلیمر یک PLA یوسو در نظر گرفته شد. ساخت شرکتمتر میلی

 نسبت به PLA دمای ذوب پایین فیالمنتنیز وجود داشت اما   ABSالبته امکان استفاده از جنس. شود می تولید نیشکر یا و ذرت

ABS درهای مختلف سامانه بخش و تهیه نقشه از طراحی سازد.تر میچاپ قطعات پیچیده را که نیاز به مدت زمان بیشتر دارند آسان 

  .صورت پذیرفت 3DS MAXنرم افزار 

 

 کننده سامانه کارندهطراحی مدار الکتریکی و کنترل. 4. 2

کاناله )مدل  ماژول موتور درایور دو ،به منظور انجام عملیات کنترلی ATMEGA32سامانه مورد نظر شامل یک میکروکنترلر 

L298N)به منظور کنترل موتور ، کشور چین DC  دو )عدد سروو موتور  سه، ک هیدرولیکی هدایت کننده سینی نشاءجتسمه نقاله و

( و ینچکشور ، CR30-15AC) یخازن یاز سنسور مجاورت، برای کنترل بازوی کارندهکشور چین( ، SG90یک عدد ، MG995عدد 

نوار  یرو در محل مناسب کاشتبه منظور تشخص قرارگیری سینی  یب( به ترتینچکشور ، E18-D80NKسنسور مادون قرمز )

، حسگر ها، کشور چین( جهت شمارش تعدا بذرVCNL-4000، حسگر مجاورتی )مدل کنندهخلیهت یبازو یتو موقع ینقاله ورود

بایل وو اتصال به مwifi ها به صورت برای ارسال داده  ESP8266و ماژول نوری جهت تشخیص پر و خالی بودن مخزن کارنده

های و تعداد بذر میزان انرژی مصرفی ،های کاشته شدهکاربر امکان مشاهده تعداد سینی ،با توجه به طراحی صورت گرفته باشد.می

                                                 
1 -Polylactic Acid 



 

 

به منظور کاهش  استفاده شد.ولتاژ ورودی  عنوان رای تامینب آمپر 31 ولت 05یه منبع تغذیک مطالعه از  یندر ا .داردرا کاشته شده 

 توسطمصرفی گیری جریان در ضمن اندازه .استفاده گردید LP2985و  MC33269D5به ترتیب از ولت  3/3و  5سطح  ولتاژ به 

  (.3)شکل  صورت پذیرفت ACS712 حسگر

با  متر(-نیوتن 45/0و  55/0) و گشتاوررادیان بر ثانیه(  5/5و  5/5) امکان ایجاد دو حداکثر سرعت MG995مدل های سروو موتور

 1 صفربه زاویه را و وکه متناسب آن سر طول پالسی )بر حسب میکرو ثانیه( در ضمن را داشتند. ولت( 6و  8/4) توجه به ولتاژ ورودی

 هااین پژوهش به منظور جلوگیری از آسیب احتمالی به سروودر  لذا .ندبود 5411و  544مقدار نمود به ترتیب دارای هدایت می 081و 

ها در سرووعالوه به در نظر گرفته شد. میکرو ثانیه 5111تا  811و طول پالس بین  8/4ولتاژ کاری  ،خطای چرخش در دو انتها و

نمودند؛ از آمپر مصرف میمیلی 051جریانی در حدود  ،در حلقه تکرار رحالت بدون بار با توجه به ارسال سیگنال فرمان از میکروکنترل

نیازی به عملکرد بازوی کارنده وجود زمانی که و همچنین کاهش مصرف انرژی ها سروو به منظور جلوگیری از داغ شدناین رو 

    گردید.ها به صورت نرم افزاری قطع میاتصال سروو ،شتندا

 

 

 بذر در سینی نشاءمدار الکتریکی سامانه کاشت  -3شکل



 

 

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

 

 ارزیابی سامانه کارنده. 5. 2

های ذکر شده حداقل و سرعت .در نظر گرفته شد ثانیهمتر بر سانتی 01و  5دو سطح سرعت پیشروی  ،جهت ارزیابی سامانه کاشت

 و مدوالسیون پهنای باند PWMهای از پایههای ذکر شده به منظور ایجاد سرعت. باشندمی DCسرعت چرخش موتور حدکثر 

های شده که این مساله سبب تولید سرعت ولتاژ خروجی نیز کنترل ،کنترل میزان پالسبا در واقع  استفاده گردید. در این حالت

سلول محاسبه  3111نیز طی فرآیند کاشت  (09)رابطه  و چندگانه کاشت (08)رابطه  های نکاشتشاخصدر ضمن  گردد.مختلف می

  :(Abdolahzare & Abdanan Mehdizadeh,  2018a) ندشد

      
  

 
             (08)  

     
  

 
             (09)  

ها های دارای بیش از یک بذر و  تعداد کل  سلولهای خالی، تعداد سلولبه ترتیب تعداد سلول Nو  N1، N2که در این روابط 

 است.

آی استفاده شد. ورودی این گیری جریان مصرفی برای اندازه ACS712از حسگر فرآیند کاشت  به عالوه به منظور محاسبه انرژی

 : (Anonymous,  2007) (50-51رابطه گردید )باشد لذا به منظور محاسبه جریان به صورت زیر عمل به صورت آنالوگ می سی

(51)  
rV

V *5000
1024.0

 
  
   

(50)  V
Amps *185

2500

 
  
   

 باشند.جریان مصرفی بر حسب آمپر می Amps و عدد خام ورودی به میکروکنترلر Vrولت، ولتاژ بر حسب میلی  Vکه در این روابط 

  زمان( مصرفی محاسبه گردید.×جریان×های فوق میزان انرژی )ولتاژحال با داشتن پارامتر

 و تسـمه نقالـه بـا شدمی کاربر بر روی تسمه نقاله قرار دادهتوسط نشاء  که در ابتدا سینی بودای گونهسامانه به ارزیابیحوه ن

، عکس IRنمود. بعد از تشخیص سینی نشاء توسط حسگر میهدایت محل کاشت را به  نشاء ، سینییاد شده ثابتهای سـرعت

برخالف  سینی در کاشت بذرگرفت. شایان ذکر است که چگونگی قرار گیری ها صورت میلبرداری به منظور تعیین مختصات سلو

نداشت. نهایتا  یبا توجه به تعیین مختصات کاشت اهمیت ((Gezavati et al., 2015های مشابه )به عنوان مثال پژوهش پژوهش

پذیرفت. در ادامه، حرکت سینی بر روی تسمه نقاله ادامه شد و عمل کاشت صورت میهای مورد نظر ارسال میبازوی کارنده به محل



 

 

Start 

-رسید؛ در این نقطه سینی نشاء توسط بازوی هیدرولیکی به خارج هدایت میدوم( می IRیافت تا به محل خروج )یعنی حسگر می

 گردید. 

  

 . هدایت بازو به محل هر سلول 6. 2

ز سینی نشاء هدایت بازو به محل کاشت ابتدا یک تصویر ابه منظور نمایش داده شده است.  4الگوریتم هدایت بازوی کارنده در شکل 

 کموبشد. میبه کامپیوتر منتقل و اخذ در شرایط نوری ثابت ، ساخت کشور تایوان( C930eکم الجیتک )مدل یک وببا استفاده از 

  قرار داشت. وات 51دی ایمیان دو عدد ال برداریمحل عکس ازمتری سانتی 51به صورت عمودی و در فاصله ثابت 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاسلول مرکز فلوچارت الگوریتم پردازش تصویر و تعیین مختصات-4شکل 

Fig. 4. Flowchart of image processing algorithm and determination of cell center coordinates 

 

Input image 

Histogram expansion and convert the color image to gray image 

Apply active contour method, closing and erosion operator 

Send coordinates to the control unit 

Cell center determination 

End 

Thresholding, opening operation and noise cancellation  



 

 

 et al.Nadafzadeh, )یافت می شگستر یستوگرام تصویربعد از اعمال فیلتر میانه، ه بهبود کیفیت تصویرمنظور حذف نویز و به

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

  گردید. 
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 .باشد ناحیه بندی میتصویر باینری حاصل از  inew(x,y)تصویر اصلی و  i(x,y)که 

. شایان ذکر استفاده گردیدمربع پیکسل  05گذاری به منظور حذف نویز موجود در تصویر از عملگر گشودگی با آستانه بعد از آستانه

های مختلف هر سلول نشاء، سپس برای اتصال بخشآمدند.  دستبهاست در پژوهش حاضر اعداد آستانه با روش سعی و خطا 

 با هایپیکسل آن در که است ای. روش کانتور فعال پروسهسازی گردیدآمده پیاده دستبه 5هایبر روی بذر 0کانتور فعالالگوریتم 

 از مجموعه یک انتخاب با بندیقطعه. بدهند شکل را شده بندیقطعه ناحیة یک تا گردندمی بندیگروه یکدیگر با یکسان دامنه

 که بذر نقطه هر مجاور نقاط الحاق با و (گذاریآستانه روش با شده مشخص اولیه ةهست) گرددمی آغاز "بذر" نقاط نام به نقاط

با اعمال  سپس .گرددمی انجام ناحیه رشد باشند،می بذر ناحیه آن با (تیرگی سطح از مشخصی دامنه) مشابهی مشخصات دارای

نهایتا مختصات . ( & Abdanan Mehdizadeh, 2018Nematinia) عملگر بستن و فرسایش ناحیه هر سلول یکنواخت گردید

 مرکز هر سلول تعیین و به واحد کنترل جهت هدایت بازو به نقطه مورد نظر ارسال شد. 

 

 . نتایج و بحث3

شود: بخش اول شامل نتایج مربوط به پردازش تصویر؛ بخش دوم شامل در پژوهش حاضر بخش نتایج به سه زیر مجموعه تقسیم می

باشد که هر بخش به تفضیل مورد بازوی کارنده و مسیر حرکت؛ بخش سوم شامل محاسبه انرژی و عملکرد بازو می نتایج طراحی

 د گرفت. نبررسی قرار خواه

 

 های سینی نشاء   . تعیین مختصات مرکز سلول1. 3

                                                 
1
 -Active Contour  

2
-Seed  



 

 

اعمال  ،بعد از اعمال آستانه هد.توسط سامانه تصویر برداری را نمایش می از سینی نشاء ویر اخذ شدهاای از تصنمونه a-5 شکل

های اولیه هر سلول به منظور اعمال الگوریتم کانتور فعال و تشخیص سلول بذرعملگر گشودگی و حذف نویزهای موجود درتصویر، 

 (. b-5شوند)شکل سینی نشاء تشکیل می

  

  

(b) (a) 

 های اولیه در هر سلولگذاری و تشکیل بذر( آستانه bویر اخذ شده از سینی نشاء اای از تص( نمونهa -5 شکل

Fig. 5. a) Sample image taken from seedling tray b) thresholding and formation of primary seeds in each 

cell 

 

های بذرسازی شد و پیاده ،الگوریتم کانتور فعال بر روی تصاویر ،های سینی نشاءبه منظور تعیین سلول های اولیه،بعد از تعیین بذر

تکرار در نظر گرفته شد که با سعی و خطا  55معیار توقف در این پژوهش  (.d-6تا  a-6)شکل  گردیدندگسسته به یکدیگر متصل 

های موجود در سینی سلو( f-6(، گشودگی و فرسایش )شکل e-6با اعمال عملگرهای بستن )شکل  سپسآمد.  دستبهبهترین حالت 

های به خوبی تعیین شدند و این الگوریتم عملکرد قابل تمامی سلولمشخص است  f-6که در شکل طور همان. نشاء تعیین شدند

  قبولی ارائه داشته است.

  

(b) (a) 



 

 

  

(d) (c) 

  

(f) (e) 

( اعمال عملگر بستن روی تصویر eتکرار؛  d )55 ؛تکرار c )51 ؛تکرار b )05 ؛تکرار a) 01 سازی الگوریتم کانتور فعالپیاده -6شکل

 ( اعمال عملگر گشودگی و فرسایش روی تصویر f(؛ d)خروجی از قسمت 

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 

 

که این  )خطوط سبز رنگ( ترین مستطیلیکوچکو  (b-5)شکل  همرز هر ناحیه مشخص شد( a-5)شکل  هابعد از تشخیص سلول

 (c-5)شکل  هاهر یک از این مستطیلهای آبی رنگ( )ستارهمرکز  نهایتاقرار گرفت.  هاآنامون رنمود تعیین و پیرا محاط می هامرز

 ارسال گردید. در نقاط مورد نظر کشت بذر و  هابه این مختصات بازوی کاشت هدایت به عنوان مختصات کاشت به برد کنترلی جهت

 



 

 

 
 

(b) (a) 

 

 

(c) 

های محاط شده مستطیل( cبندی شده؛ های بخشسلول( bبندی تصویر؛ های مشخص شده در قسمت بخش( مرز ناحیهa. 5شکل 

  های آبی رنگ()خطوط سبز رنگ( و مراکز هر سلول )ستاره

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) 

 پژوهش حالی که دردرآمد.  دستبهدرصد  011سلول مورد بررسی، دقت تشخیص سامانه بینایی ماشین کارنده  3111مطابق نتایج از 

(Chen et al., 2020) سینی در ساعت گردید.  511درصد در سرعت  54/0کاشت سامانه توسعه داده شده به صورت متوسط  خطای

 این مساله نشان از دقت باالی روش ارائه شده در پژوهش حاضر دارد.

  

  سازی دینامیکی و حرکتی بازوبررسی نتایج مدل .2. 3

 یارمع و همچنین بوددرجه  361تا  1اتصال از  یهزاو یو برامتر سانتی 11/011تا  11/0از  تطول اتصاال یدامنه مورد استفاده برا

 را گراشف و دامنه تغییراتی مورد نظر ترکیباتی که شرایط حرکتی. تعداد گردیدتحرک اتصال استفاده  یتقابل یینبه منظور تع گراشف

 یهزاو رایمقدار ب 01و همچنین  (0)شکل  CFطول بازوی برای مقدار  01با که  ؛آمد دستبهحالت  84دور اول ارضاء نمودند در 



 

 

مرحله به صورت پیوسته با  4سپس آنالیز مکانیزم تا  .گردیدحالت  8411برای ابعاد بازوی کارنده  یبات، تعداد ترکقرارگیری آن

 افزایش یافت و در مراحلها در محدوده تعیین شده شایان ذکر است که در این مراحل دقت بررسی های دیگر ادامه یافت.ترکیب

های بصری مسیر بعدی در حد صدم اعشار صورت پذیرفت. البته بسیاری از ترکیبات بدست آمده در همان مراحل اولیه در بررسی

مورد ترکیب با توجه به  6ترکیب بررسی و  531505آمده است در مجموع تعداد  0نهایتا همانطور که در جدول حرکت حذف شدند. 

    های نشاء و کمترین حرکت ممکن برای دورترین نقاط انتخاب شدند.اد سینیهزینه، ابع

 

  باشد(متر و زاویه برحسب درجه می: ابعاد اتصاالت به منظور بررسی مسیر حرکت )ابعاد طولی بر حسب سانتی0جدول 

Table 1: Range of the link’s dimensions for path analysis (length and angel are based on centimeter and 

degree, respectively) 

 

سازی . البته امکان مدلندمورد بررسی قرار گرفت( 0)مطابق با جدول  یمختلف هایحالت  CFبازوی به منظور تعیین زاویه قرارگیری 

بر  CFبازوی ای از اثر زاویه قرارگیری نمونه 8شکل  بازویی وجود دارد. طول هر زاویه دلخواهی در روش ارائه شده با هر ترکیب

 ،ترین حالت زمانی است که هنگام چرخش در یک مسیردر این فرآیند، مطلوبدهد. را نشان می زاویه 6برای مسیر حرکت کارنده 

مشخص شده های مطابق شکل، کارنده در مسیرداشته و در ضمن مسیری دوبار طی نشود.  راهای سینی نشاء بیشتر پوشش در سلول

طور که گفته شد در این در ضمن همانو زوایای تعیین شده امکان کاشت بذر در سینی نشاء وجود دارد.  (f-8تا ) (c-8های )در شکل

 تعداد ترکیبات

Combination No. 

 دامنه تغییرات ابعاد

Range of dimensions 

 مرحله

Stage 

 Lf L4 L3 L2 L1 

8400 0-360 1-100 1-50 1-50 1-100 1-10 1 

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 2 

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 



 

 

-جویی میکه انرژی مصرفی کارنده نیز صرفهاز مسیری مجدد عبور نکرده و عالوه بر ایندرجه(  341و  331، 351، 305)یعنی  ایازو

  گردد، امکان قفل شدن بازو نیز وجود ندارد.

   

(c) (b) (a) 

 
 

 

(f) (e) (d) 

( e؛ d )351؛ c )305؛ b)315؛ a )595 زاویه قرارگیری: کارندهحرکت  بر مسیر CFبازوی اثر زاویه قرارگیری سازی مدل  -8شکل 

 درجه f )341؛ 331

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  

 

مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا  ،های موجود حرکتیلذا پس از تعیین مختصات کاشت توسط سامانه بینایی ماشین، تمامی حالت

 ،L1، L2 متر به ترتیب برایسانتی 05و  5/4، 5/4، 06، 8 بر این اساسشود. هدایت بازو با کمترین میزان مصرف انرژی انتخاب می

L3، L4  وLf   بازوی زاویه قرارگیری  درجه برای 351وCF  9شکل شد. در نظر گرفته- a  9تا-c  نمودار سرعت، شتاب و گشتاور

ای حرکت شود در بخش عمدهمشاهده می b-9طور که در شکل هماندهد. مکانیزم طراحی شده با ابعاد مورد نظر را نشان می



 

 

باشد که نشان از نیروی اندک وارد شده به متر بر مجذور ثانیه می 9/1در حدود  آندرجه( شتاب حرکتی  301-61چرخشی سامانه )

متر -نیوتن 48/1حداکثر گشتاور محرک برای سامانه کارنده  c-9بر اساس شکل عالوه کارنده هنگام حرکت چرخشی است. به بازوی

این یافته با نتایج مشکلی برای سامانه ایجاد نخواد شد. متر( -نیوتن 55/0) ر موتور مورد استفادهدست آمد که با توجه به گشتاوبه

جرم، سرعت و  دارایهای سامانهبرای  در خصوص نیاز به گشتاور محرک ناچیز González Mendoza et al. (2013)پژوهش 

  باشد.در یک راستا می شتاب اندک

 

   

(c) (b) (a) 

 CF بازوی کارنده( گشتاور محرک c( شتاب؛ b( سرعت؛ aسازی مدل -9شکل 

بعدی جهت چاپ نقشه ارسال شده به پرنتر سه d-01 و b-01نقشه طراحی مورد استفاده در پژوهش حاضر و  c-01 و a-01شکل 

به ترتیب   Lfو  L1، L2، L3، L4های بازو بعد از چاپ قطعات و قرار دادن اجزا اتصال در محل مورد نظر، جرم. هدقطعات را نشان می

ینگ ایجاد بلبربه منظور قرار دادن )روی پایه و بازوی چرخنده( در ضمن دو شیار یلوگرم گردید. ک 55/1و  85/1، 83/1، 55/1، 04/1

شایان ذکر   .(f-01و  e-01)شکل  متر استفاده گردیدمیلی 45/1های فلزی با ابعاد ی؛ اما به منظور کاهش وزن سامانه از گوگردید

البته  داد.جای میعدد بذر را در خود  55 ±4در حدود  ،گردید و در حالت کامال پرپر میاست که مخزن سامانه کارنده توسط کاربر 

   تر نیز به راحتی امکان پذیر است.امکان تغییر در طراحی و ساخت مخزنی با ابعاد بزرگ

 

 

  



 

 

(b) (a) 

 
 

(d) (c) 

 

 

(f) (e) 

 

0( نقشه b نقشه طراحی بازوها و مخزن (aسامانه کارنده؛   نقشه اجزا مکانیکی  -01شکل 
stl به منظور ارسال به  بازوها و مخزن

فلزی در های گویگیری محل قرار( eپایه و نگهدارنده موتور؛  stlقشه ن( dنقشه طراحی پایه و نگهدارنده موتور؛ ( cبعدی؛ -3چابگر 

 های فلزی در بازوگویگیری محل قرار (fپایه؛ 

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 

 

و بررسی اثر آن در مسیر  تسمه نقاله امکان اعمال سرعت حرکت MatLab  2021افزار در نرم سازی صورت گرفتهدر مدل عالوههب

دارد.  را 5توقف/حرکتاین بدین معنی است که دستگاه هم امکان کاشت به صورت پیوسته و هم به صورت . کاشت نیز وجود دارد

-موقعیت بازو کارنده نمایش میحرکت تسمه نقاله را بر واحد بر ثانیه(  5/5و  5، 5/0، 0، 5/1، 1) های مختلفاثر سرعت (00) شکل

  دهد.

                                                 
1 - Standard Tessellation Language

 
2
 -Start/stop 



 

 

   

(c) (b) (a) 

   

(f) (e) (d) 

( d؛ c )0؛ b )5/1؛ a )1سرعت حرکت تسمه نقاله : CFبازوی قرارگیری بر  سرعت حرکت تسمه نقالهاثر  سازیمدل  -00شکل 

 واحد بر ثانیه f )5/5؛ e )5؛ 5/0

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 

 

 

 

 . ارزیابی بازوی کارنده3. 3

-میهدایت محل کاشت ، سینی را به ثانیهمتر در سانتی 01و  5 ثابت سـرعت 5بـا  ،عملکرد سامانه تسـمه نقالـهارزیابی  به منظور

 دستهب درصد 05/8و  13/1های نکاشت و چندگانه کاشت به ترتیب شاخص ،سلول مورد بررسی 3111از تعداد در این مرحله نمود. 

)دوری و وابسته به نحوه قرارگیری بعد از قرارگیری در محل تصویر برداری، سلولی  51ط زمان کاشت یک سینی سمتودر ضمن  آمد.



 

 

لذا ظرفیت کاشت سامانه کارنده  ثانیه گردید. 54±5که این عدد برای یک فرد در سه تکرار  شد ثانیه 33-46 بین نزدیکی به کارنده(

در ضمن میزان سلول در ساعت بود.  5963و  5158ترتیب  ساعت( 6در  متوسطبه صورت )متر بر ثانیه سانتی 01و  5در سرعت 

در  .گردید ساعتوات 53/1ساعت بدست آمد و انرژی مصرفی برای کاشت یک بذر به طور متوسط وات 56/55انرژی مصرفی 

درصد بدست  34/6و  05/3های نکاشت و چندگانه کاشت برای کارنده نیوماتیکی یونیسم و بذر سورگوم به ترتیب پژوهشی شاخص

 ؛ساعت گزارش گردیدوات 5591برای یک ردیف کارنده  متری 31.  انرژی مصرفی دستگاه فوق الذکر برای کاشت یک مسیر آمد

 Abdolahzare & Abdanan) باشدمی در این مسیر کاشت ساعت برای یک عدد بذروات 59در حدود  این مقدار از انرژی

Mehdizadeh, 2018b.) ( صفحه نرم افزار توسعه یافته برای تلفن05شکل ) هوشمند به منظور پایش شرایط کارنده را  همراه

پی مربوط به سامانه کارنده را وارد نموده و کلید اتصال دهد. نحوه عملکرد نرم افزار به این صورت است که ابتدا کاربر آینمایش می

کاربرد دارد که تعداد این قسمت زمانی  .شودنمایش داده می 0کند. به محض اتصال رنگ کلید سبز شده و شماره کارندهرا لمس می

شود وضعیت کاری کارنده، زیادی کارنده وجود داشته باشد. از جمله اطالعات دیگری که در برنامه گوشی هوشمند نمایش داده می

     ها و بذرهای کاشته شده، پر و خالی بودن مخزن کارنده، ساعات کاری و میزان انرژی مصرفی است. تعداد سینی

 
                                                 
1
 -Planter ID 



 

 

 افزار توسعه یافته برای تلفن هوشمند به منظور پایش شرایط کارنده صفحه نرم .05شکل 

Fig. 12. Software page developed for smartphones to monitor the planter's condition 

 

نامی این بذرکار  ظرفیـتپرداخته شد. در این پژوهش های کاشت طراحی و ساخت یک ربات بذرکار دقیق برای سینیدر پژوهشی به 

(. این در حالی است که سامانه طراحی شده در این Gezavati et al., 2015)گزارش گردید سلول در ساعت  35111تا  05111بین 

-ها وابسته بود و درصورتی که نوع سینی نشاء تغییر کند سامانه کاشت نیز میتحقیق به ابعداد سینی نشاء و چگونگی قرارگیری آن

سامانه کارنده در پژوهش حاضر با توجه به تشخیص محل کشت به وسیله سامانه بینایی ماشین به  کهآنکند؛ حال  بایست تغییر

 باشد.محل قرارگیری و ابعاد سینی نشاء وابسته نمی

 

  گیرینتیجه. 4

سازی دینامیکی طراحی، ساخته و ارزیابی گردید. در سامانه در پژوهش حاضر یک سامانه کاشت بذر در سینی نشاء بر اساس مدل

توسعه یافته تشخیص محل کاشت به وسیله پردازش تصویر صورت پذیرفت. به منظور ارزیابی سامانه کاشت دو سطح سرعت برای 

 دستهبسلول در ساعت  4603تا  3559به ترتیب که ظرفیـت این بذرکار  ه شدگرفت در نظرمتر بر ثانیه سانتی 01و  5تمسه نقاله 

گردید که نشان از درصد  05/8و  13/1سلول نیز به ترتیب  3111های نکاشت و چندگانه کاشت در شاخص ،از طرف دیگر. آمد

بذرکاری مناسب برای جایگزینی  را به ساعت، سامانهوات 56/55در ضمن میزان انرژی مصرفی . عملکرد قابل قبول این سامانه دارد

های آن توسط کاربر و از طریق نرم افزار طراحی شده برای نماید. از دیگر مزایای این سامانه امکان پایش پارامترمی تبدیلدستی 

ها و شود وضعیت کاری کارنده، تعداد سینیکه در برنامه گوشی هوشمند نمایش داده می یاز جمله اطالعاتگوشی هوشمند است. 

  زن کارنده، ساعات کاری و میزان انرژی مصرفی است.     بذرهای کاشته شده، پر و خالی بودن مخ
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