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  :چکیده

سه حالت . شود براي این کار استفاده می مختلف  روش 3هاي کشاورزي، براي دورزدن در منطقه سرمزرعه، از  در زمان انجام عملیات
آوردن روشی براي محاسبه  بدست با. بایکدیگر متفاوت هستند ،شده براي انجام آن روش از نظر مسافت و زمان طیمعمول براي دورزدن 

سپس با . حداقل مسافت الزم را تعیین کرد توان بهترین روش دورزدن از لحاظ می هاي مختلف شده حین دورزدن با روش مسافت طی
تري استفاده کرد، باعث کاهش مسافت و زمان  در تعداد بیش ترین روش دورزدن از کوتاهبتوان ب مسیر حرکتی که در آن انتخاب ترتی

  .کاهش داد% 50توان تا  با این کار مسافت غیرمفید را می. شود غیرمفید کل در زمان انجام عملیات کشاورزي می
  

  ترتیب مسیر حرکت، کشاورزي دقیقمسافت غیرمفید، دورزدن ماشین کشاورزي، : کلید واژه
  

  :مقدمه
 که باشد می موازي هاي مسیر از سري یک صورت به مزرعه در ماشین حرکت کنند، می کار مزرعه یک در کشاورزي هاي ماشین وقتی

 باید مسیر کدام اینکه شخیصت براي اپراتور توانایی به فرایند این مسیر، هر پایان در.  شود می ایجاد اپراتور تجربه بوسیله معموال آن الگوي
مسیري که باید عملیات (و رسیدن به ابتداي مسیر بعدي براي حرکت از انتهاي یک مسیر. شود می محدود شود، دنبال فعلی مسیر از بعد

 در زدن ردو طول در مفید غیر زمان از زیادي بخش. باشد ، نیاز به دور زدن ماشین کشاورزي می)کشاورزي از آن مسیر ادامه پیدا کند
هاي محاسبه مسافت  آوردن روش بنابراین بدست .[4,5] دارد زیادي منفی تاثیر مزرعه بازده در دورزدن زمان و افتد می اتفاق سرمزرعه

و تالش براي انجام روشی که کمترین مسافت غیرمفید  هاي کشاورزي در حین دور زدن در منطقه سرمزرعه  شده توسط ماشین طی
  . منجر شودهاي کشاورزي مختلف  کاهش مسافت و زمان غیرمفید در حین انجام عملیات بهتواند  میباشد، شده را داشته  طی

 
  :ها مواد و روش

 در دورزدن عملیات طول در شده طی مسافت به بستگی شده تلف و غیرمفید هستیم، زمان سرمزرعه در زدن دور حال در که وقتی
 نتیجه در و کرد اجرا راحتی به توان می را مانور انواع از برخی. دارد زدن دور متوسط سرعت و) مانور طول مثال، عنوان به( سرمزرعه

 سرعت به منجر که دارند، عقب دنده با حرکت حتی یا و رانندگی مهارت به نیاز دیگر انواع که حالی در شود، نیزاجرا باال سرعت در تواند می
 و کششی ادوات جمله از مختلف ادوات که زمانی کرد دقت باید همچنین،. دارند نیاز بزرگتر سرمزرعه منطقه به و شوند می تر پایین  متوسط

 ادامه براي که شرایطی از باید ممکن حد تا و دارد زیادي رانندگی مهارت به نیاز عقب دنده از استفاده هستند متصل تراکتور به سوار نیمه
   : از اند عبارت شود می استفاده بیشتر که دورزدن حالت سه. کنیم باجتنا بشویم، عقب دنده از استفاده به ملزم عملیات
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  )Ω-turn(  يا دورزدن حلقه      )turn-∏(دور از هم   یردو مس یندورزدن ب            )T-turn(دورزدن با دنده عقب           

  
  دورزدن در منطقه سرمزرعه يها روش. 1شکل 

. [2] شود محاسبه نقلیه وسیله یک براي حرکت سینماتیک معادالت اساس بر تواند می دورزدن عنو هر براي شده طی مسافت حداقل
 براي معمول روش سه براي j مسیر ابتداي به i مسیر انتهاي از حرکت و دستگاه دورزدن براي الزم زمان حداقل محاسبه براي زیر معادالت
  :است شده  ستفادها اي مزرعه هاي ماشین توسط سرمزرعه منطقه در دورزدن

  
در هنگام دور زدن در سرمزرعه در سه حالت دور زدن معمول براي  شده توان حداقل مسافت طی ها می با استفاده از از این فرمول

  . هاي کشاورزي را بدست آورد ماشین
ي تعداد نشان دهنده | i – j |  و) باشد برابر میماشین عرض مسیر با عرض کار ( ماشین نشان دهنده عرض کار w در معادالت فوق

به عنوان مثال در صورتی که  . باشد می (j)و مسیر بعدي که قصد ادامه حرکت از آن مسیر را داریم  (i)مسیر فعلی  مسیر حرکت موجود بین
ب این عدد در عرض رکه با ض خواهد شد | i – j |=3صورت مقدار  نشیم در ایرا داشته با 2به ابتداي مسیر  5قصد حرکت از انتهاي مسیر 

  . آید ین مسیر فعلی و مسیر بعدي بدست میماشین، فاصله ب کار
 .باشد می  ینحداقل شعاع دورزدن ماش 
 يها که چرخ یدو چرخ عقب، در حال ینوسط ب ي تا نقطه) ICC( یدگیخم يا شعاع دورزدن، به فاصله مرکز لحظه حداقل

  )2مطابق شکل. ([3] شود یاطالق م باشند، یفرمان خود م یهدر حداکثر زاو کننده یتهدا
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  حداقل شعاع دورزدن ماشین. 2شکل

  استفاده  ∏حالت شوند که نتوان از یاستفاده م یو زمان هستند ها ینماش یحرکت یتاز محدود یناش ܶ و  Ωدور زدن درحالت
... و  عرض منطقه سرمزرعه، در دسترس يراننده، فضا ییتوانا ،متصل مثل ادوات ییفاکتورها به ܶو   Ω دور زدن درحالت .کرد

  .دارند یبستگ
 

  :نتایج و بحث
در حین انحام عملیات کشاورزي در شده  مسافت غیرمفید طیکل هاي مختلف دورزدن، برروي  ان تاثیر روشي میز محاسبهبراي 

ترتیب حرکت  3(ترتیب حرکت  4مقایسه  هدف از این آزمایش. [1] ترتیب حرکت مختلف در مزرعه انجام شدچند مزرعه، آزمایشی با 
هاي  ها از نظر انواع حالت تمام این حالت. باشد شده توسط ماشین درمزرعه می بر روي فاصله غیرمفید طی) ترتیب بهینه 1غیربهینه و 

  .دورزدن در سرمزرعه با یکدیگر تفاوت دارند
متر به  5/4کار  با عرض یسکمتر با استفاده از د 50× متر  45کوچک با ابعاد حدود  مزرعه یککشت در  یاتعمل یش،آزما ایندر 

 رحداقل شعاع چرخش تراکتو .شد یمتقس یرمس 10عرض مزرعه به  یسک،کار د وبنابر عرض. مزرعه انجام شد ي لبه ترین یموازات طوالن
 یرهاياست که برابر با تعداد مس حرکت  یبترت یوستهدر حالت پ .شد یريگ متر اندازه 4/5

  . شد یريگ متر اندازه 7/209برابر با  شده یط یرمفیدغ مسافتو  باشد یحرکت م
از دورزدن به حالت  یريجلوگ يبه عنوان مثال، برا( کند یرا انتخاب م یگزینجا یاتعمل ،در حالت دوم، راننده با توجه به تداخل

Ω .(در هر  یرمس 9به صورت  یرمس یبخاص و شعاع دورزدن، ترت يا مزرعه يا شکل هندسه يوك و براطول بل ینتر با استفاده از مناسب
گیري  اندازه متر 3/240برابر با  شده یط یرمفیدمسافت غکه در این حالت   :بلوك انتخاب شد

  . شد
راننده  یاتعمل ینا یاندر پا  :در هر بلوك انتخاب کرد یرمس 7سوم، اپراتور  يدر الگو

  . بدست آمد متر 3/203 یرمفیدمسافت غ یاتعمل یندر ا. شود یلتکم یاتدور بزند تا عمل Tمجبور شد دوبار در حالت 
 Ant Colony)مورچگان  یکلونسازي  با استفاده از روش بهینه سازي ینهبا روش به یرهااز مس ینهبه یبترت یت،در نها

Optimization) به  یرمس یبترت ینا يبرا یرمفیدفاصله غ : )3شکل( محاسبه شد
   .شد یريمتر اندازه گ 9/171مقدار 
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  مزرعه پوشش براي ماشین ي بهینه مسیر ترتیب. 3شکل

  
  
  
  :یکل گیري یجهنت

  .آمده است 1شده در ترتیب مسیرهاي مختلف در جدول یمسافت غیرمفید ط
  ترتیب بهینه  در هر بلوك یرمس 7  در هر بلوك مسیر 9  حالت پیوسته  ترتیب حرکت

  9/171  3/203  3/240  7/209  )متر(مسافت غیرمفید

  مختلف یرهايمس یبدر ترت شده یط یرمفیدمسافت غ. 1جدول
  

این دلیل . یابد کاهش می شده  مسافت غیرمفید طیشود که درصورت استفاده از ترتیب مسیر بهینه،  مشاهده می 1جدولا توجه به ب
در این . استفاده کرد ∏از حالت دورزدن  توان در صورت استفاده از ترتیب مسیر بهینه می. توضیح داد 3توان با توجه به شکل امر را می

باشد و مسافت و زمان  تر می ساده Tو  Ω، از روش دورزدن ∏دورزدن روش . باشد نمی  دورزدنهاي  روش دیگرحالت لزومی براي استفاده از 
  .یابد گیري از این روش، مسافت غیرمفید طی شده کاهش می به همین دلیل با بهره .اي انجام آن مورد نیاز استکمی نیز بر

با دورزدن  یسهدر مقا Uچون دورزدن آرام  .باشد یاول کاهش اختالل در خاك م یتمز. مهم دارد یتدو مز کاهش مسافت غیرمفید
Ω [2] باشد یدوم کاهش عرض منطقه سرمزرعه م یتو مز کند یرد مدر طول مانور به خاك وا يکمتر یجانب یروهاين.  
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