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 چکیده        

های اخیر و همزمان با توسعه  در سالباشد. و تحول میدر حال دگرگونی به عرصه کشاورزی این بخش عظیم ها  رباتبا ورود 

توانند به صورت ها میاین ربات .های ویژه کشاورزی طراحی و ساخته شده است نسل جدیدی از رباتهای رباتیک،  فناوری

هرس های هرز، های کشاورزی از قبیل برداشت میوه، کنترل علفترین دخالت کشاورز، بسیاری از فعالیتخودکار و با کم

و  شده های سنتی و متداولروش هایرفع مسائل و دشواری ببها ساستفاده از رباتو غیره را انجام دهند.  هادرختان و درختچه

 رباتیک سبب افزایشهرس  د.گردمی موجود بر سالمتی کارگران هایسبب کاهش اثرات نامناسب ابزارها و ماشینهمچنین 

مشخص بخشد. همانگونه که می ی زینتیهادرختان و درختچهی خاصی به یک زیبایی و جلوه و، هرس شدهکیفیت و دقت 

دهنده ربات باید همواره در زمان هرس موازی با سطح افق حرکت کرده و این موضوع زمانی حاصل خواهد شد است، ابزار برش

ها و غیره های ناهموار باغات، پارکقرار داشته باشد. موضوع تراز بودن ربات های مزرعه در زمینکه ربات در یک حالت تراز 

با توجه به وجود احتمالی  بر کیفیت عملکرد ربات تاثیر بسزائی خواهد داشت.رعایت آن بسیار حائز اهمیت بوده و عدم 

ها، نیاز به یک سیستم ترازکننده ربات احساس گردید. سیستم فضاهای سبز و پارک مزارع، باغات، ناهمواری و شیب در

باشد. این مکانیزم احدهای مکانیکی و کنترل میعنوان رابط بین حامل و بازوی مکانیکی بوده و ترکیبی از وترازکننده ربات به

دهنده ربات را در وضعیت ای فعال شده و بازوی مکانیکی و در نهایت ابزار برشتواند قبل از شروع هرس ربات بصورت لحظهمی

 تراز و موازی با سطح افق قرار دهد. 

 ، هرس.طراحی، ساخت، ربات، تراز واژگان کلیدی:
 

  مقدمه

های اخیر عالقه به استفاده از تکنولوژی ربات در کشاورزی و تولید غذا بدون شک یکی از آرزوهای بشر بوده و در سالاستفاده از 

حل کنترل گیری یافته است. استفاده از ربات، یک توسعه و پیشرفت جدید و نوین نسبت به راهرباتیک در کشاورزی، افزایش چشم

توانند در تسهیل ها میباشد. رباتها و غیره میها، سمپاشچون تراکتورها، کمباینهای کشاورزی همخودکار ادوات و ماشین

سازی زمین، کاشت، داشت و برداشت به کار گرفته های آمادههای کشاورزی نقش بارزی را بر عهده داشته و در عملیاتفعالیت

اهش هزینه نیروی کار، افزایش کیفیت و کمیت محصول توان به کها در بخش کشاورزی میاز مهمترین مزایای کاربرد رباتشوند. 

کارشناسان و  .های بسته و با فضای کم و همچنین انجام کارهای تکراری و خسته کننده اشاره نمودتولیدی، انجام کار در محیط

حال رشد محققین بسیاری از کشورهای دنیا جهت حل مسایل و مشکالت پیش روی بخش کشاورزی و تامین تغذیه جمعیت در 

 .نمایندمی مطرح کارآمد و توانمند راهبردی را به عنوان آن هایپتانسیل گرفتن خدمت به و جهان، استفاده از دانش رباتیک

 هرساز هدف ها دارند. انداز پارکهای زینتی نقش بسیار مهمی در کاهش آلودگی هوای شهرها و افزایش زیبایی و چشمدرختچه

ی بوده تا یک منظره طبیعی زیبا را در برابر و ایجاد فرم مناسب های آنها هساق ها، برشسبز شهری و پارکدر فضاهای  هایدرختچه
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در هرس رباتیک با بکارگیری ربات، عالوه بر کاهش نقش نیروی انسانی، سهولت و دقت باالی انجام کار،  ها قرار دهد.دیدگان انسان

-با در نظر گرفتن این ها ایجاد کرد. طراحی ساختار مکانیکی رباتبر روی این درختچههای دلخواهی را در زمان هرس توان فرممی

دهنده ربات باید همواره را داشته و جهت حفظ کیفیت و دقت هرس، ابزار برش درختچه هاکه ربات باید توانایی جابجایی در کنار 

یک سیستم از هرس درختچه های زینتی طرح نهایی ربات در . ه است، انجام گرفتدر زمان هرس، موازی با سطح افق حرکت نماید

  .ترازکننده خودکار جهت تراز کردن ابزار برش دهنده استفاده شده است

گردد، زمانی که در ایالت کالیفرنیا از یک سیستم مکانیکی، جهت میالدی برمی 1960کردن فرآیند هرس به قبل از سال مکانیزه

در سال  لیموترش استفاده گردید. ماشین هرس تاج درختان لیموترش توسط جوتراس و کرچمنهرس بخش باالیی و تاج درختان 

های هرس تاج درختان مرکبات میالدی مدل دیگری از ماشین 1978شرکت نورترن موتور در سال  .(1)ابداع گردید میالدی 1962

عالوه بر هرس افقی تاج  و نمود. این ماشین از بسیاری جهات شبیه ماشین ساخته شده توسط جوتراس و همکاران بودرا معرفی 

ماشین هرس  میالدی 1990در سال  واناکی و همکاران .(2)درختان، توانایی هرس عمودی سطوح جانبی درختان را نیز داشت 

و از یک شاسی عمودی، موتور هیدرولیکی، مکانیزم  زمستانه درخت انگور را ابداع کردند. این ماشین هرس از نوع تراکتور سوار بوده

این محققین سرعت حرکت ماشین در زمان هرس  .دهنده تشکیل یافته بودایمنی، سیستم انتقال توان تسمه و پولی و سیستم برش

-ربات هرس میالدی 2004در سال  مساح و همکاران .(3) درصد گزارش کردند 99کیلومتر بر ساعت و بازده برش آن را  8/1-2را 

کننده شاخه درختان مجهز به سیستم کنترل نیرو را ابداع کردند. این ربات از یک بازوی مکانیکی با سه درجه آزادی و عملگر نهایی 

سانتی  150قطر  سانتی متر و 200درختانی با ارتفاع های توانست عمل هرس خودکار شاخهربات مذکور می. برش تشکیل یافته بود

میالدی  2010ربات هرس درخت انگور را در سال (Vision Robotic Corporation)شرکت ویژن رباتیک  .(4) دهدمتر را انجام 

ریزی داشت و عالوه بر افزایش کیفیت هرس، سبب کاهش معرفی کرد. این ربات بر اساس قوانین هرس درختان، قابلیت برنامه

ربات مجهز به شاسی با سیستم ترازکننده خودکار را ابداع میالدی  2016در سال بالکانوسکی . (5) های کارگری هرس گردیدهزینه

 .(6) عبور نمایدنیز توانست عالوه بر تراز شدن خودکار از موانع میشاسی این ربات . این ربات دارای چهار چرخ محرک بود و کرد

های هرز مزرعه را که مجهز به سیستم خودکار ترازکننده بود ابداع و مورد ربات کنترل علفمیالدی  2018در سال  چن و همکاران

سیستم ترازکننده توانایی پشتیبانی و فعالیت تا  ارزیابی قرار دادند. این محققین با ارزیابی این ربات در مزرعه گزارش کردند که

 . (7) باشدمیلیمتر برای عملگر نهایی ربات را دارا می 18انحرافی در حدود 

 

  هامواد و روش

درختان و ی خاصی به ، انجام هرس با کیفیت و دقت باال بوده، بنحوی که یک زیبایی و جلوهاهداف و وظایف مهم رباتیکی از 

دهنده ربات باید همواره در زمان هرس موازی با سطح افق ببخشد. همانگونه که مشخص است، ابزار برشزینتی  هایدرختچه

ربات در حالت تراز قرار داشته باشد. با توجه  ابزار برش دهنده و هرس کنندهحرکت کرده و این موضوع زمانی حاصل خواهد شد که 

احساس گردید. سیستم ها، نیاز به یک سیستم ترازکننده ربات به وجود احتمالی ناهمواری و شیب در فضاهای سبز و پارک

باشد. این مکانیزم بوده و ترکیبی از واحدهای مکانیکی و کنترل می ربات عنوان رابط بین حامل و بازوی مکانیکیترازکننده ربات به

ز دهنده ربات را در وضعیت تراای فعال شده و بازوی مکانیکی و در نهایت ابزار برشتواند قبل از شروع هرس ربات بصورت لحظهمی

 و موازی با سطح افق قرار دهد. در ادامه به تشریح ساختمان و کارکرد هر یک از واحدهای سیستم ترازکننده پرداخته شده است.
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 واحد مکانیکی الف. 

 5تا  -5در محدوده زوایای  yو  xها دارای توانایی چرخش حول دو محور این واحد از دو عدد قاب تشکیل شده است و این قاب 

ها، به سیستم باشند. در واقع این میزان چرخش و آزادی قابدرصد( می 10درصد تا شیب مثبت  10درجه )محدوده شیب منفی

 2نقشه انفجاری و در شکل  1درصد خواهد داد. در شکل  10تا  -10ترازکننده ربات توانایی ترازکردن بازو را در محدوده شیب 

ربات نشان داده شده است. در ادامه به تشریح اجزای تشکیل حامل ارگیری اجزای واحد مکانیکی در بخش زیرین چگونگی قر

 دهنده واحد مکانیکی مکانیزم ترازکننده پرداخته شده است.

 
 اجزای سیستم ترازکننده ربات.نقشه انفجاری .  1شکل 

 
 های باالبر سیستم ترازکننده(.بخش مکانیکی مکانیزم ترازکننده ربات )جک .2شکل 

گیرد. در ربات بوده که بر روی سیستم ترازکننده قرار می(، صفحه ثابت پایینی: این قطعه بخشی از رابط عمودی بازوی 1قطعه )

 گردد.واقع بازوی مکانیکی از طریق این صفحه به سیستم ترازکننده متصل می

1جک  باالبر شماره   
2جک باالبر شماره   
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60(، قاب ترازکننده داخلی: این قاب از پروفیل آهنی 2قطعه ) 30 2 mm   ساخته شده است. یک سمت این قاب از طریق دو

گردد. با فعال شدن متصل می 1عدد لوال به قاب ترازکننده بیرونی متصل بوده و از سمت دیگر به قسمت فوقانی جک باالبر شماره 

 از صفحه افق دوران نماید. yتواند حول محور این جک، قاب ترازکننده داخلی می

60ارجی: این قاب نیز از پروفیل آهنی (، قاب ترازکننده خ3قطعه ) 30 2 mm   ساخته شده است. یک سمت این قاب نیز از

طریق دو عدد لوال به قاب و چهارچوب اصلی حامل ربات متصل بوده و مانند قاب داخلی از سمت دیگر خود به قسمت فوقانی جک 

، این قاب 2زرگتر بوده و بر آن محاط است. با فعال شدن جک شماره متصل است. قاب خارجی نسبت به قاب داخلی، ب 2شماره 

 از صفحه افق دوران نماید. xتواند حول محور می

های سیستم ترازکننده استفاده های ترازکننده داخلی و خارجی: از چهار عدد لوال جهت تامین چرخش قاب(، لوالهای قاب4قطعه )

های داخلی و خارجی بوده و دو عدد دیگر، رابط بین قاب خارجی سیستم و بین قاب شده است. دو عدد از این لوالها، رابط

 نمایند. های سیستم را فراهم میباشند. هر جفت از لوالها، یک درجه آزادی دورانی هر یک از قابچهارچوب حامل ربات می

جک شبیه به جک خودرو بوده که هر یک دارای : سیستم ترازکننده ربات دارای دو عدد 2و  1های باالبر شماره (، جک5قطعه )

اندازی هر یک از موتورها، جک مربوطه فعال شده و با توجه به جهت چرخش موتور، باشد. با راهیک موتور برقی مختص به خود می

 فک باالیی جک به سمت باال یا پایین حرکت خواهد کرد.

مکانیزم از دو عدد الکتروگیربکس جریان مستقیم استفاده شده  2و  1شماره  هایاندازی جکانداز: جهت راه(، موتورهای راه6قطعه )

 توانند نیروی محرکه مورد نیاز مکانیزم ترازکننده را ایجاد نمایند.انداز بوده و میاست. این موتورها دارای برد راه

  سنجش و کنترلواحد ب. 

ین، اطالعات مربوطه را جهت پردازش به کامپیوتر ربات ارسال واحد سنجش و کنترل این مکانیزم با حس مقدار و جهت شیب زم

-اجزای تشکیل 3گردد. در شکل انداز مکانیزم ارسال میهای الزم، به موتورهای راهکرده و پس از پردازش اطالعات شیب، فرمان

 شده است.ها پرداخته دهنده این واحد نشان داده شده است که در ادامه به تشریح کارکرد هر یک از آن

های سیستم تشخیص شیبتمامی سنسورهای مورد نیاز برای  و بودهیک برد کوچک  ین ماژولا :ماژول ژیروسکوپ(، 1قطعه )

گیری بهره با همحور 3یک شتاب سنج  و همحور 3این ماژول با تجمیع و ترکیب یک ژیروسکوپ  روی آن قرار گرفته است. مکانیکی

 . کندسنجش را  حرکتهای پیچیده قادر است الگوریتم گر دیجیتال حرکت،از یک پردازش

توان دو موتور الکتریکی را از لحاظ سرعت دوران و جهت حرکت، (، ماژول درایو موتورها: با استفاده از این ماژول می2قطعه )

 زمان کنترل کرد. بصورت هم

 (Open source) تفرم اوپن سورسک پالی: این برد (Arduino Mega 2560 R3) کننده یا ماژول آردینو(، برد کنترل3قطعه )

مورد استفاده آردوینو برد آورد.  اتصال بردهای مختلفی را فراهم می که اجازه بوده خروجی دیجیتالو  ورودیبا تعدادی الکترونیک 

 ازکننده را ایجاد نماید.یک ارتباط مناسب بین کامپیوتر ربات، ماژول ژیروسکوپ و ماژول درایو موتورهای مکانیزم ترتواند  می
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 دهنده واحد کنترل و سنجش سیستم ترازکننده.اجزای تشکیل. 3شکل 

 تست و ارزیابی سیستم ترازکننده

در ابتدا . مکانیزم ترازکننده پس از طراحی و ساخت در بخش زیرین حامل ربات نصب گردید و مورد ارزیابی آزمایشگاهی قرار گرفت

به رابط  1کننده شیب یا ژیروسکوپ سیستم، از انتهای بازو به نقطه اتصال رابط افقی شماره جهت سادگی آزمون، واحد حس

-موقعیت جدید اتصال ژیروسکوپ نشان داده شده است. با نصب ژیروسکوپ روی بازو و راه 4عمودی بازو منتقل گردید در شکل 

افزار نرم (Serial Monitor) ای شیب بازو، در قسمت سریال مانیتورستم ترازکننده، اطالعات لحظهافزار آردینوی سیاندازی نرم

 مشاهده و قرائت گردید.

 
 چگونگی اتصال اجزای الکترونیکی و موقعیت نصب ژیروسکوپ سیستم ترازکننده ربات. .4شکل 

درصد مورد آزمون قرار  5و  2، 1با مقادیر مشخص شیب  های یک جهته و دو جهتهدر این ارزیابی، سیستم تراز کننده در شیب

های حامل ربات حاصل های مذکور با قرار دادن صفحات با ضخامت مشخص )صفحات تنظیم( زیر چرخگرفت. هر یک از شیب

قرار گرفت.  متر باالترمیلی 50و  20، 10های های یک سمت نسبت به سمت دیگر به اندازهگردید و طی هر مرحله از آزمون، چرخ

بعد از قرارگیری ربات در شیب مورد نظر، سیستم ترازکننده فعال و اطالعات شیب ربات در قسمت سریال مانیتور نرم افزار آردینو 

مشاهده و ثبت گردید. پس از پردازش اطالعات ارسالی از ژیروسکوپ توسط کامپیوتر ربات، فرامین الزم جهت فعال شدن موتورهای 

3 قطعه  
1 قطعه  

2 قطعه  
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مکانیکی سیستم ارسال و بازوی ربات در وضعیت تراز قرار گرفت. در نهایت دقت تراز انجام شده توسط سیستم  انداز بخشراه

 های انجام گرفته پرداخته شده است. ترازکننده، کنترل و بررسی گردید. در ادامه به تشریح هر یک از آزمون

 آزمون سیستم ترازکننده ربات در سطح با شیب صفر .1

گیری و حذف تاثیر خطا روی عملکرد سیستم ترازکننده بود. در این آزمون، ایش تعیین میزان خطای سیستم اندازههدف از این آزم

با قرارگیری حامل ربات روی یک سطح صاف و تراز، وضعیت تراز حامل ربات با استفاده از یک تراز دستی مورد ارزیابی و کنترل 

، میزان شیب تشخیصی ژیروسکوپ مشاهده و ثبت گردید. در این آزمون، میزان قرار گرفت. پس از فعال شدن سیستم ترازکننده

 شیب صفر توسط ژیروسکوپ سیستم سنجش گردید.

 جهته آزمون سیستم تراز کننده ربات در سطح با شیب یک  .2

فت. بعد از درصد و در جهت محور عرضی خود قرار گر 5و  2، 1های مشخص در این ارزیابی، حامل ربات در یک سطح با شیب

های یک سمت حامل، میزان شیب تشخیص داده شده توسط ژیروسکوپ قبل از فعال شدن قرارگیری صفحات تنظیم در زیر چرخ

سیستم ترازکننده مشاهده و ثبت گردید. پس از فعال شدن سیستم ترازکننده و تراز شدن بازو، وضعیت تراز بازو توسط تراز دستی 

 چگونگی قرارگیری ربات در آزمون انجام گرفته نشان داده شده است. 5گرفت. در شکل مورد ارزیابی و کنترل قرار 

 
 درصد حول محور طولی ربات. 5جهته قرارگیری حامل ربات در شیب یک. 5شکل  

 آزمون سیستم ترازکننده ربات در سطح با شیب دوجهته .3

با یک شیب مشخص قرار  و حول دو محور عرضی و طولیدار با شیب دوجهته در این ارزیابی، حامل ربات بر روی یک سطح شیب

های حامل و قبل از فعال شدن سیستم ترازکننده، دو مقدار متفاوت گرفت. بعد از قرارگیری صفحات تنظیم در زیر یکی از چرخ

از فعال شدن سیستم شیب حول محورهای طولی و عرضی حامل، توسط ژیروسکوپ مشاهده و ثبت گردید. در نهایت پس 

چگونگی قرارگیری ربات در یک سطح  6ترازکننده و تراز مجدد بازو، وضعیت تراز بازو مورد ارزیابی و کنترل قرار گرفت. در شکل 

 با شیب دوجهته نشان داده شده است.
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 درصد. 5قرارگیری حامل ربات در شیب دوجهته . 6شکل

 نتایج و بحث

دهنده ربات در باشد، جهت تراز نمودن بازوی مکانیکی و ابزار برشمکانیزم الکترومکانیکی میسیستم ترازکننده ربات که یک 

ها و فضاهای سبز، طراحی و ساخته شده است. این مکانیزم قبل از شروع عملیات هرس ربات، دار و ناهموار پارکهای شیبزمین

دهنده ربات د. در واقع هدف اصلی تعبیه آن، تراز نمودن ابزار برشدهفعال شده و بازوی مکانیکی ربات را در وضعیت تراز قرار می

 در سطوح ناهموار بوده و این موضوع سبب افزایش کیفیت هرس و افزایش عملکرد ربات خواهد شد.

-کهای یگیری شیبنتایج حاصل از این آزمون نشان داد، بخش الکترونیکی سیستم با دقت نسبتا خوبی توانایی سنجش و اندازه

اندازی و کنترل موتورهای محرک بخش مکانیکی، بازو را مجددا در وضعیت تراز تواند با راهجهته و دوجهته را داشته و همچنین می

نماید. بعنوان نمونه در آزمایش سیستم ثانیه، تراز مجدد بازو را برقرار می 30تا  5قرار دهد اما سیستم مکانیکی با یک تاخیر زمانی 

درجه در صفحه قائم چرخش نموده تا مجددا بازو  3درصد، الزم است تا قاب مرکزی سیستم تراز کننده حدود  5ته جهبا شیب یک

متر به سمت پایین حرکت نماید. میلی 17در وضعیت تراز قرار گیرد. در واقع باید یک سمت قاب نسبت به سمت دیگر آن در حدود 

 20ی سیستم و همچنین موتورهای انتخابی، مدت زمان طی این فاصله در حدود با توجه به طراحی انجام گرفته در بخش مکانیک

ثانیه طول کشید. در آزمایش سیستم ترازکننده ربات، جهت  30ثانیه محاسبه گردیده است ولی در زمان آزمایش، انجام آن حدود 

افزار های خروجی سریال مانیتور نرمن دادهتعیین و بررسی دقت تراز انجام شده توسط سیستم ترازکننده، از تراز دستی و همچنی

-ها نشان داد بازو در تمامی موارد آزمون در وضعیت تراز خوبی قرار داشته و میزان خطای سیستم ناچیز میاستفاده گردید. بررسی

 باشد. 
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