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 چکیده طرح

درغد حّادث  31ةیظحر از  ىّجّد طتق آىارُای .طّد کظاورزی ةػد از ىػدن دوىیً طغم پرخطر در جِان ىحصّب ىی

واژگٌّی  .کَ از ایً درغد جراکحّر شِو ةیظحری را ةَ خّد اخحػاص داده اشث طّد ىیدر کظاورزی ىٍجر ةَ ىرگ 

ةَ ُيیً ىٍظّر ایيٍی کار در جراکحّر از ىّضّغات  .درغد از حّادث کظاورزی را ةَ خّد اخحػاص داده اشث 47جراکحّر 

شی ججِیزاجی کَ از ایيٍی جّاٌد جّشط طراحی و ىٍِديٍی ىیای .آید ىِو در طراحی و کارةری ایً ىاطیً ةَ حصاب ىی

در ایً طرح پژوُظی کَ در گروه ىٍِدشی ةیّشیصحو داٌظگاه ىحلق  .کاری ةیظحری ةرخّردار ُصحٍد افزایض داده طّد

یک  غٍّان  ةَاردةیهی اٌجام یافحَ اشث یک ىدار ىیکروکٍحرنر ُيراه ةا یک غدد طیب شٍج طراحی و شاخحَ طد و 

 .اشب ةخار آزىایض گردید 25ىایظی از ٌّع جراکحّر دو دیفراٌصیم ىیحصّةیظی ةا جّان کارةردی در یک جراکحّر آز جحلیق

 ،ارجفاع ىرکز دلم ،جراکحّر یىحّرُاىرکز دلم از  فاغهَ ،وزن کم جراکحّراز جيهَ ةرای ایً ىٍظّر ىظخػات جراکحّر 

ةرای ىحاشتَ طیب ةحراٌی و  یا ةرٌاىَ BASCOMAVRةا اشحفاده از ةرٌاىَ  .از یکدیگر ىحاشتَ گردید ُا چرخفاغهَ 

ةَ ىدار ىیکروکٍحرنر ٌّطحَ طد ُيچٍیً یک طیب شٍج از ٌّع انکحروىغٍاطیس در ایً طرح پژوُظی طراحی و  ُظدار

طیب شٍج  وكرار دادن ایً شاىاٌَ انکحروٌیکی . ةا طد یریگ اٌدازهکاری جراکحّر  بشاخحَ طد کَ ةا اشحفاده از آن طی

جّشط ایً طیب شٍج كاةم  یشادگ ةَُای ٌاُيّار خع گردید کَ زاویَ کاری جراکحّر در زىیًروی جراکحّر ىظ

كرار گرفحً جراکحّر در طرایط ٌاُيّار غالوه ةر ایً کَ جّشط یک غفحَ ٌيایظگر وضػیث ٌاىطهّب و و ةّده  یریگ اٌدازه

پخض یک غدا راٌٍده را از وضػیث ٌاپایداری و خطرآفریً ةَ راٌٍده جراکحّر ٌظان داده طد ُظدار دٍُده غّجی ٌیز ةا 

 .واژگٌّی جراکحّر ىطهع کرده و از وكّع یک حاددَ ىٍجر ةَ ىرگ و یا غدىَ دیدگی ةرای راٌٍده جهّگیری ةَ غيم آىد

 طّنی یواژگٌّواژگٌّی، جراکحّر، ىیکروکٍحرنر، طیب ةحراٌی، : دواژهیکل
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 فصل اول:

 و ودف مقدمه
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 همقذم -1

 ایً اگرچَ اشث، طده اٌسام جراکحّر دیٍاىیک و پایداري خػّص در جّزِی كاةم جضلیلات گذطحَ شال 60 در

 شال در جراکحّر دیٍاىیک و پایداري اغهی ىفِّم .اشث گرفحَ خّد ةَ ةیظحري طحاب 1960 شال از جضلیلات

 ةَ ُيگی کَ گرفحَ غّرت زىیٍَ ایً در يا گصحرده جضلیلات ةػد ةَ آن از َک طد ارائَ کیتً ىک جّشط 1920

 کصاٌی اونیً ززو( 1976) ُيکاران و گّریٍگ( 1987) رکّگهر و کیو .اٌد کرده کيک جراکحّر پایداري صفغ

 ةَ جراکحّر یواژگٌّ جّاٌصث ُا آن يُا ىدل .دادٌد اٌسام جضلیلاجی کار غلب، ةَ جراکحّر واژگٌّی ىّرد در کَ ةّدٌد

 ىػدن از ةػد کظاورزي کَ اشث داده ٌظان صّادث از جػدادي خػّص در ىّزّد آىار .کٍد ةیٍی یضپ را غلب

 اُيیث کظاورزي ُاي یًىاط در ایيٍی ةَ ةاید ةٍاةرایً، اشث زِان در خعر پر طغم دوىیً

 .طّد داده ةیظحري

 هذف -2

ظدار دٍُده واژگٌّی جراکحّر اشث کَ در ىّاكع در ایً ظرح پژوُظی ُدف ظراصی و شاخث یک شاىاٌَ ُ

ةضراٌی راٌٍده جراکحّر را از ٌزدیک طدن ةَ ٌلعَ ةضراٌی ىعهع شاخحَ و اظالغات کافی ةراي زهّگیري از ةروز 

 صّادث را در اخحیار راٌٍده جراکحّر كرار دُد.
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 فصل ديم:

 بررسی مىببع 
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 تراکتًر در ایمىی 2-1

ىػدن دوىیً طغم پر خعر در  ىّزّد در خػّص جػدادي از صّادث ٌظان داده اشث کَ کظاورزي ةػد از رآىا

 و گردد:ةَ شَ دشحَ جلصی جّاٌد ىیزهّگیري از صّادث در ةخض کظاورزي  ُاي روش. اشثزِان 

 .ىٍِدشی1

 .آىّزطی2

 ازتاري.3

ةرخّردار ُصحٍد افزایض داده اري ةیظحري سِیزاجی کَ از ایيٍی کجّشط ظراصی یا ىٍِدشی ج جّاٌد ىیایيٍی 

کظاورزي کارةرد غضیش جسِیزات را آىّزش ةتیٍٍد اصحيال  ُاي ىاطیًطّد. در کٍار ىٍِدشی اگر کارةران 

 ةروز صّادث ٌاگّار ٌیز کيحر خّاُد طد.

اغهب  کظاورزي ُاي ىاطیًدنیم ایٍکَ  ةا اغيال كّاٌیً و ىلررات ٌیز افزایض داده طّد ونی ةَ جّاٌد ىیایيٍی 

ىّارد ىٍِدشی و  گیرٌد ىیجّشط کظاورزان ةدون شرپرشث ةراي اغيال ىلررات ایيٍی، ىّرد اشحفاده كرار 

 ةیظحري ةراي ةِتّد ةخظیدن ةَ ایيٍی ةرخّردار ُصحٍد. یثاونّآىّزش از 

ي ىذال در . ةرااىروزي ةرخّردار ةّدٌد جراکحّرُايکيحري ٌصتث ةَ  ُاي ویژگیكدیيی داراي  جراکحّرُاي

 ُاي واژگٌّیکَ جضلیلات ةیظحري ٌصتث ةَ ایيٍی در جراکحّر غّرت گرفث جػداد  یزىاٌ 1920 ي دَُ

كحی دیده طد ٍُدل زدن در کيحر طد. ُيچٍیً و پیّشث ىیةَ وكّع  جراکحّرُاغلب کَ در ةػضی  ظرف ةَ

ةركی  اٌدازي راه، طد ىیادث زدي ةاغخ صّ طد ىی اٌدازي راهجراکحّر وكحی جراکحّر در دٌده ةّد یا ةَ شرغث 

ىضافغ  ُاي شازهطدٌد.  یىػرف 1950 ي دَُةصیاري ةراي افزایض ایيٍی در جراکحّر از  ُاي ظرح ىػرفی طد.

واكع  ىؤدرةصیار  جراکحّرُاةّد و در کاُض ىرگ ٌاطی از واژگٌّی  ُا ظرحایً  ي اززيهَ( ROPSدر واژگٌّی )

 دُد ىیظان را ٌ ROPS ( جراکحّر ىسِز ة1َ) طکم طده اشث.
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 ROPSجراکحّر ىسِز ةَ  1-2طکم  

ً واژگٌّی جراکحّر، راٌٍده اٌٍدگان جراکحّر ةاید ةَ آن جّزَ داطحَ ةاطٍد ایً اشث کَ صیر ىِيی کَ ي ٌکحَ

ةاید در غٍدنی خّد ةاكی ةياٌد و ایً ٌیز ىصحهزم ایً اشث کَ ةراي راٌٍدگان جراکحّر ٌیز کيرةٍد ایيٍی در 

 .گرفحَ طّد ٌظر

جراکحّر  ىخػّغاًکظاورزي  ُاي ىاطیًو  اشث ُا طغم خعرجریًکظاورزي یکی از پر کَ گفحَ طد  گٌَّ ُيان

ىسِز گردٌد. از ىیان جػادفات و صّادث ىرةّط ةَ غيهیات  ُا ىاطیًةاید ةَ اةزارُایی زِث ایيٍی ةیظحر 

گٌّی جراکحّر ةیظحر درغد آىار ىسروصیً را ةَ زاةسایی وشایم، واژ ي وشیهَ ةَکظاورزي، ةػد از ىسروح طدن 

 (.2007. ا زّادي، ا. رشحيی،اشث )خّد اخحػاص داده 

 ي ٌحیسَدر  جّاٌد ىی یواژگٌّ واژگٌّی جراکحّر یکی از غّاىم اغهی ىرگ ىیر در اٌسام کارُاي کظاورزي اشث. 

يی یكد ُاي روشکَ اشحفاده از  داٌ دادهٌظان  ُا ةررشیةیً راٌٍده و جراکحّر و ىضیط ةاطد.  انػيم غکس

 آورد ٌيیاز واژگٌّی جراکحّر زهّگیري ةَ غيم  آىیز یثىّفل ظّر ةَجسرةَ  ةّدن ةَ ىحّشمىذال  غٍّان ةَ

ةٍاةرایً ةِحر اشث جا اةزارُایی ظراصی و شاخحَ طٌّد کَ راٌٍده جراکحّر را از خعر واژگٌّی آگاه شازٌد جا 

 .(1985ُيکاران )ىّرفی و  ىٍاشب از ةروز خعر زهّگیري کٍد انػيم کسغ راٌٍده ةا جّزَ ةَ طرایط و ةا

 گردٌد ىیغضّ  ٌلع دچاریا  دٍُد ىیدر ادر واژگٌّی جراکحّر کظاورزان زیادي یا زان خّد را از دشث  ُرشانَ

شّاري روي  ُاي ىاطیًکَ در کظّر ىا اُيیث کيی ةَ ایً ىّضّع داده طده اشث و ةایصحی ىاٌٍد دیگر 

دنیم ایٍکَ واژگٌّی ةاغخ ىرگ راٌٍدگان  اري و جػادل جراکحّر ىعانػَ و جضلیلات ةیظحري غّرت پذیرد.پاید

روي اٌحلال وزن و  جأدیرگذارایً اشث کَ اکذر راٌٍدگان جراکحّر اظالغات کيی در راةعَ ةا غّاىم  طّد ىی

جراکحّر و زىیً وزّد  جایرُايةیً  نػيما غکسکَ ٌیروي  داٌٍد ىی ُا آنىذال  غٍّان ةَواژگٌّی جراکحّر دارٌد. 
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زىاٌی کَ جراکحّر در صال  کافی ٌیصث. ةار ىرگاز یک صاددَ  اظالغات ةراي زهّگیري دارد ونی ایً ىلدار

اشث راٌٍده طاید ىحّزَ ایً اىر ٌتاطد کَ یک ٌیروي  دار طیباٌسام غيهیات کظاورزي روي یک زىیً 

طّد ىيکً اشث ةاغخ واژگٌّی ةَ غلب گردد یا ایٍکَ اگر طیب زىیً از  اضافی اگر ةَ جراکحّر اغيال ةٍدي ىال

یک ىلدار ىظخع ةیظحر طّد افزایض اصحيال واژگٌّی ةاالجر خّاُد طد. راٌٍدگان جراکحّر طاید ىحّزَ ایً 

و ُيچٍیً ٌّع ادوات ىحػم ةَ جراکحّر  ةٍدي ىال، ارجفاع ُا پیچاىر ٌتاطٍد کَ ٌصتث دٌده، شرغث گردش در 

وضػیث خاك، ىاٌٍد طیب،  جأدیرگذاريغّاىم  ادر درپایداري جراکحّر . گردد ةاغخ واژگٌّی جراکحّر جّاٌد ىی

 کٍد ىیشرغث جراکحّر در صیً دور زدن گرچَ ةَ فِو ىٍِدشی واژگٌّی جراکحّر کيک  یختٍدان ةّدن زىیً،

شعش شّاد پاییً جتدیم ٌظده اشث. ةَ  كاةم فِو ةراي یک راٌٍده جراکحّر ةا غّرت ةَد رونی ُو اکٍّن ایً ىّا

ةراي زهّگیري از ةروز صّادث، خّد راٌٍدگان ٌیز آىّزش داده  ُا شاىاٌَایً ىٍظّر ةایصحی غالوه ةر ظراصی 

ایيٍی و ُظدار دٍُده  ُاي شیصحوخّد و اشحفاده از  ُاي یادگیريطٌّد جا در ىّارد ضروري ةا اشحفاده از 

 ةا صّادث راٌٍدگی ةاال ةترٌد.جّاٌایی خّد را ةراي ىّازَِ 

 غٍّان ةَ. گذارد ىیىٍفی  جأدیراو  انػيم غکسوزّد دارد کَ روي  ُایی ىضدودیثانتحَ ةراي خّد راٌٍده ٌیز 

 جّاٌد ىیجادیرگذار ةاطٍد. غّاىم ذکر طده  جّاٌد ىیىخانف ىاٌٍد ارجػاش، غدا، شرىا و گرىا  ُاي جٍضىذال 

آُصحَ راٌٍده  انػيم غکسةاغخ خصحگی و  جّاٌد ىیگردد. دىاي ةیظحر  ةاغخ صّاس پرجی و خصحگی راٌٍده

ةَ  الىصَ گردد. اداىَ یافحً غّاىم فّق انذکر گردد یا ُّاي شرد ةاغخ شخحی فػانیث فیزیکی و کاُض صس

دشی ٌتاز ةَ ىٍِ ُا آنکَ ةراي از ةیً ةردن  گذارد ىی جأدیرراٌٍده  گیري جػيیوةَ یلیً روي  ىدت ظّالٌی

 .اشث صاٌی روي جراکحّراٌ

 تعبریف 2-2

 ي تئًری مربًط به آن اوتقبل يزن2-2-1

 ةٍدي ىالةار زهّ و غلب جراکحّر در ىّكع کظیدن  ُاي انػيم غکسد آىده از جغییرات ةَ وزّ اٌحلال وزن ةَ

 .دُد ىیرا ٌظان  ٌیروُاي وارد ةر جراکحّر( 22-طکم ). گردد ىی اظالق
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 کحّراغيانی ةَ جرا ٌیروُاي 2-2طکم 

وارد ةر جراکحّر،  ةٍدي ىالٌیروي  . اشثزهّ و غلب  ُاي چرخةَ جرجیب ٌیروي وارد ةَ  و  کَ در آن 

WB َزهّ و غلب،  ُاي چرخةیً ىرکز  ي فاغهw  ،ىرکز دلم جراکحّر از ىضّر  ي فاغهَ وزن کم جراکحّر

 .اشثچرخ زهّ و غلب  ي ٌکحَو  ةٍدي ىالغيّدي راشحاي ٌیروي  ي فاغهَةَ جرجیب   و غلب، 

 زیر ىضاشتَ طّد: غّرت ةَ جّاٌد ىیىػادالت ىرةّط ةَ اٌحلال وزن 

جػادل در راشحاي غيّدي (1)  

 

 زهّ ُاي چرخروي  ٌیرو (2)

 

ةَ  ةٍدي ىال. در غّرت ایٍکَ ُیچ ٌیروي اشث زهّ ُاي چرخروي دیٍاىیک  انػيم غکس در ایٍسا ٌیروي 

 زهّ ةراةر ىلدار زیر خّاُد ةّد: ُاي چرخجراکحّر ىحػم ٌتاطد، ٌیروي اشحاجیک روي 

(3)  

:آید ىی ةَ دشث 3و  2اخحالف راةعَ غلب از  ُاي چرخزهّ ةَ  ُاي چرخاز  اٌحلال وزن  

(4)  

 :آید ىی ةَ دشثاةعَ زیر غلب ٌیز از ر ُاي چرخاٌحلال وزن روي 
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(5) 

غلب ةَ  ُاي چرخافزایض وزن روي  یػٍی  ةاطدىّازي ةا شعش زىیً  ةٍدي ىالدر صانحی کَ ٌیروي 

در ایً ىایم وارد طّد  غّرت ةَ یدٌیىاني ٌیرو . ونی اگرزهّ خّاُد ةّد ُاي چرخىیزان کاُض وزن روي 

غلب  ُاي چرخ، افزایض وزن روي ي ٌاطی از ىلدار ةزرگ ةراي ةزرگ ةّدن ةازوي گظحاورغّرت ةَ دنیم 

 غلب خّاُد ةّد. ُاي چرخةیظحر از کاُض وزن روي 

 وبپبیذاری 2-3

واژگّن یا زاٌب ةَ صدي کَ جراکحّر ةَ شيث غلب  کَ اٌحلال وزن ةیظحر ةاطد افحد ىیٌاپایداري زىاٌی اجفاق 

( گیرٌد ىیزهّیی در طرف ةهٍد طدن از زىیً كرار  ُاي چرخ کَ زىاٌی)حّر . در آشحاٌَ ٌاپایداري جراکگردد

کَ در ایً غّرت کٍحرل فرىان گیري ةا ىظکم ىّازَ خّاُد طد و  طّد ىیطرایط صد اٌحلال وزن ىعرح 

 ةاغخ واژگٌّی جراکحّر گرد. ىصحلیياً ىيکً اشث 

خّد طرایط کاري و  ي غِدهٌیز ةر ی جراکحّر و ةخظ ظراح ي غِدهدور طدن از چٍیً وضػیحی ةخظی ةر 

 .گردٌد ىیدچار نغزش  ُا چرخرشیدن ةَ طرایط ٌاپایداري  كتالً ىػيّالً . اشثراٌٍده 

ظّنی کَ ىيکً اشث ةیافحد، ٌیازىٍد روطی  –غيّدي  ي غفضَآگاُی از فرایٍد واكػی واژگٌّی جراکحّر در 

و ادوات و ُيچٍیً  طاشی جراکحّرىاٌٍد ایٍرشی،  کَ طاىم ىّاردي اشثپیچیده در جسزیَ و جضهیم دیٍاىیکی 

زاٌتی )واژگٌّی از ةغم(  -غيّدي ي غفضَ. در ىّرد جسزیَ و جضهیم در اشثایٍرشی ادوات ىحػم ةَ جراکحّر 

 ارجتاظی ةَ ٌّع ادوات ىحػم ةَ جراکحّر ٌدارد و جسزیَ و جضهیم آن ٌصتث ةَ واژگٌّی ةَ غلب شاده خّاُد ةّد.

ةَ غلب ىد ٌظر ةّده و ىدار ىیکرو کٍحرل ظراصی طده جٍِا كادر ةَ جظخیع  ٍِا واژگٌّیجضلیق ج در ایً

 طرایط ةضراٌی در راشحاي ظّنی را دارد.

 شیب بحراوی 2-4

جياس  ي ٌلعَدر آن، صّل  كرارگیريیک زصو غهب در غّرت  غٍّان ةَطیب ةضراٌی طیتی اشث کَ جراکحّر 

 .گردد ىیىضاشتَ  ةٍدي ىالدر طرایط اشحاجیکی و ةدون ٌیروي کظض  . ایً زاویَطّد ىیةا زىیً و واژگّن 
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 بحراوی بىذی مبلویريی 

ةیً  انػيم غکسجراکحّر،  ةٍد ىالةضراٌی ٌیروي کظظی ُصث کَ ةا اغيال طدن آن ةَ  ةٍدي ىالٌیروي 

 :طّد ىیىضاشتَ راةعَ زیر  غّرت ةَ ةٍدي ىالزهّ و زىیً غفر طده ةر صصب ٌیروي  ُاي چرخ

(6) 

 سرعت گردش بحراوی 2-5

و غتارت ُصث از ةیظحریً شرغث ىساز کَ  طّد ىیشرغث ةضراٌی ةیظحر ةراي واژگٌّی زاٌتی جراکحّر ىعرح 

 ةاید داطحَ ةاطد و ىلدار آن ٌیز راةعَ زیر كاةم ىضاشتَ اشث: ُا زدنجراکحّر در دور 

 

(7) 

(8) 

 

ىرکز  ي فاغهَ yطػاع گردش،  r طحاب دلم، gضریب جتدیم،   شرغث ةضراٌی در دور زدن، کَ در آن 

ٌستر و ر.)اشثاز شعش زىیً  ىرکز دلمارجفاع  hو غلب  ُاي چرخ ي فاغهَ RTW، از ىضّر واژگٌّی دلم

 (ُيکاران

 

 ياشگًوی طًلی 2-6

اجکا  ي ٌلعَآٌی ةَ  غّرت ةَکَ یک گظحاور ةزرگ  افحد ىیزىاٌی اجفاق  واژگٌّی جراکحّر در راشحاي ظّنی

و اگر در ایً صانث یک ٌیروي پاي خّد را از کالچ ةردارد  ىذال اگر راٌٍده شریػاً غٍّان ةَ. جایرُا وارد طّد

واژگٌّی  ي آشحاٌَیا ایٍکَ جراکحّر در طیب كرار گرفحَ ةاطد جراکحّر در  ةزرگ ةَ جراکحّر اغيال طّد ةٍدي ىال

 ةَ غلب خّاُد ةّد.
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 َ ىّارد زیر اطاره کرد:ة جّان ىیروي واژگٌّی ةَ غلب جادیرگذار  از غّاىم

 

  جٍد ُاي طیبکار کردن جراکحّر در 

 

 

 

 

 

 حّرةَ جراک زیاد ةٍدي ىالل ٌیروي اغيا 

  کالچةرداطحً شریع پا از روي 

 رفحً روي ىاٌع ةا شرغث زیاد 

 

 .دُد ىیواژگّن طدن جراکحّر ةَ شيث غلب را ٌظان  ي ٌضّه جػاویر زیر
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 واژگّن طدن جراکحّر ةَ غلب ي ٌضّه 3-2طکم 

واژگّن  کاىالً و ىيکً اشث در کيحر از چٍد داٌیَ جراکحّر افحد ىیواژگٌّی ةَ غلب خیهی شریع اجفاق 

 point of)ةدون واژگٌّی  ي ٌلعَداٌیَ جراکحّر ىيکً اشث ةَ  ¾ داٌیَ( در واژگٌّی ةَ غلب در غرض 1.5.)طّد

no return ) کاىم واژگّن گردد. ایً ةدیً ىػٍی اشث کَ راٌٍده  غّرت ةَداٌیَ جراکحّر  1.5-1ىدت  و درةرشد

 (4-2. طکم )(1991ىّرفی ) كادر ٌیصث ةَ آشاٌی از واژگٌّی ظّنی جراکحّر زهّگیري کٍد.

 
 ىدت زىان واژگٌّی جراکحّر ةَ غلب 4-2طکم 
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 ياشگًوی جبوبی 2-7

 اىم زیر اجفاق ةیافحد:در ادر غّ جّاٌد ىیواژگٌّی ةَ زاٌب 

 ةیض از صد ىساز دور زدن ةا شرغث 

 

 کار کردن روي زىیً ةا طیب زاٌتی 

 

 

 

  ُا گّدالراٌٍدگی در کٍار 

 

 

  ،و اٌداز دشثرفحً روي شٍگ، کٍده چّب…. 



 

13 

 

 بر مىببعمريری  2-8

شال گذطحَ جضلیلات كاةم جّزِی ٌصتث ةَ پایداري و دیٍاىیک جراکحّر اٌسام طده اشث. گرچَ  60در 

اغهی پایداري و دیٍاىیک جراکحّر . ىفِّم طحاب ةیظحري ةَ خّد گرفحَ اشث 1960از شال  ایً جضلیلات

دز ایً زىیٍَ غّرت  اي گصحردهاز آن ةَ ةػد جضلیلات  ؛ کَجّشط ىک کیتً ارائَ طد 1920در شال 

( در 1949) یٍگحًورجو  (1941ّرىیک )ىک ى. اٌد کردهگرفحَ کَ ُيگی ةَ صفغ پایداري جراکحّر کيک 

ةیظحر طتیَ ةَ  و ةَ ایً ٌحیسَ رشیدٌد کَ دور زدن ةا شرغث ةاالىّرد واژگٌّی زاٌتی جراکحّر کار کردٌد 

 ُصث. دار طیبدر زىیً  صانث کاري

ةا  ُا آنکردٌد. ( ززو اونیً کصاٌی ةّدن کَ روي واژگٌّی جراکحّر کار 1971نیم زدصال و الرشّن )

 ةیٍی پیضجّاٌصحٍد وكّع آن را  و کردٌد شازي ىدلکحّر را ىدل ریاضی واژگٌّی زاٌتی جرا اشحفاده از

 کٍٍد.

ىعانػات واژگٌّی زاٌتی جراکحّر را جّشػَ ةخظیدٌد. پس از آن  شازي طتیَ( 1974) دیّیس و رکّگهر

 ةا اشحفاده از ىدل ریاضی ةَ طدت دٌتال طد. شازي طتیَ

 ( اداىَ داده طد.1986ان )( فیً و ُيکار1976( رکّگهر )1976الرشّن )ایً جضلیلات جّشط 

جراکحّر در دو ىرصهَ غّرت  زاٌتی ( در جضلیلات خّد ةَ ایً ٌحیسَ رشید کَ واژگٌّی1974اشيیث )

ط ىضّر زهّیی و ٌلعَ جياس وشاول ىيکً اشث واژگٌّی ٌصتث ةَ خط گذرٌده از  ي ىرصهَ. در گیرد ىی

اکصم زهّیی ةَ یک ىلدار  ي ىسيّغَ کَ زىاٌیدوم،  ي ىرصهَزىیً غّرت گیرد و در جایر غلتی ةا 

جياس جایر زهّیی و غلتی ةا زىیً  ي ٌلعَ، کم جراکحّر ٌصتث ةَ خط گذرٌده از ان کردٌدرىظخع دو

 دوران خّاُد کرد.

ةراي واژگٌّی طدن کاىم  اشيیث را اداىَ داد و ةَ ایً ٌحیسَ رشید کَ جضلیلات( 1979نیم زدصال )

 و شپس صانث دوم. ا صانث اول رخ ةدُدُصث کَ اةحد ایً ضروريجراکحّر 

اي اغهی و ىػادالت جػادل زاةسایی، ارائَ داد. ىدل ٌیروُ( یک ىدل ریاضی ةا اشحفاده از 1979چیظهو )

 گردید. ارائَزِث صفغ ایيٍی،  ROPS جأدیرجٍد و ىیزان  ُاي طیبواژگٌّی در  شازي طتیَاو ةراي 



 

14 

 

ىيکً ُصث ةاغخ ونی واژگٌّی ةَ غلب ٌیز  طّد ىیر گرچَ واژگٌّی زاٌتی ةاغخ ةروز صّادث ٌاگّا

 واژگٌّی کاىم جراکحّر گردد و فازػَ ةراٌگیز ةاطد.

اونیً کصاٌی ةّدٌد کَ در ىّرد واژگٌّی جراکحّر ةَ غلب کار جضلیلاجی را  (1967) گّرگیٍگ و ُيکاران

واژگٌّی جراکحّر ةَ  ُا آن. کٍد ةیٍی پیضجّاٌصث واژگٌّی جراکحّر ةَ غلب را  ُا آن ُاي ىدل. اٌسام دادٌد

 غلب را در دو صانث زیر ةررشی کردٌد:

  ةَ پظث جراکحّر ىحػم ةاطد اي کالچ ةدون ایٍکَ وشیهَرُا کردن شریع 

  شٍگیً پظث جراکحّر ٌػب طده ةاطد ةٍدي ىالدر صانحی کَ یک ٌیروي  کالچرُا کردن آرام 

 ةیٍی پیضگّریٍگ را اداىَ داد و كاةهیث كػی جضلیلات ( ةا اشحفاده از یک جراکحّر ةا اةػاد وا1970کاچ )

 جائید کرد. دكیق ىدل گّریٍگ را

واژگٌّی جراکحّر  شازي ىدلو  ةیٍی پیضةراي  (1972( و ىیحچم )1967(، گّریٍگ )1927ىک کیتً )

 .افحد ىیفرض را ةر ایً گرفحٍد کَ واژگٌّی ةَ غلب جراکحّر صّل ىضّر غلتی اجفاق 

ةَ غلب در دو صانث زیر اجفاق ( ةَ ایً ٌحیسَ رشیدٌد کَ واژگٌّی جراکحّر 1972ن )اشيیث و ُيکارا

 ىیافحد:

  و ىّازي ةا ىضّر غلبواژگٌّی صّل خط گذرٌده از ىرکز دلم جراکحّر 

  َصّل ىضّر غلب اجفاق ىیافحد یزهّ از زىیً ةهٍد طده و واژگٌّ ُاي چرخصانحی ک 

و ىّكػیث آن یکی  ةٍدي ىالارجفاع کَ  رشید َ ایً ٌحیسَُيچٍیً در جضلیلات خّد ة( 1984)اشيیث 

 .اشثةَ غلب  ىِو در واژگٌّی جأدیرگذاراز غّاىم 

َ ةراي یدٌد کشةَ ایً ٌحیسَ ر (1986و آٌحّن ) (1985)شاٌگ  ،(1984ىک کٍّیً و ُيکاران )

 ُا آناشحفاده کرد.  جراکحّر غيّىی و ارجػاطی ُاي صرکثدكیق واژگٌّی جراکحّر ٌتاید جٍِا از  ةیٍی پیض

 ُا آن. گذارٌد ىی جأدیر ٌیز روي واژگٌّی جراکحّر کالچو  جرىزُا شیصحو اٌحلال كدرت،ٍِاد دادٌد کَ پیظ

گردد.  جر دكیق ةیٍی پیضرا ایساد کٍٍد جا  اي پیچیده ُاي ىدلةا اشحفاده از کاىپیّجر  پیظٍِاد دادٌد کَ
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پیظٍِاد  ADAMS,DRAM, DADS,HVOSM,MCADA ّجريکاىپی ُاي ةرٌاىَ ةراي اشحفاده از کاىپیّجر

 طد.

ةراي كتهی ارائَ طده  ُاي روشیلات خّد ةَ ایً ٌحیسَ رشید کَ در جضل( 1985) ُيکاران و ىّرفی

یی ُاةِحر ُصث اةزارکَ د داد و پیظٍِا اٌد دادهزّاب ٌ آىیز یثىّفل ظّر ةَزهّگیري از واژگٌّی جراکحّر 

پیظٍِاد دادٌد کَ  ُا آنخعر واژگٌّی جراکحّر آگاه شازد.  راٌٍده را از زدید ظراصی و شاخحَ طٌّد کَ

ةدیً ىٍظّر از  ر واژگٌّی اظالع یاةد ةاید از دنیم آن ٌیز ىعهع گردد.عغالوه ةر ایً کَ راٌٍده ةاید از خ

ٌيایظگر ةراي  ةراي جػییً صانث پایداري و از یک، از یک ىدار طیب گیري اٌدازهیک طحاب شٍر ةراي 

 طرایط پایداري اشحفاده کردٌد.ٌيایض دادن 

ىدار ىیکرو کٍحرل و یک طحاب شٍر ُيراه ةا یک ٌيایظگر ةراي از یک ( 2004ٌیکّل و ُيکاران )

کَ  واژگٌّی جراکحّر اشحفاده کردٌد و پیظٍِاد دادٌد کَ غالوه ةر ایً ةرايٌيایض دادن طرایط ةضراٌی 

 ي دٍُدهٌظان دادن صانث ةضراٌی ةاید اشحفاده کرد، ةایصحی از شیصحو ُظدار ةاید از یک ٌيایظگر ةراي 

 .خعر ةِره ةردغّجی ٌیز ةراي آگاه کردن راٌٍده از 

کٍحرل ارزان كیيث  اژگٌّی جراکحّر از یک شیصحوةراي ٌيایض و اغالم خعر و( 2006شاىر و ُيکاران )

زاویَ طیب اشث طد.  طحاب گیري اٌدازهةراي  MEMSاشحفاده کردٌد. در ایً شیصحو از یک طحاب شٍر 

داٌیَ را  15طد کَ كاةهیث ذخیره اظالغات ةَ ىدت  اشحفادهٌيایظگر  طرایط ةضراٌی از یکةراي ٌيایض 

 ٌيایظگر را ةتیٍد. ي غفضَىدام داطث جا راٌٍده ىستّر ٌتاطد کَ 
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 فصل سيم:

 وا روشمياد و 
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 مقذمه 3-1

ارائَ طیب ةضراٌی جراکحّر ىّرد اشحفاده در ایً جضلیق  آوردن دشث ةَ ي ٌضّه در ایً ةخض اةحدا

در  .خّاُد طدو طیب شٍر ىّرد اشحفاده در ایً شیصحو جّضیش داده  شپس ىدار ىیکرو کٍحرل طّد ىی

ةراي جػییً . اشب ةخار اشحفاده طد 25ایً جضلیق از جراکحّر دو دیفراٌصیم ىیحصّةیظی ةا جّان 

م جراکحّر فّق انذکر در راشحاي غيّدي، جراکحّر روي یک ةاشکّل دیسیحانی كرار داده ىخحػات ىرکز دل

( جراکحّر در صانث ةهٍد 6)گردید کَ در طکم  طد و از یک زردلیم ةراي ةاال ةردن زهّي جراکحّر اشحفاده

ةا  و آىد ةَ دشثغلب  ُاي چرخروي  . ةػد از ةهٍد کردن زهّي جراکحّر وزنکٍید ىیطده را ىظاُده 

 ، ىضم ىرکز دلم در راشحاي غيّدي را ٌیز ىضاشتَ گردید.رواةطاشحفاده از 

وزن جراکحّر در آن ىحيرکز طده اشث. ةراي  جيام زرم و یا طّد ىیاشث کَ فرض  اي ٌلعَىرکز دلم 

 پیدا کردن زاویَ ةضراٌی واژگٌّی، ٌیاز ةَ ىخػّغاً جسزیَ و جضهیم ىٍِدشی روي جراکحّر،  ُرگٌَّاٌسام 

. ةراي یافحً ىّكػیث ىرکز دلم از روش ةهٍد کردن زهّي جراکحّر اشثداٌصحً ىّكػیث دكیق ىرکز دلم 

و ةا اشحفاده از جػادل  شادگی ةَىّكػیث افلی ىرکز دلم را  یاةی ىکاناشحفاده کرد کَ در آن  جّان ىی

از روش ةارگر و آورد. ةراي جػییً ىضم ىرکز دلم در زِث كائو  ةَ دشثٌیرویی در راشحاي كائو 

 در زیر ىراصم پیدا کردن ىرکز دلم جراکحّر ٌظان داده طده اشث: ( اشحفاده گردید.1952ُيکاران )
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جراکحّر ةهٍد طده زِث جػییً  -ىخحػات افلی؛ ب -انف-ىخحػات ىرکز دلم جراکحّر 1-3 طکم

 ىخحػات غيّدي

 شکل هىذسی مًقعیت مرکس ثقل 3-2

از ظریق ىظخػات ارائَ طده جّشط  ىػيّالًزهّ و غلب  ىضّرُايً ( ةیx) ُا چرخىضّري  ي فاغهَ

دو  جراکحّرُايةیظحر  يةرا .طّد ىیىصحلیو صاغم  گیري اٌدازهشازٌده جراکحّر و یا از ظریق  ي کارخاٌَ

چِار  جراکحّرُايدر ىّرد  ؛ کَطّد ىیدر ٌظر گرفحَ  X% اٌدازه 30در صدود  xr چرخ ىضرك ىرشّم،

 ةیظحر ةاطد. جّاٌد ىیزان چرخ ىضرك ایً ىی

ىرکز  دكیق ي فاغهَ Oةا جػادل ٌیرویی در راشحاي غيّدي و گظحاور گیري صّل ٌلعَ  جّان ىی شادگی ةَ

آورد کَ در زیر ىراصم ىرةّط ةَ ایً ىضاشتات آورده اشث کَ در آن  ةَ دشثدلم در راشحاي افلی را 
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 ةَ دشث O ي ٌلعَ( ٌیز از گظحاور گیري صّل 10َ )رویی در راشحاي كایو و راةع( از جػادل ٌی9) ي راةعَ

 آىده اشث.

 (9)                             

 

                (10)                                          

 

 مختصبت عمًدی 3-3

اشث. روش ىحداول ةراي ایً ىٍظّر،  جر ىظکم ىخحػات غيّدي جػییً ىضم ىرکز دلم در زِث

زهّ  ُاي چرخوزن روي  گیري اٌدازه، ةهٍد کردن زهّي جراکحّر و طّد ىیدیده  (7) کَ در طکم ظّر ُيان

ُيکاراٌض در ایً جضلیق از آن اشحفاده طد طتیَ روش ةارگر و  کَدر صانث ةهٍد طده اشث. در روطی 

کَ رواةط  آید ىی ةَ دشث O ي ٌلعَةا اشحفاده از طرایط جػادل گظحاور صّل  Ygکَ در آن  اشث( 1952)

 آن در زیر آىده اشث:

(11) 

 

                                                           

 βزاویَ ةضراٌی (12)

 

 ( اشحفاده طد12از راةعَ ) گیرد ىیواژگٌّی كرار  ي آشحاٌَةراي یافحً زاویَ ةضراٌی کَ در آن جراکحّر در 
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 ه مختصبت مرکس ثقلییع يزن در تراکتًر جهت تعیتًز حبسبهم 3-4

 طّد ىیاکحّر دو دیفراٌصیم ىیحصّةیظی اشحفاده ٌیز اطاره طد، در ایً جضلیق از جر كتالًکَ  گٌَّ ُيان 

کَ ةراي جػییً ىخحػات ىرکز دلم جراکحّر فّق انذکر در راشحاي غيّدي، جراکحّر روي یک ةاشکّل 

 (2-3)گردید کَ در طکم  دیسیحانی كرار داده طد و از یک زردلیم ةراي ةاال ةردن زهّي جراکحّر اشحفاده

 .کٍید ىیا ىظاُده جراکحّر در صانث ةهٍد طده ر

.  

 ىضّر غلبوزن روي  گیري اٌدازه ىٍظّر ةَةهٍد کردن زهّي جراکحّر  2-3طکم 

 آىده اشث ذیمدر  زاویَ ةضراٌی جراکحّر ٌیازىٍد ةّد. ي ىضاشتَ ىٍظّر ةَطده کَ  گیري اٌدازهاظالغات 

 kg 935; وزن کم جراکحّر  

 kg 500; وزن روي جایرُاي غلب 

 kg 435; زهّ  وزن روي جایرُاي

 cm 150;  زهّ از غلب ُاي چرخىضّر  ي فاغهَ

 cm 120; زهّي جراکحّر از زىیً در صانث ةاال ةرده طده ارجفاع
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 cm 140;  فاغهَ جػّیر ىضّر زهّ ٌصتث ةَ ىضّر غلب در صانحی کَ زهّي جراکحّر ةاال ةرده طده اشث 

 kg 630; غلب در صانث ةاال ةرده طده جایرُايوزن روي  

 آىده، ىخحػات ٍُدشی ىرکز دلم جراکحّر و ُيچٍیً زاویَ ةضراٌی ةَ دشث اظالغاتا جّزَ ةَ ة

 آىد: ةَ دشثزیر  غّرت ةَ

 cm 70;  غلب جایرُايىّكػیث ىرکز دلم ٌصتث ةَ 

 cm 55/24;  ىّكػیث ىرکز دلم ٌصتث ةَ زىیً

 β َ41;  ةضراٌی زاوی 

جّزیع وزن در جراکحّر  ي ٌضّهآوردن اظالغاجی در ىّرد  ةَ دشث، پاراىحرُادر صلیلث ُدف از یافحً ایً 

، گیرد ىیواژگٌّی كرار  ي آشحاٌَکَ در آن زاویَ، جراکحّر در  اي زاویَآوردن  ةَ دشثىّرد ٌظر و ُيچٍیً 

. ُدف از پیدا کردن زاویَ ةضراٌی ایً ُصث کَ یک شیصحو ٌيایظگر کَ ىسِز ةَ یک طیب شٍر اشث

را در ُر نضظَ ةَ راٌٍده ٌظان  اشثىظغّل کار  در آنزىیٍی کَ جراکحّر ظراصی گردد جا طیب  اشث

 ( رشید، راٌٍده جراکحّر را از خعر واژگٌّی آن آگاه کٍد.β) یةضراٌجراکحّر ةَ طیب  غّرجی کَدُد و در 

 شیب سىج 3-5

جظخیع طیب یک آوٌگ ىیرا طده طاىم یک ىیدان ىغٍاظیصی كّي ظراصی و شاخحَ طد.  ىٍظّر ةَ

دار چاپی صصگر زاویَ ىیدان ىغٍاظیصی در ىلاةم آوٌگ ٌػب گردید جا ةا چرخض آوٌگ و در ٌحیسَ ى

گیري طّد. آوٌگ از یک غفضَ پالشحیکی جظکیم طده کَ در  اٌدازه چرخض ىیدان خارزی زاویَ طیب

ُاي ةرٌسی  ُا وزٌَ ُاي دائيی ٌػب طده اشث. در زیر ىغٍاظیس دو ظرف ىضّر چرخض آن ىغٍاظیس

درون  اي طیظَػب طد جا ىرکز زرم آوٌگ ةَ پاییً ىٍحلم طّد. کم آوٌگ درون یک ىضفظَ ٌ

اشحفاده طد. خروزی صصگر ىصحلیياً ةَ یکی  ىیرا کٍٍده غٍّان ةَطد. از گهیصیریً  ور غّظَگهیصیریً 

 .ُاي ورودي ىیکروکٍحرنر وارد گردید  از پایَ
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طیب اشحفاده گردید.  گیري اٌدازهةراي  uzz9000 ٌدازا راه شی آيو  kmz41در ایً طیب شٍر از صصگر  

( طیب شٍر ظراصی 3-3) طکم .ٌاٌّ فاراد اشحفاده طد 470ةراي از ةیً ةردن ٌّیز ٌیز از یک غدد خازن 

 دُد ىیطده را ٌظان 

 

 طیب شٍر 3-3طکم 

رزی کَ ةا جغییر زِث ىیدان ىغٍاظیصی خا ظّري ةَایً صصگر از دو ىدار پم وجصّن جظکیم طده، 

 کٍد. ٌيّدار خروزی صصگر ٌصتث ةَ جغییرات زاویَ ىیدان خارزی ىلاوىث اززاء ىلاوىحی پم جغییر ىی

 آيکٍد. ةا اشحفاده از  شیٍّشی ٌصتث ةَ زاویَ ىیدان جغییر ىی غّرت ةَطّد. خروزی صصگر  ىظاُده ىی

 (4-3) طکم طّد. خروزی ایً دو پم ةَ یک خروزی خعی جتدیم ىی UZZ9000 اٌداز راهشی 

 
 ٌصتث ةَ جغییر در زِث ىیدان خارزی KMZ41جغییرات خروزی صصگر  4-3طکم  
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 مذار میکري کىترل 3-6

 کد ویژن ٌّطحَ افزار ٌرمزاویَ ةضراٌی جراکحّر، ةرٌاىَ ٌّیصی ىیکرو کٍحرل ةا اشحفاده از  ي ىضاشتَپس از 

 شی آيده از یک پروگرىر وارد وارد گردید. شپس ةرٌاىَ ةا اشحفاةرٌاىَ  الزم ةَ طد و اظالغات

ATMEGAH 32 طد. 

 ىیکرو کٍحرنر کَ ىحظکم از ىّارد زیر اشث ایساد گردید: ارىد 

 ATMEGA 32 شی آي. 1

2 .LCD 

 فاراد ٌاٌّ 100. خازن 3

 . پحاٌصیّ ىحر4

 ونحی 5. رگالجّر 5

 داپحّرآ. 6

7 .LED 

 ةهٍدگّ. 8

 ٌظان را ّازم زاٌتی اشحفاده طده در ىدارنا ُيراه ة ،ىدار ىیکرو کٍحرل ظراصی طده (5-3طکم )

 .دُد ىی
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 ظراصی طده ةراي ٌيایض طیب و جظخیع طیب ةضراٌی انکحروٌیکیىدار  5-3طکم 

زرد و  ُاي رٌگچراغ ةَ  آگاه کردن راٌٍده از خعر از دو غدد ىٍظّر ةَدر ىدار ىیکرو کٍحرل ظراصی طده  

 25ةَ زاویَ  رو کٍحرل داده طد، چراغ زرد زىاٌی کَ طیبکَ ةَ ىیک اي ةرٌاىَكرىز اشحفاده طد. ظتق 

کَ ىيکً ُصث  کٍد ىیجا راٌٍده ىحّزَ ایً ىّضّع طّد کَ در طیتی کار  طد ىیروطً  رشید ىیدرزَ 

خیع داده کَ اگر طیب جظ اي گٌَّ ةَدر زَ جػتیَ گردید  30كرىز ةراي طیب  چراغ ةاطد. شاز صاددَ

راٌٍده را آگاه کٍد کَ در ، چراغ كرىز روطً خّاُد طد جا رشید ىی درزَ 30طده جّشط طیب شٍر ةَ 

در غّرت  آیٍَ. راٌٍده در ایً ٍُگام ةاید ةا اصحیاط ةیظحري غيم کرده و یا کٍد ىییک طیب ةضراٌی کار 

 ىٍػرف گردد. دار طیبدر زىیً  غيهیاتاىکان از اداىَ 
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 :چىارمفصل 

 وا پیشنىادو  نتایج
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 گیری وتیجه 4-1

از خعرات ایً اشث کَ راٌٍده جراکحّر را از وكّع خعر ىعهع کرد. یکی از ایً  گیري پیض ُاي راهیکی از 

 گردد. ةیٍی پیضانکحروٌیکی طرایط ةضراٌی جراکحّر  اةزارُايکَ ةا اشحفاده از ىدارات و  اشثایً  ُا روش

از یک طیب شٍر ىغٍاظیصی ُيراه ةا جراکحّر،  و ٌيایض زاویَ ةضراٌی ةیٍی پیضدر ایً جضلیق ةراي  

 کد ویژن اٌسام طد. افزار ٌرمةا اشحفاده از  انکحروٌیکی اشحفاده گردید. ةرٌاىَ ٌّیصی ىدار کٍحرل یک ىدار

ایً  در جائید گردید. LCDو ٌيایض دادن روي درشحی ىدار ظراصی طده ةا جغییر زاویَ طیب شٍر 

. ةا ُظدار دٍُده ةراي زهّگیري از واژگٌّی جراکحّر ظراصی و شاخحَ طدپژوُض یک ٌيٌَّ دشحگاه 

 70 م جراکحّر از ىضّر غلب و زهّي جراکحّر ةَ جرجیب ةراةرلجّزَ ةَ ىضاشتات اٌسام طده فاغهَ ىرکز د

ىحر  شاٌحی 25 ىرکز دلم جراکحّر از شعش زىیً ةراةرارجفاع  شاٌحی ىحر ةَ دشث آىد. 80شاٌحی ىحر و 

 42.5گزارش گردید و زاویَ ةضراٌی جراکحّر کَ در آن جراکحّر در آشحاٌَ واژگٌّی كرار ىی گیرد ةراةر 

زاویَ ةضراٌی درغد  80کَ در  اي ایساد گردید ىدار ُظدار دٍُده ةَ گٌَّجٍظیيات  درزَ ىضاشتَ طد.

آشحاٌَ ةضراٌی واژگٌّی ىعهع ٌزدیک طدن ةَ  از آید و راٌٍده جراکحّر را ُظدار دٍُده غّجی ةَ غدا در

دار ىّرد ارزیاةی كرار گرفث و  غضیش ىدار کٍحرنی ةا اٌسام آزىایظات در شعّح طیبارکرد کشازد. 

 ن ٌیز ةرظرف گردید.ایرادات اونیَ آ

 هب پیشىهبد 4-2

 ّگیري از ةروز صّادث ٌاطی از واژگٌّی جراکحّر ىفید واكع طّد:ةراي زه جّاٌد ىیزیر  ُا پیظٍِاد

 ىٍاشب در ىّاكع خعر انػيم غکس ىٍظّر ةَ آىّزش راٌٍدگان جراکحّر* 

 طرایط ٌاپایداري ةراي جراکحّر ةیٍی پیضةراي  اةزارُایی* ظراصی 

 جراکحّر راٌٍدگان* اشحفاده از کيرةٍد ایيٍی ةراي 

 یيٍی ارزان كیيث ةا ظّل غير زیادا اةزارُاي* ظراصی و شاخث 

 غالوه ةر ٌيایظگر()غّجی  ي ُظداردٍُده* اشحفاده از 
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 * غدم اجػال ادوات خیهی شٍگیً ةَ پظث جراکحّر

 * آگاُی از طرایط زىیً كتم از اٌسام غيهیات کظاورزي

 زدن ةا شرغث کو * دور

 ارٌد* ىياٌػث از راٌٍدگی افرادي کَ ىِارت الزم ةراي راٌٍدگی را ٌد

 ROPS* اشحفاده از 
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Design and fabrication of alarm system to tractor overturning 

Javad Tarighi 

Assistant Professor, Department of Biosystem Engineering, University Of 

Mohaghegh Ardabili 

Abstract 

Serious agriculture - related accidents are increasing and tractor overturning is one of 

the most important factors leading to death in farms in Iran.  In fact, the 

interplays between tractor operator and environment cause such damages. There are 

several reasons involved in tractors overturn that the recent method in tractor design is 

nearly to improves with using the electronics instrumentation that give the operator keys 

guides  related to the tractor`s stability as it is operated. In this study a new system was 

developed. To measure a steep slope land electromagnetic gauge was constructed. The 

working principles of the slope gauge, based on the magnetic field are changed by 

changing the slope of the ground. The embedded within the pendulum inclinometers 

with their periods are used to altering the magnetic field. The output of inclinometer is 

analog and the voltage range is (2/74-0473) V. This information is then processed by a 

microprocessor, and an assessment of rollover potential is reported to the display 

device. 

Key words: Agricultural tractors, Accident prevention, Tractor overturn, Safety. 
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