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 1فصل اول:

مقدمه و پیشینه پژوهش

 1-1مقدمه
زندگی بشر از ابتدا تا امروز نیازمند بهینه سازی بوده و خواهد بود .طراحی مکانیزم و تالش برای ساخت ابزار یکی از نمودهای باارز و از
نعمت های خدای رحمان در بهبود مداوم زندگی بشری است .تمام تالش بشری در جهت بهرهمندی از الگوهاای فیزیکای و رابطاه ریاضای
نهفته در آن جهت ابداع روشها بود .تمام مکانیزمهای ساخته شده مبتنی بر روشهای فیزیکی و از قوانین نهفته در آن جهات انجاام اماور
کمک میگرفت .سالها طول کشید تا بشر شمه ای از هوش نهفته در ذهن موجودات را الگوساازی نمایاد و باه کماک علاوم الکترونیاک و
کامپیوتر در بهبود روشها و الگوها بکار گیرد.
رقابت بین انواع تکنولوژیها و از آن میان انتخاب تکنولوژی رقیب مستلزم تامین یکی از اهداف ذیل است (مصری گندشمین:)1393 ،
-

کاهش هزینه (هزینهی مالی ،اجتماعی یا زیستی)

-

تسریع در زمان اجرا

-

افزایش کیفیت محصول تولیدی

هدف بهینهسازی تکنولوژی متداول نیز چیزی جز یکی از اضالع مثلت طالیی فوق نیست.
با گسترش روز افزون جوامع و رشد جمعیت ،نیاز به صرفهجویی و یافتن روشهایی برای به حداقل رساندن زمان و هزینه در انجام امور
صنعتی ،عمرانی ،کشاورزی و غیره هر روز بیشتر ضرورت پیدا میکند .جهت نیل بدین مقصود ،روشهای بهینهساازی ماورد اساتفاده قارار
میگیرند .منظور از روش های بهینهسازی ،روشهایی هستند که میتوان توسط آنها با حاداقل زماان و هزیناه باه نتیجاه مطلاوب رساید
).(Laporte and Palekar, 2002
اولین صنعتی که بشر بنا کرده تغییری است که در زندگی عادی خود بوجود آورد و عملیات کشاورزی و بدنبال آن فرآوری و نگهاداری
محصول در طول سال را بر خالف روند عادی حیات ابداع کرد .در این طی طریق ،عملیاتهای متعددی در طول فصل پرورش محصول ،به
منظور بهبود عملکرد ابداع نمود .بسته به نوع محصول ،عملیاتهای زراعی معماول عبارتناد از :خااکورزی و تهیاه بساتر بذر،کشات باذر،
کوددهی ،پخش مواد شیمیایی (علفکش ،قارچکش ،آفتکشها) ،خاکورزی ثانویه ،برداشت محصول .انجام این عملیات مستلزم حرکت در
مزرعه است .تردد ماشین در مزرعه هزینه های متعددی را به دنبال دارد از جمله:
-

هزینهی اقتصادی شامل مصرف سوخت ،استهالک و دیگر هزینههای جاری ماشین

-

هزینهی اجتماعی و زیستی شامل آلودگیهای محیطی

-

افزایش تراکم خاک

حال سوالی که مطرح میشود این است که :آیا می توان الگویی برای تعیین مناسبترین ترتیاب مسایر حرکات و تاردد ماشاینهاای
کشاورزی در عملیاتهای مختلف زراعی بدست آورد؟
تراکتورها و ماشین آالت کشاورزی در زمان حرکت در مزرعه به طور سنتی توسط یک راننده هدایت می شود که استراتژی راننادگی در
مزرعه را شخصاً و بدون کمک ابزارهای کامپیوتری و بر اساس نوع کار ،ماشاین آالت و باه خصاو

تجرباه کااری انتخااب مایکناد .در

کشاورزی سنتی ،استراتژی کار عمدتا مبتنی بر تجربه آموخته شده است که از مشخصات آن تکراری بودن الگاو و عادم اصاالح ماداوم آن
است .اگر شکل مزرعه مستطیل شکل نباشد و یا اگر موانعی در مزرعه وجود داشته باشاد ایجااد اساتراتژی ،زیااد هام سااده نخواهاد باود.
دستگاههای مزرعهای خودکار و روباتها دیر یا زود به صنایع کشاورزی وارد خواهند شد کاه پاژوهش هاایی در حاوزههاای بهباود ایمنای،
تشخیص نقض ،زمان تعمیرات اصالحی ،جایگزینی و تخلیه خودکار نیز در حال انجام است .در چنین سیستمی دیگر راننده مسئول مادیریت
نقشه ناوبری نیست و برنامهریزی مسیر به صورت خودکار توسط سیستم های پشتیبان و ناوبری انجام میگیرد و سیستم هوشمند این مسایر
را برای اجرای وظیفه پیاده میکند (.)Oksanen & Visala, 2007
برنامهریزی مسیر از جمله معماهای دیرپای در بهینهسازی است .طرح این مساله در مدیریت تردد ماشینهای کشاورزی نیز مورد توجه
قرار گرفته است .هدف اصلی از این پژوهش توسعه الگوریتمهایی برای تعیین الگوهای مناسب تردد در مسیر حرکت ماشینهای زراعای در
مزارع و ارائه راهحل مناسب میباشد .در این بین ،روش مورد بحث دارای مزیت مطلق نبوده و جزو روشهای پارامتری محسوب نمیشاود و
عمالً این قضیه در این پژوهش دنبال نخواهد شد .ولی آنچه مدنظر این پاژوهش اسات یاافتن مسایری اسات کاه دارای بهینگای از باین
راهحلهای موجود باشد .البته که این نوع حل مساله به معنی گیرافتادن در بهینگیهای محلی نیست ولی این مساله نباید فراموش شود کاه
رویکرد حل مساله در واقع درونیابی از بین روشهای موجود است و روش مطلقی نیست .مطلوبترین مسایر ممکان از نظار ایان پاژوهش
الگوی حرکتی است که حداقل حرکت و پیشروی را در انتهای مزرعه نسبت به الگوهای حرکتی دیگر داشته باشد.
 2-1اهداف پژوهش
هدف از این پایاننامه این است که الگوریتمی برای برنامهریزی مسیرهای حرکات ماشاینهاای کشااورزی در مزرعاه ایجااد گاردد،
بهگونهای که این ترتیب مسیر حرکت باعث کاهش مسافت غیر مفید طی شده و تلفات زمانی طی عملیات زراعی ماشینهاای کشااورزی و
افزایش بازده مزرعهای ماشینهای کشاورزی شود.
 3-1روند تکاملی اتو مکانیزاسیون
انجام کار ،نیازمند نیرو است و نیرو یکی از منابع کمیاب در حیات انسانی محسوب میشود .توان انسانی مهمترین منبع توان کششای و
اجرایی فعالیت های کشاورزی بود و بعدها با کشف آهن ،روند ساخت ابزار مکانیکی با هدف کاهش مشقت کار بدنی انسان را تسهیل کارد و
به تبع آن تولید به کمک این ابزارها گسترش کمی و کیفی چشمگیری را شاهد شد .هزاران سال بود که بشر به کمک ابزارهای خودسااخته
توان دام را برای انجام فعالیتهای کششی تسخیر کرده بود .بعدها به کمک تکنولوژیهای موجود توان دام ،نیروی بااد و نیاروی آب را باه
خدمت گرفت و با انقالب صنعتی و توسعه موتورهای احتراق داخلی ،این حرکت با سرعتی سهمگین پیش برده شد .امروزه تالش محققین و
مخترعین همواره در جهت به خدمت گرفتن منابع توان (دام ،مکانیکی و نو) برای انجام کارها بوده و هست که نقاش مکانیزاسایون در ایان
جابجایی منبع توان بسیار حیاتی و مهم است(مصری گندشمین .)1393 ،تغییراتی که در چند دهه گذشته به وقوع پیوساته اسات ،چناان بار
ارزش های بشری تاثیر گذاشته است که انسان از چگونگی تاثیر ماشینهای کشاورزی در آینده بشر متحیر میشود (منصوریراد.)1384 ،
اتومکانیزاسیون 1کشاورزی در دوره بین دو جنگجهانی در مناطق مختلف معتدل جهان که مهاجرین اروپایی مستقر شده بودند (ایاالت
متحده آمریکا ،کانادا ،استرالیا و آرژانتین) و به میزان کمتر در مناطق بزرگ کشاورزی اروپا توسعه یافات .در ساال  ،1945از قادرت کشاش
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حیوانات هنوز هم به شکل گسترده در بیشتر کشورهای صانعتی اساتفاده مایشاد و اتومکانیزاسایون در تماام ایان کشاورها تنهاا پاس از
جنگجهانی دوم گسترش یافت .در ابتدا برای غالت و سپس برای سایر محصوالت اصلی (کلزا ،آفتابگردان ،حبوبات دانهای و )...از تراکتاور
و دروگر -خرمنکوب استفاده شد .این ادوات به سرعت در بخش بزرگی از زمینهای قابل کشت مورد استفاده قرار گرفتند و در نتیجه منافع
بزرگی برای صنعت ماشینآالت کشاورزی بدست آمد .ساپس اتومکانیزاسایون در برداشات محصاوالت کشااورزی ردیفای مانناد چغنادر و
سیبزمینی که محصوالت آبدار و نسبتا بزرگی هستند و رسیدگی به آنها زیاد راحت نیسات ،گساترش یافات .پاس از آن بارای دوشایدن
دامهای شیری ،برداشت علوفه ،رساندن علوفه به دام در دامپروریهاا و برداشات کاود آنهاا و برداشات سابزیجات و میاوه اساتفاده شاد
).(Mazoyer et al, 2006
پنج مرحله در روند اتومکانیزاسیون مفروض است که این مراحل مرتبط با افزایش قدرت تراکتورها میباشند.
مرحله اول ،که ما آن را «اتومکانیزاسیون اول »1مینامیم ،با جایگزینی قدرت حیوانات و چند تراکتور بخار نادر با تراکتورهایی که توسط
موتور احتراق داخلی کم قدرت به حرکت در میآمدند ( 11تا  31اسب بخار) مشخص میشود .این تراکتورهاا باه طاور کلای باه تجهیازات
مکانیکی که توسط حیوانات کشیده میشدند (گاوآهن برابانت و دروگرها) و تجهیزات حمل و نقل سااخته شاده توساط صانعتگران قادیمی
(چرخ دستی و واگن) و گاهی اوقات نیز به تجهیزات جدید که با تجهیزات با کشش موتوری سازگارتر بودند ،متصل مایشادند .اولاین ماو
اتومکانیزاسیون ،که قبل از جنگ جهانی دوم آغاز شد ،به سرعت در پایان سال  1941و اوایل دهه  1951در مزارع بزرگتر از  15هکتاار کاه
قادر به خرید و سودآوری با استفاده از یک تراکتور بودند ،گسترش یافت .این تراکتورها در واقع امکان افزایش حداکثر مسااحت کااری هار
کارگر از  11هکتار با استفاده از کشش حیوانات ،به  21یا  31هکتار با استفاده از تجهیزات جدید که نمونهای از کشاورزی در مقیاس بازرگ
در آن زمان بود را ممکن ساختند.
مرحله دوم که ما آن را «اتومکانیزاسیون دوم »2مینامیم ،با استفاده از تراکتورهایی با قدرت متوسط ( 31تا  51اساب بخاار) مشاخص
میشوند که به طور کلی دارای دو ویژگی بودند :مکانیسم بلندکردن ادوات که آنها را قادر به حمل کردن برخای از ابزارهاا مانناد گااوآهن
میساخت به جای اینکه آنها را به سادگی بهدنبال خود بکشند و توان  PTOکه قادر بودند با برخی از دستگاههای دیگر نیاز کاار کناد .در
این دوره نسل جدیدی از تراکتورها تولید شدند که امکان استفاده از تجهیزات با عرضکاری دو تا سه برابر بیشتر به عنوان مثال :گاوآهن با
دو خیش ،هرس ،بذرکار ،غلتک ،پخش کنندهها ،شانههای جمع کننده با  3تا  4متار طاول و میلاه بارش عرضای 2متاری را فاراهم کارد.
تجهیزات جدید که برخی از آنها ترکیب چندین دستگاه بودند مانند دروگر-خرمنکوب ،ماشین بستهبند با ظرفیت کام بارای یونجاه و کااه،
ماشین برداشت و تخلیه چغندر ،برداشت سیبزمینی ،جمعکنندهی ذرت و لودر سیلو میتوانستند به این تراکتورها متصل شوند .اما از آنجا که
این دستگاههای سنگین توسط تراکتور کشیده میشدند ،بخش کاری آنها اغلب به صورت جانبی نسبت باه تراکتاور قارار مایگرفتناد ،در
نتیجه تواناییهای بالقوهی آنها محدود باقی ماند .در اروپا ،مزارع موتوری مرحلهی قبلی ،به طور کلای در پایاان دهاه  1951و آغااز دهاه
 1961به صورت اتومکانیزاسیون دوم اداره شدند .در مقایسه با اتومکانیزاسیون اول ،اتومکانیزاسیون دوم مساحت کشاورزی ممکن برای هار
کارگر را به دو برابر یعنی  51هکتار در کشاورزی در مقیاس بزرگ رساند.
مرحله سوم که ما «اتومکانیزاسیون سوم »3مینامیم ،بر استفاده از تراکتور  51تا  71اسب بخار که قادر به حمل گااوآهن ساه خیشاه و
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ادواتی با عرضکار  5تا  6متر بودند ،متکی بود .همچنین از کمباینهای خودروی بزرگ مانند دروگر-خرمنکوب ،که بخش کاری در جلاوی
دستگاه قرار داشت و عرض برش تا حد زیادی بهتر از ماشینآالتی است که باا تراکتاور کشایده مای شاوند ،اساتفاده مایشاد .ماو ساوم
اتومکانیزاسیون در پایان سال  1961و در سال  1971توسعه یافته است .این امر امکان افزایش منطقه ی کاری هر کارگر در امار کشااورزی
در مقیاس بزرگ را به اندازهی  71تا  81هکتار ،فراهم آورد.
مرحله چهارم یا «اتومکانیزاسیون چهارم »1مبتنی بر استفاده از تراکتورهایی با توان  81تا  121اسب بخار بود .با این تراکتورها میتاوان
همزمان نسبت به استفاده از گاوآهن چهار خیشه و کشیدن چند ماشین اقدام کرد .همچنین با استفاده از ایان تراکتورهاا مایتاوان دساتگاه
دروگر-خرمن کوب که عرض برش آن  5تا  6متر است را نیز اساتفاده کارد .اتومکانیزاسایون چهاارم در اروپاا در ساالهای  1971تاا 1981
گسترش یافت و مساحت کاری به ازای هر کارگر را به بیش از  111هکتار افزایش داد.
مرحله پنجم یا «اتومکانیزاسیون پنجم »2مبتنی بر استفاده از تراکتورهای چهار چرخ محرک با توان بیش از  121اسب بخار و اساتفاده
از تجهیزات مرتبط بود که آنها را قادر میساخت ادواتی را حمل کنند که تنها در یک بار عباور از مزرعاه ،تماام عملیااتهاای مرباوط باه
خاکورزی و کاشت دانه را انجام دهد .این امر برای اولین بار در ایاالت متحده آمریکا و همچنین در واحدهای بزرگ دولتای و تعااونیهاای
تولیدی در اتحاد جماهیر شوروی و دیگر کشورهای شرق توسعه یافت .در چند سال گذشته ،این نوع از اتومکانیزاسیون باه غارب اروپاا نیاز
گسترش یافته است که امکان افزایش مساحت کاری هر کارگر در کشاورزی در مقیاس بزرگ را به بیش از  211هکتار فراهم کرده است.
از اتومکانیزاسیون اول تا اتومکانیزاسیون پنجم ،سرمایه ثابت به ازای هر کارگر از حدود  51دالر به حادود نایم میلیاون دالر و ساطح
کاری هر کارگر از  1هکتار به بیش از  211هکتار افزایش یافته است .به همین ترتیب ،متوسط عملکرد دانه ،از  11کنتال(3یک تان) در هار
هکتار در بخش کشاورزی دستی و بدون استفاده از کود به بیش از  5تن در هر هکتار در کشاورزی مکاانیزه باا اساتفاده از ماواد شایمیایی
رسیده است .فاصله ی بسیار زیاد در بهرهوری نیروی کار بین این دو نوع کشااورزی و بهاره وری ناخاالص (باا انادازهگیاری کنتاال داناهی
تولید شده توسط هر کارگر ) و مساحت کاری هر کارگر مربوط به هر یک از سطوح تجهیزات و مراحل اتومکانیزاسیون در شاکل  1-1نشاان
داده شده است .در تولیدات تخصصی ،اتومکانیزاسیون از طریق مراحل مشابه پیشرفت میکند .شیردوشای گااو شایری از طریاق جانشاینی
ماشین های بسیار قویتر ،باعث افزایش قابل توجه در بهرهوری نیروی کار شده است .در حالی که یک کشاورز میتواند با دست در هار روز،
دو بار شیر دوجین گاو را بدوشد ،با یک دستگاه شیردوشی قابلحمل میتواند این مقدار را به  2برابر ،با دستگاه شیردوشای ساالنی باا طارح
زیگزاگ با یک مخزن شیر این مقدار را به  51برابر ،با دستگاه شیر دوشی چرخشی ایستاده 4باه  111برابار و باا دساتگاه شیردوشای کاامال
خودکار بیش از  211برابر افزایش دهد (.)Mazoyer et al, 2006
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شکل  :1-1مراحل توسعهی تجهیزات و اتومکانیزاسیون در کشت دانه

 4-1ظرفیت مزرعهای
ظرفیت مزرعه ای یک ماشین زراعی در حقیقت شاخصی است که کارایی ماشین را اندازه میگیرد .این شاخص واحدهای مختلفای دارد
و بر حسب هکتار در ساعت یا مگاگرم در ساعت بیان میگردد و برابر است با میزان مساحتی که در آن عملیات کشااورزی در یاک سااعت
انجام میشود یا جرمی از محصول که در یک ساعت فرآوری شود (مصری گندشامین .)1392 ،تعیاین و بارآورد ظرفیات ماشاینهاا بارای
برنامهریزی و زمانبندی عملیات مزرعهای ،واحدهای توان (تراکتور) ،کارگر ،و برآورد هزینههای عملکرد ماشین استفاده میشود.
ظرفیت مزرعه ای تئوری )TFC( 1یک ماشین ،به عرضکار و میانگین سارعت پیشاروی در مزرعاه بساتگی دارد .ظرفیات مزرعاهای
تئوری ،ماکزیمم ظرفیت ممکن ماشین را نشان می دهد که با توجه به سرعت کار در مزرعه وقتی که عرض کار ماشین بطور کامال اساتفاده
گردد ،به دست میآید.
Theoretical Field Capacity

1

محاسبه ظرفیت مزرعهای تئوری کمک میکند:
-

عملیات زراعی را زمانبندی کنیم

-

تعداد ماشینآالت مورد نیاز را تعیین کنیم

-

تعداد نیروی کارگری مورد نیاز را تعیین کنیم

-

هزینهی الزم برای ادامهی عملیات را تخمین بزنیم.

ظرفیت مزرعهای تئوری ماشین را میتوان با استفاده از رابطه زیر محاسبه کرد (مصری گندشمین:)1392 ،
( )1-1

ظرفیت مزرعهای تئوری ماشین بر حسب هکتار در ساعت (ایکر در ساعت)
 Wعرضکار دستگاه بر حسب متر (فوت)
 vسرعت متوسط پیشروی دستگاه بر حسب کیلومتر در ساعت (مایل در ساعت)
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ظرفیت مزرعهای مؤثر )EFC( 1یک ماشین برابر است با مساحتی از زمین که در شرایط واقعی ماشین روی آن عملیات انجام میدهاد
و به راحتی با تقسیمکردن مساحت کارشده بر مدت زمان عملی انجام کار به دست میآید .برای ایانکاه ظرفیات مزرعاهای میاانگین را در
شرایطی که آب و هوا و محل انجام کار تغییر میکند به دست آوریم ،مساحت کارشاده و سااعات انجاام کاار را باه ازای چناد مزرعاه و در
سرتاسر فصل کاری ثبت میکنیم (مصری گندشمین.)1392 ،
ظرفیت مزرعهای مؤثر ماشین را میتوان با استفاده از رابطه زیر محاسبه کرد:
()2-1

 EFCaظرفیت مزرعهای مؤثر بر حسب هکتار در ساعت (ایکر در ساعت)
 Aکل مساحت کارشده بر حسب هکتار (ایکر)
 tزمان واقعی صرفشده برای انجام کار بر حسب ساعت.

 5-1بازده مزرعهای
یک ماشین برای دورههای زمانی طوالنی نمیتواند ظرفیت تئوری مزرعاهای خاود را حفا کناد .باازده مزرعاهای )FE( 2در حقیقات
درصدی از ظرفیت مزرعهای نظری یک ماشین است ،که عمالً در شرایط واقعی مزرعه به دست میآید .به دلیل اینکه ما نمیتوانیم عارض
کامل دستگاه را بکار بگیریم (به علت همپوشانی) و همچنین به دلیل خیلی عوامل از دست دهندهی زمان ،باید بازده مزرعه را حساب کنیم.
عواملی که باعث از دست رفتن زمان می شوند شامل دور زدن ،حرکت تا سر زمین یا رفتن به سمت محل ریختن بذر یا آفت کش در مخازن،
خالی کردن مخزن دانه ،رفع انسداد یک ماشین که گیرکرده است ،بازدید و کنترلکردن عملکرد ماشین ،تنظیماات و انتظاار بارای رسایدن
ماشین های دیگر و استراحت اپراتور میباشد .فعالیتهای زمانبری که در خار از مزرعه اتفاق میافتد مثل سرویسهای روزاناه و تعمیارات
اساسی در محاسبه بازده مزرعهای وارد نمیشوند.

Effective Field Capacity
Field Efficiency

1
2

عوامل موثر بر بازده مزرعهای عبارتاند از:
-

مانور پذیری

-

الگوهای رفت و آمد در مزرعه

-

اندازهی زمین

-

شکل مزرعه

-

عملکرد محصول

-

نوع خاک

-

شرایط محصول و ...

نسبت ظرفیت مزرعهای مؤثر ماشین به ظرفیت مزرعهای تئوری را بازده مزرعهای ماشین گویند و بر اساس رابطه زیر محاسبه میشود
(مصری گندشمین.)1392 ،
)(3-1

 Efبازده مزرعهای ،بی بعد
 EFCظرفیت مزرعهای مؤثر بر حسب هکتار در ساعت (تن در ساعت)
 TFCظرفیت مزرعهای نظری بر حسب هکتار در ساعت (تن در ساعت)

 6-1ظرفیت مادهای
ظرفیت کاری ماشین های برداشت اغلب با مقدار موادی که در واحد زمان ،برداشت و فرآوری می کنناد ،انادازهگیاری مایگاردد .ایان
ظرفیت ،ظرفیت مادهای (جرمی) تئوریک ماشین نیز نامیده میشود ،و به صورت مگاگرم (تن) در ساعت یا بوشل در ساعت محاسبه میشود.
ظرفیت جرمی تئوریک 1مزرعهای ماشین بصورت رابطه زیر محاسبه میشود (مصری گندشمین:)1392 ،
)(4-1

 Cmظرفیت جرمی تئوریک ماشین بر حسب تن در ساعت (مگاگرم در ساعت)
 vسرعت بر حسب کیلومتر در ساعت (مایل در ساعت)
 Wعرض کار ماشین بر حسب متر (فوت)
 Yعملکرد زراعی محصول بر حسب تن در هکتار (مگاگرم در هکتار)
 Efبازده مزرعهای ،بی بعد
 Kضریب ثابت و برابر )8/25( 11

بازده مزرعهای و سرعت حرکت برای برخی ادوات کشاورزی در جدول  1-1آورده شدهاست (.)ASABE Standards, 2006

Throughput Capacity

1

جدول  :1- 1بازده مزرعهای و سرعت حرکت برای برخی ادوات کشاورزی
بازده مزرعهای ()%
ماشین مورد استفاده

دامنه

سرعت حرکت (کیلومتر در ساعت)
معمول

دامنه

معمول

خاکورزی و کاشت
شخم با گاوآهن برگرداندار

71 - 91

85

5 - 11

7

دیسک سنگین

71 - 91

85

5/5 - 11

4/5

هرس دیسکی دوتایی

71 - 91

85

6/5 – 11

11

گاوآهن قلمی

71 - 91

85

6/5 – 11/5

8

کولتیواتور مزرعهای

71 - 91

85

8 - 13

11

هرس دندانه فنری

71 - 91

85

8 - 13

11

بستهبند استوانهای

71 - 91

85

7 - 12

11

بستهبند مالچر

71 - 91

81

6/5 – 11

8

کج بیل غلتان

71 - 85

81

13 – 22/5

19

کولتیواتور محصوالت ردیفی

71 - 91

81

5 – 11

8

تیلر دوار

71 - 91

85

2–7

5

ردیف کار

51 – 75

65

6/5 – 11

9

برداشت
پوستکن ذرت

61 – 75

65

3 – 6/5

4

کمباین

61 – 75

65

3 – 6/5

5

کمباین خودرو

65 – 81

71

3 – 6/5

5

علفزن

75 - 85

81

5 - 11

8

علفزن دوار

75 - 91

81

8 - 19

11

دستهبند علوفهی خودرو

71 - 85

81

5 - 13

8

شانهکن علوفه

71 - 91

81

6/5 – 13

11

بستهبند مستطیلی

61 – 85

75

4 – 11

6/5

بستهبند مستطیلی بزرگ

71 – 91

81

6/5 – 13

8

بستهبند استوانهای بزرگ

55 – 75

65

5 – 13

8

درو کن علوفه

61 – 85

71

2/5 – 8

5

درو کن علوفه خودرو

61 – 85

71

2/5 – 11

5/5

برداشت چغندر قند

51 – 71

61

6/5 – 11

8

برداشت سیب زمینی

55 – 71

61

2/5 – 6/5

4

جمع کننده پنبهی خودرو

61 – 75

71

3–6

4/5

متفرقه
کود پخش کن

61 – 81

71

8 – 16

11

سمپاش بومدار

51 – 81

65

5 – 11/5

11/5

سمپاش با جریان هوا

55 – 71

61

3–8

5

دستهبند لوبیا

71 – 91

81

6/5 – 11/5

8

چاپر طوقهزن چغندر

71 – 91

81

6/5 – 11/5

8
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Abstract:
The purpose of this study was to reduce the non-working distance travelled by
agricultural machinery during turning in the field headland to move from the one track to
the next track. Agricultural machinery for conducting agricultural operations, must travelled
from one end of the field to the other end on parallel tracks that covering the field area.
When machine receive to the field headland, turning and travelled in the field from the next
track. By repeating this, the entire field area is covered. Tracks are as wide as the working
width of the implement. There are several traditional turning patterns in the field headland.
These patterns are often increasing the non-working distance travelled during turning in the
field headland. In this study, optimized pattern for moving farm machinery in the field
obtained by using Genetic Algorithms which applied by MATLAB 2012 software, which,
reduced non-working distance and waste time by agricultural machinery so, increase the
farm efficiency of agricultural machinery. Genetic Algorithm, proposed the best turning
pattern which avoid longer turning distance. For a rectangular field, the non-working
distance travelled in the field headland are 950m for contiguous pattern, 800m for spiral
pattern, 874m for round pattern, 532m for block pattern and 224m for optimal pattern. For a
Triangle field this distance are 1100m for contiguous pattern, 1398.1m for spiral pattern,
1440.3m for round pattern and 317.8m for best optimal patterns and for non-convex field
352m for first optimal pattern and 282m for second optimal pattern. Finally, optimal pattern
with minimum non-working distance travelled during turning in the field headland present
for three agricultural machineries in 30 fields with different shapes. By using optimal
pattern, non-working distance can reduced over than 50% of traditional patterns.
Keywords: Genetic Algorithm, Headland traversal pattern, Moving track programing, Nonworking distance, Precision farming.
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