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بررسی عملکرد کارنده نيوماتيکی بر اساس پردازش فيلم و کالمن فيلتر
2

سامان آبدانان مهدیزاده *3و زهرا عبدهلل زارع

 .1استادیار ،دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 .2دانشآموخته کارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
خوزستان
(تاریخ دریافت -1331/3/12 :تاریخ تصویب)1331/11/21 :

چکيده
از کارنده نیوماتیکی به طور گسترده برای کشت دقیق بذور سورگوم و خیار استفاده میشود .عملکرد و دقت پخش موزع
نیوماتیکی از اهمیت زیادی برخوردار است .بنابراین آزمایشاتی در سه مکش  32 ،22و  12میلیبار و دو سطح سرعت
پیشروی  3تا  1/2و  6تا  8/2کیلومتر بر ساعت انجام و شاخص چندگانه ،کیفیت تغذیه و نکاشت اندازهگیری شد .در
ضمن ،یک مدل حرکتی با استفاده از کالمن برای ردیابی ساخته و رفتارهای بذور ترسیم گردید .بر اساس تجزیه و تحلیل
رفتارهای سقوط بذر ،مشخص شد که یک رابطه نزدیکی بین رفتارهای سقوط بذر و یکنواختی کاشت وجود داشت.
سطوح بهینه مکش و سرعت پیشروی کشت دقیق برای بذور خیار و سورگوم در مکش  32میلیبار و سرعت  3تا 1/2
کیلومتر بر ساعت به دست آمد .در نهایت مشخص گردید که با افزایش سرعت و در مکش نامناسب ،درصد انحراف بذور از
مسیر مستقیم بیشتر شده که این مساله سبب کاهش یکنواختی میگردد.
واژههای کليدی :کالمن فیلتر ،پردازش فیلم ،کارنده نئوماتیکی ،یکنواختی توزیع بذر

مقدمه

1

رشد روز افزون جمعیت درکشورهای مختلف ،باال رفتن سطح
زندگی و تمایل به مصرف بیشتر ،نیاز به افزایش مواد غذایی را
تشدید نموده است .به همین خاطر روزبهروز بر اهمیت توسعه و
افزایش محصوالت کشاورزی افزوده میشود .در این راستا کاربرد
ماشین ،به خصوص ماشینهای کاشت بر افزایش عملکرد
محصوالت کشاورزی و کاهش مصرف نهادههای مصرفی مانند
کود و بذر ،تأثیرگذار بوده است .از این رو ،یکی از مهمترین
معیارهای ارزیابی عملکرد کارندهها ،یکنواختی فاصله بین بذور
است .یکنواختی کاشت تحت تأثیر پارامترهای مختلفی از جمله
خصوصیات بذر ،نوع و ساختار موزع و برخی پارامترهای دیگر
کارنده است .عدم انتخاب و طراحی بهینه هر یک از این
پارامترها میتوانند اثرات منفی بر فاصله بذور ایجاد کنند.
همچنین این مکانیزم ممکن است چند بذر را انتخاب و رها

سازد در نتیجه بین بذور فاصله کمی ایجاد شود (
 . ) al., 2004فاکتور خصوصیات فیزیکی بذر (از جمله قطر
Karayel et
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بذر و ابعاد بذر) که از عوامل مهم در تعیین میزان مکش بهینه
بذرکار دقیق هستند و سرعت پیشروی ماشین نیز بر یکنواختی
کاشت تأثیر میگذارند ( Afify et al., 2009; Xiaoyan et al.,
.)2010
روشهای آزمایشگاهی و مزرعهای متعددی برای ارزیابی
کارایی و عملکرد دقیقکارها توسعه یافته است که هر روش
دارای مزایا و کاستیهای خود است .روشهای آزمایشگاهی
مستلزم استفاده از ابزار دقیق هستند .بنابراین میتوان در
حداقل زمان ممکن عالوه بر بررسی سیستم تغذیه ،یکنواختی و
غیریکنواختی فواصل بذور رها شده بر بستر بذر را تعیین نمود.
برای این منظور ،در سالهای اخیر کاربرد برخی روشهای
سنجش و ارزیابی غیرتماسی ،از جمله روشهای مبتنی بر

حسگرهای نوری -الکترونیکی و ماشین بینایی توسعه یافتهاند.
در این بین ،روشهای مبتنی بر حسگر نوری -الکترونیکی به
دلیل قابلیت تعیین موقعیت بذر نسبت به کارنده ،از مزیت
نسبی بیشتری برخورداراند ( Bracy et al., 1998; Navid et
 al., 2011؛ .)Abdi et al., 2006در کارندهها برخی پارامترهای
غیر قابل کنترل که گاها اثرات منفی معنیداری بر فاصله میان
بذور دارند عبارتند از ارتعاشات بدنه ردیفکار ،حرکات و
جابجاییهای غیر قابل کنترل دانه در طی انتقال بداخل شیار و
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نیز در حین پوشانده شدن با خاک (

Panning et al.,

 .)2000;Hemmat & Asadi-Khoshoee, 2002این موارد ،امکان
محاسبه دقیق زمان سقوط بذر و به تبع آن کاربرد حسگرهای
نوری -الکترونیکی را دشوار میکند Onal et al. (2012) .دقت
فاصله کاشت یک نوع دقیقکار مکشی را به دو روش تئوری و
آزمایشگاهی (به کمک تسمه گریسی) برای بذور پنبه و ذرت
مورد ارزیابی قرار دادند .آنها یکنواختی کاشت بذور ذرت را در
دو فاصله کشت  11و  21سانتیمتر و برای بذور پنبه در دو
فاصله  2و  11سانتیمتر و در سه سرعت پیشروی  1/2 ،1و 2
متر بر ثانیه بررسی کردند .نتایج آنها نشان داد که بهترین
یکنواختی کاشت برای پنبه در سرعت پیشروی  1متر بر ثانیه و
فاصله کاشت  1/12متر تعیین شد .مقادیر متناظر برای ذرت نیز
به ترتیب  1/2متر بر ثانیه و  1/1متر بودندHajahmed et . .
) al. (2012جهت بررسی عملکرد موزع مکانیکی یک کارنده ،از
یک حسگر نوری-الکترونیکی استفاده کردند .اجزا مختلف این
سیستم که امکان تعیین موقعیت بذر را فراهم میکرد ،شامل
حسگر نوری الکترونیکی برای تشخیص بذر ،اینکودر چرخان
برای اندازهگیری سرعت پیشروی ،آمپلی فایرها (تقویتکننده)،
یک میکروکنترولر برای همگاهسازی سیگنالهای سنسور و رایانه
برای برنامه عملیاتی و نمایش اطالعات پردازش شده ،بود .آنها
خطای کل این سیستم در تعیین موقعیت بذور در سرعتهای
 1/3و  1/3متر بر ثانیه را به ترتیب  ± 1%و  ± 11%گزارش
کردند Karayel et al (2006) .یک سیستم مجهز به دوربین
سرعت باال را برای ارزیابی یکنواختی فواصل کاشت و سرعت
سقوط بذرها در خطیکارها طراحی کردند .عملکرد این سیستم
برای ارزیابی فواصل بذور با دستگاه تسمه گریسی مقایسه شد،
برای این کار بطور همزمان در هر دو سیستم از بذور گندم و
سویا استفاده گردید .موزع خطیکار در سرعتهای 31 ،21 ،11
و  11دور در دقیقه و دستگاه تسمه گریسی در سرعت خطی
یک متر بر ثانیه تنظیم شدند .طبق نتایج بدست آمده با افزایش
سرعت چرخش صفحه تقسیم بذر از  11تا  11دور بر دقیقه
برای دو بذر گندم و سویا ،سرعت سقوط بذر از  1/11متر بر
ثانیه به  1/2متر بر ثانیه کاهش یافت.
در روشهای مذکور با استفاده از زمان سقوط بذر و
معادالت کالسیک ،مکان بذر و سرعت سقوط بذر تعیین می-
شود .طی پژوهشی دیگری ،کارایی یک دقیقکار نیوماتیک در
سطوح فشار  1 ،3 ،2و  2کیلوپاسکال برای بذور ذرت ،سویا و
پنبه 3 ،2/2 ،2 ،و  3/2کیلوپاسکال برای خربزه ،هندوانه و خیار
و  2 ،1/2 ،1و  2/2کیلوپاسگال برای بذور چغندرقند و پیاز
مطالعه کردند .آنها برای انجام آزمایشها از یک نقاله تسمهایی
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آغشته به گریس استفاده کردند .در این مطالعه پس از تعیین
مکش بهینه ،یک مدل ریاضی مناسب ارائه شد که متأثر از
خصوصیات فیزیکی بذرهای مختلف از جمله ذرت ،پنبه ،سویا،
هندوانه ،خربزه ،خیار و چغندرقند ،میتوانست میزان مکش
بهینه دقیقکار برای کشت هر یک از بذور را تخمین بزند
( .)Karayel et al., 2004اما تاکنون روشی جهت تعیین و
پیشبینی مسیر حرکت بذور و ارتباط میان مسیر حرکت و
یکنواختی کاشت به صورت آنالین ارائه نشده است.
در چند سال اخیر توجه زیادی به تخمین و ردیابی
حرکت اشیا در زمینههای مختلف مهندسی مانند دوربینهای
نظارتی ،سیستمهای مدیریت ترافیک ،تفسیر ویدیو و غیره شده
است ( .)Zhao & Nevatia,2004; Jang et al., 2002پیچیدگی
ردیابی شی اغلب به علت تغییرات روشنایی صحنه ،حرکت
پیچیده شی و مسدود شدن شی به طور جزیی و کلی است.
اغلب الگوریتمهای ردیابی فرض میکنند که شی محرک در
مکانی هموار و بدون تغییر ناگهانی حرکت میکند .از سیستم-
های مختلف ردیابی به طور گستردهای برای جلوگیری از جرم و
جنایت در موقعیتهای غیر عادی استفاده میشود؛ & Yoon
 )2015( Chunیک مدل ردیابی برای پیشگیری از جرم و جنایت
با استفاده از کالمن فیلتر را پیشنهاد کردند .در این مدل برخی
ویژگیهای استخراج شده شی و ارتباط میان اشیا با استفاده از
سیستمهای مدار بسته در خیابان استفاده شدAkhil & .
 )2014( Anoopیک سیستم ردیابی بر اساس کالمن فیلتر به
منظور آنالیز ترافیک توسعه دادند .در سیستم آنها از دادههای
به دست آمده از روشهای آنالین و آفالین جهت بهرهوری و
کارایی بیشتر استفاده گردید .در پژوهشی دیگر به منظور
ردیابی حرکت اشیا به طور همزمان از کالمن فیلتر و الگوریتم
جریان نوری استفاده کردند .الگوریتم جریان نوری نه تنها از
دقت باالیی برخوردار بود بلکه انسداد در یک ویدیو را نیز به
خوبی تعیین و با محاسبات کمتر نتایج بهتری را ارائه مینمود
(.)shantaiya et al., 2015
ردیابی شی متحرک یک موضوع مهم در سیستمهای
ویدیویی محسوب میشود .با این حال ،اگر پس زمینه و اشیا
متحرک به صورت متفاوت پویا باشند ،شرایط برای تشخیص و
ردیابی شی اصلی پیچیده خواهد شد .کاربرد این روش در
کارندهها و در صورت انتخاب یک مرجع مختصات متصل به
زمین ،متحرک بودن دوربین و نیز جابجایی خاک (به عنوان پس
زمینه) توسط شیاربازکن سبب ایجاد یک حرکت نسبی بین
دوربین و پس زمینه میشود .این مورد میتواند یکی از
محدودیتهای اساسی کاربرد این روش در ارزیابی کارندهها
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ﺑﺎﺷﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي روش اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت

ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﮐﺎرﻧﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺸﺎر در

ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن دو ﻓﺮﯾﻢ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﯽﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮك ﮐﻪ
در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ) Park et al. (2000) ،Kim & Hwang (2002و
) Chien et al. (2002ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ردﯾﺎﺑﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺷﯽ ﻣﺘﺤﺮك

ﺳﻪ ﺳﻄﺢ  35 ، 25و  45ﻣﯿﻠﯽﺑﺎر و ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸﺮوي در دو ﺳﻄﺢ
 3ﺗﺎ  4/ 5ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ و  6ﺗﺎ  8/ 5ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد.
ﺟﻬﺖ راهاﻧﺪازي ﺑﺬرﮐﺎر از ﯾﮏ ﺗﺮاﮐﺘﻮر  MF399ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﻧﻮاع

اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
در ازرﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرﻧﺪه ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻣﺸﺨﺼﺎت رﻧﮓ ،ﺑﺎﻓﺖ و ﺷﮑﻞ در

ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻟﺤﻈﻪاي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﺗﺮاﮐﺘﻮر-
ادوات ﻣﺎﻧﻨﺪ دور ﻣﻮﺗﻮر ،درﺻﺪ ﺑﮑﺴﻮاد ﮐﻠﯿﻪ ﭼﺮخﻫﺎ ،ﺳﺮﻋﺖ

ردﯾﺎﺑﯽ ﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ )Wu & Huang, 2001

ﭘﯿﺸﺮوي واﻗﻌﯽ ،ﻧﯿﺮوي ﮐﺸﺸﯽ و ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دادهﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﻤﻊ آوري داده ﴿ ﴾DAS2درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯽ-

روش ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﯽ ﻫﺪف ﺑﺎ وﯾﮋﮔ ﯽﻫﺎي داراي ﺗﻮزﯾﻊ
ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .از اﯾﻦ رو ﻫﺪف

ﺳﯿﻢ ﺑﺮ روي ﻟﭗﺗﺎپ ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ و ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي ﺑﻮد

; .(Nguyen & Smeulders, 2004اﻣﺎ ﻋﯿﺐ اﺳﺘﻔﺎده از
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻇﺎﻫﺮي ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﯽ ﻣﺘﺤﺮك اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ

از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ) (1اراﺋﻪ روﺷﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﮐﺎﻟﻤﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﺮاي رﻓﻊ
ﻋﯿﻮب روشﻫﺎي ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ردﯾﺎﺑﯽ ﺑﺬور در ﺑﺬر ﮐﺎر و
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺬر ﺣﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺎﺷﺖ؛ ) (2ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن
اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﮐﺎﺷﺖ در ﺑﺬرﮐﺎر
اﺳﺖ .از روش ﮐﺎﻟﻤﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﺮاي ردﯾﺎﺑﯽ اﻧﺴﺎن در دورﺑﯿﻦﻫﺎي
ﻧﻈﺎرﺗﯽ ) ،(Jang et al., 2002ﭘﯿ ﺶﺑﯿﻨﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮدرو ) Hague
 ،(et al., 2000ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﺣﺠﻢ ﺗﺮاﻓﯿ ﮏ & (Okutani

 (Stephanedes, 1984و ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳ ﯽﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن از اﯾﻦ
روش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﮐﺎﺷﺖ و ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ
ﺑﺬور در ردﯾﻔﮑﺎرﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺪﯾﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻮاد و روشﻫﺎ
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﻞ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮر و ﺳﻪ
ﺗﮑﺮار اﺟﺮا ﺷﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪي ﮐﺎﺷﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺗﻮﺳﻂ ) Kachman & smith (1995ﺑﺮاي دو
ﻧﻮع ﺑﺬر ﺧﯿﺎر و ﺳﻮرﮔﻮم ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
1

از ﮐﺎرﻧﺪه ﻧﯿﻮﻣﺎﺗﯿﮑﯽ ﻣﮑﺸﯽ ﯾﻮﻧﯿﺴﻢ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ .ﮐﺎرﻧﺪه
ﻧﯿﻮﻣﺎﺗﯿﮑ ﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺎﻗﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﺳﻘﻮط و داراي ﺷﯿﺎرﺑﺎزﮐﻦ از
ﻧﻮع  runner openerﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺤﻞ ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﺬر از ﺻﻔﺤﻪ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺬر ﺗﺎ ﮐﻒ ﺳﻮﯾﻞ ﺑﯿﻦ  20ﺳﺎﻧﺘ ﯽﻣﺘﺮ ﺑﻮد .ﺑﺴﺘﺮ ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ
ﺧﺎك ﻧﺮم اﻟﮏ ﺷﺪه ﭘﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺮاي ﻫﺮ آزﻣﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم از
ﻫﺮ ﺑﺬر در ﻣﺨﺰن رﯾ ﺨﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺗﺎ ﺣﺪود  %75ارﺗﻔﺎع
ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺬر ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﺑﺬر ﺑﻮد .دورﺑﯿﻦ ﺑﺮ روي ﺷﺎﺳ ﯽ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺎرﺑﺎزﮐﻦ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻗﺮار داده
ﺷﺪ.
1. Unisem
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) .(Kazemi et al., 2014در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻔﺖ
اﻧﮑﻮدر ﻣﺪل )  S48-8-0360ZT(TK1روي ﻣﺤﻮر ﭼﺮخ ﻣﺤﺮك
ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻮزع ﻧﺼﺐ و ﺑﻪ  DASﻣﺘﺼﻞ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺟﻬﺖ
4

اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻓﺸﺎر ﭘﺸﺖ ﻣﻮزع از ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻧﺴﻤﯿﺘﺮ ﻣﮑﺶ
ﻣﺪل  BT 10-210ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻨﻔﯽ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯽﺑﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺟﻤﻊآوري دادهﻫﺎي ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺮدﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﺟﻬﺖ
ﻧﻈﺎرت و ﺛﺒﺖ ﮐﺎﻣﻞ رﻓﺘﺎر ﺑﺬور از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭘﺮدازش ﻓﯿﻠﻢ اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦﻣﻨﻈﻮر از ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداري ) (Fuji F660EXRﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺖ  320ﻓﺮم در ﺛﺎﻧﯿﻪ و ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﯿﮏ240×320
5

ﭘﯿﮑﺴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ.
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﻧﺪه

ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﺬور ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎ و
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ ) Kachman & Smith
 (1995اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﮑﺎﺷﺖ
)درﺻﺪي از ﺑﺬور ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪاي ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  1/ 5ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺗﺌﻮري ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،(.ﺷﺎﺧﺺ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ )درﺻﺪ ﺳﻘﻮط ﭼﻨﺪﺗﺎﯾﯽ
ﺑﺬور ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺮ دو ﺑﺬر ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺎوي ﻧﺼﻒ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺌﻮري
ﺑﺎﺷﺪ( و ﺷﺎﺧﺺ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ )درﺻﺪ ﻓﻮاﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ  0/ 5و
 1/5ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺌﻮري ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و درﺻﺪ ﺳﻘﻮط ﺗﮑﯽ ﺑﺬر را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ (.ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ردﯾﺎﺑﯽ ﺷﯽ ﻣﺘﺤﺮك ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪي ﮐﺎﻟﻤﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ

در ﻣﺴﺎﻟﻪ ردﯾﺎﺑﯽ ﺑﺬر ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺮﮐﺖ در ﺗﺨﻤﯿﻦ
ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺒﻮر وﺟﻮد دارد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺰرﻋﻪ ،وﺟﻮد
ﮔﺮد و ﺧﺎك و ﺗﮑﺎنﻫﺎي ﺷﺪﯾﺪ ﮐﺎرﻧﺪه روشﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺎده
ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﯽ را اﻧﺪازهﮔﯿﺮي و ردﯾﺎﺑﯽ
2. Data Acquisition System
3. Wireless
4. Vacuum Transmitter
5. Pixel
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کنند .در این پژوهش ،یک کالمن فیلتر به منظور تطبیق با
شرایط موجود پیادهسازی گردید .در کالمن فیلتر تطبیقی
پیشنهاد شده ،یک مدل حرکتی برای آمادهسازی معادله حالت و
در نتیجه تشخیص شی متحرک در فریمهای متوالی به عنوان
معیار برای اصالح ،بازخورد میشود .به عالوه ،تخمین
پارامترهای کالمن فیلتر به طور تطبیقی تنظیم میشوند.
کالمن فيلتر

کالمن فیلتر در مسائل مختلف مهندسی با موفقیت استفاده شده
است .کالمن فیلتر دو ویژگی متمایز دارد .یکی این است که
مدل ریاضیاش در قالب مفاهیم فضای حالت تشریح میشود.
دیگری این است که راه حل آن به صورت بازگشتی محاسبه
میشود .معموال کالمن فیلتر به وسیلهی مدل حالت سیستم و
مدل اندازهگیری 1توصیف میشود .مدل حالت فضایی به صورت
روابط ( )1تا ( )3توصیف میشود ):(Weng et al., 2006
)S(t) = O (t-1) S (t-1)+w(t
(رابطه )1
)Z(t)=H(t)s(t)+v(t
(رابطه )2
که ) O(t-1و ) H(tبه ترتیب ماتریس انتقال حالت و
ماتریس اندازهگیری هستند.
) w(tو ) v(tنویز گوسی سفید و با فرض میانگین صفر
برای نویزها
E{w(x) wT(l)}=Q δkl,
(رابطه )3
E{v(x) vT(l)}=R δkl,
دلتای کرونکر Q ،و  Rبه

که  δklنشان دهندهی تابع
ترتیب ماتریسهای کواریانس )w(tو ) v(tهستند .بردار حالت
) s(tزمان فعلی  tاز تخمین (برآورد) قبلی و اندازهگیری جدید
) z(tپیش بینی میشود.
وظایف کالمن فیلتر دو فاز دارد :مرحلهی پیش بینی و
مرحلهی اصالح .مرحلهی پیش بینی مسئول طرح ریزی پیش
روی وضعیت فعلی و بدست آوردن یک برآورد رو به جلو از
وضعیت ) .s-(tوظیفهی مرحلهی اصالح مربوط به بازخورد است.
این مساله را میتوان به صورت ترکیبی از اندازهگیری واقعی
درون برآورد رو به جلو جهت کسب بهبود تخمین پسین.s+(t) 2
) s+(tبه صورت رابطه  1نوشت ):(Weng et al., 2006
)s+(t)=s-(t)+k(t) z(t)- H(t) s-(t
(رابطه )1
که  kبهره است و به صورت رابطه  2تعریف میشود
):(Weng et al., 2006

1 -Measurement model
2 - posteriori estimate
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(رابطه )2
T



) P (t ) H (t
) H (t ) P  (t ) H (t )T  R(t

=K(t)=P(t)-H(t)T(H(t)P-(t)H(t)T+R(t))-1

در رابطه ( p-(t) )2کواریانس خطای برآورد پیشین است
که به صورت رابطه ( )6تعریف میشود ):(Park et al., 2000
]P-(t)=E[e-(t) e-(t)T
(رابطه )6
که) e (t)= s(t)- s (tخطای تخمین پیشینی است .به
عالوه ،کوواریانس خطای تخمین پسین ) P+ (tبه صورت رابطه
( )1تعریف میشود ):(Weng et al., 2006
+
+
+ T
] )P (t)=E[e (t)e (t
(رابطه )1
+
+
که ) e (t)= s(t)- s (tخطای تخمین پسین است .مرحله-
ی پیش بینی و مرحلهی اصالح به صورت بازگشتی به صورت
روابط ( )8تا ( )11تعریف میگردند.
مرحلهی پیش بینی (روابط  8و )3
)S -(t) = O (t-1) S+ (t-1
(رابطه )8
+
T
)P (t) = O (t-1) P (t-1) O (t-1) + Q(t-1
(رابطه )3
مرحلهی تصحیح (روابط  11 ،11و )12
T
K(t)=P(t) H(t) (H(t)P-(t)H(t)T+R(t))-1
(رابطه )11
+
))S (t) =S (t)K(t)(z(t)-H(t)S (t
(رابطه )11
+
)P (t) =(1-K(t) H(t))P (t
(رابطه )12
چرخهی پیش بینی -اصالح مرتب تکرار میشود .با نگاهی
به معادلهی ( )11به نظر میرسد ،خطای اندازهگیری ) R(tو
بهره کالمن فیلتر ) K(tنسبت عکس دارند .هر چقدر )R(t
کوچکتر باشد بهره ) K(tباقیمانده را سنگینتر وزندار میکند.
در این حالت ،اندازهگیری واقعی بیشتر و نتیجه پیشبینی شده
کمتر قابل اعتماد هستند .از طرف دیگر ،وقتیکه خطای برآورد
پیش بینی ) p-(tنزدیک صفر است ،بهره ) K(tباقیمانده را
سبکتر وزندار کرده در نتیجه اندازهگیری واقعی کمتر قابل
اعتماد بوده در حالیکه نتیجه پیش بینی شده بیشتر قابل
اعتماد است .بنابراین ،سیستم با یک مصالحه به نتیجه بهینه
نزدیک خواهد شد .از روابط  8تا  ،12چرخهی پیش بینی-
تصحیح کالمن فیلتر مرتب تکرار میشود .برای توسعه کالمن
فیلتر تطبیقی پیشنهاد شده ،مدل حرکتی شی ساخته شده و به
عنوان مدل حالت سیستم کالمن فیلتر استفاده میشود .مدل
حرکتی در مرحلهی پیشبینی کالمن فیلتر به کار خواهد رفت.
سپس ،برای مرحله تصحیح کالمن فیلتر ،یک روش تشخیص
شی متحرک پیشنهاد میشود که متعاقبا توصیف میگردد.
در الگوریتم کالمن فیلتر ،مدل حالت سیستم در گام پیش
بینی به کاربرده میشود .قبل استفاده از کالمن فیلتر نیاز به
تعیین مدل حالت سیستم می باشد .در سیستم این پژوهش
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(بررسی حرکت بذر در حال سقوط) ،مدل حالت سیستم مدل
حرکتی است .از آنجایی که بازه زمانی میان فریمها خیلی کوتاه
است ،فرض شد که شی متحرک در سرعتی یکنواخت در بازه
زمانی دو فریم حرکت میکند .البته شتاب ثابت نیز در این
پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفت .بنابراین ،سرعت و شتاب شی
متحرک میتوانند به عنوان پارامترهای سیستم لحاظ شوند .به
منظور تعیین سرعت و شتاب در مدل سیستم ،فاصله حرکتی به
صورت را بطه  13تنظیم گردید ):(Zhao & Nevatia, 2004
))d(t) = d(t-1)+( d(t-1)- d(t-2
(رابطه )13
که ) d(t-1و ) d(t-2به ترتیب فواصل حرکتی در فریمهای
 t-1و  t-2هستند .از طریق روابط ( )1و ( ،)13مدل سیستم
کالمن فیلتر میتواند به صورت رابطه  11توصیف شود:
(رابطه )11
 2 1 d(t-1)   w(t ) 



1 0  d(t-2)   0 

s(t) = O(t-1) s(t-1) + w(t) = 

که
d(t-1) 
 2 1
s(t  1) 
, O(t )  


d(t-2) 
1 0 

 d(t) 
s(t )  
,
d(t-1) 

بعد از ساخت مدل حرکتی و رسیدن به اندازهگیری به
وسیلهی تشخیص شی متحرک ،کالمن فیلتر را میتوان برای
تخمین حرکت شی در رشته فیلم به کار برد .مدل حالت
سیستم در کالمن فیلتر به وسیلهی مدل حرکتی ساخته میشود
و از آن در مرحلهی پیش بینی استفاده میگردد .بنابراین کالمن
فیلتر این امکان را فراهم میکند تا پارامترهای تخمینی کالمن
فیلتر به طور اتوماتیک تنظیم شوند .مطابق رابطه ( ،)11بهره
کالمن ) K(tدر یک نسبت معکوس با خطای اندازهگیری )R(t
است .اگر نرخ تغییرات در رشته فیلم کمتر از حدآستانه باشد،
مقدار خطای پیش بینی ) Q(t-1از معادلهی ( 1- R(t) )3و در

صورتی که نرخ تغییرات در رشته فیلم بیشتر از حدآستانه باشد
مقدار خطای پیشبینی) Q(t-1از معادلهی ( )3همان ) R(tدر
نظر گرفته میشود .با روش اشاره شده کالمن فیلتر به طور
خودکار برای تخمین شی متحرک تنظیم شد.
در آنالیز ویدیو ،الزم است که ویژگیهای اشیا متحرک
تعیین گردد؛ بطوریکه شی متحرک بتواند تشخیص داده شده و
ردیابی گردد .این ویژگیها شامل رنگ ،بافت ،شکل و غیره
هستند؛ در این پژوهش به منظور شروع فرآیند ردیابی با
استفاده از کالمن فیلتر و تشخیص بذور سقوط کرده 21 ،فریم
اول به منظور آموزش فیلتر و مقدار واریاس اولیه نیز  111لحاظ
شد .به منظور انجام تقسیمبندی شی متحرک (بذر) و جداسازی
آن از پس زمینه ،اوال اختالف میان فریمهای متوالی محاسبه
گردید؛ دوما ،میانگین تغییرات رنگ در هر فریمی که دارای بذر
بود به صورت دستی محاسبه و کمترین و بیشترین مساحت
بذور در  21تصویر بدست آمد .سپس پارامترهای محاسبه شده
به عنوان معیار تقسیمبندی شی متحرک و آموزش اولیه کالمن
فیلتر استفاده شدند .نهایتا دو خطای تخمین پسین و پیشین
برای مرحلهی تصحیح و پیش بینی مورد استفاده قرار گرفت.

نتايج و بحث
در این بخش ،به بررسی عملکرد کالمن فیلتر در تشخیص بذور
تحت سرعتها و فشارهای مختلف و امکان استفاده از این روش
در بررسی یکنواختی کاشت بذرکار پرداخته میشود .در این
پژوهش همانطور که گفته شد دو بذر سورگوم و خیار انتخاب
گردیدند .علت این انتخاب تفاوت در ویژگیهای فیزیکی این دو
بذر بود .جدول  1میانگین و خطای استاندارد خصوصیات
فیزیکی بذور را نمایش میدهد.

جدول  .3ميانگين و خطای استاندارد خصوصيات فيزيکی بذور

بذر

میانگین قطر هندسی
(میلیمتر)

چگالی بذر
(کیلوگرم بر متر مکعب)

کرویت
%

سطح بذر
(میلیمتر مربع)

وزن هزاردانه
(گرم)

سورگوم

0/02±1/74

32±3250

0/14±46/52

0/72±36/57

0/31±29/9

خیار

0/02±1/13

32±1111

0/25±33/36

0/52±11/11

0/77±33/2

حین آزمایشهای مرزعهای صورت گرفته و حرکت بذرکار
و شیاربازکن آن در خاک تکانهای شدیدی بوجود میآید؛ به
دلیل این تکانهای شدید و برخورد بذر به دیوارهها ،یک تغییر
سریع در مسیر حرکت بذر اتفاق میافتد .در ضمن به دلیل
اینکه شیار بازکن در خاک حرکت میکند گرد و خاک ایجاد
شده سبب انسداد و یا ایجاد خطا در سیستمهای متداول
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پردازش تصویر و سنسوری میگردد .الزم به ذکر است که در
شکلهای ( )1و ( )3یک دایرهای قرمز دور هر بذر ردیابی شده
در همه آزمایشات آمده است .بعالوه همانطور که گفته شد دو
فرض سرعت ثابت و شتاب ثابت به منظور بررسی حرکت بذور
مورد استفاده قرار گرفتند .ابتدا با توجه به اینکه بازه زمانی میان
فریمها خیلی کوتاه بود ،فرض بر این شد که شی متحرک در
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سرعتی یکنواخت در بازه زمانی دو فریم حرکت میکند .اما بعد
از بررسی مشخص گردید که کالمن فیلتر با شتاب ثابت دارای
جوابهای بهتر نسبت به حالت سرعت ثابت است .این مساله هم
به این صورت قابل توجیه است که عالوه بر اینکه فاصله زمانی
میان فریمها خیلی کوتاه است اما جابهجاییها نیز میان دو فریم

بسیار کوچک  .در نتیجه فرض سرعت ثابت عمال درست نبوده و
حالت سرعت ثابت به خوبی و کارایی حالت شتاب ثابت توانایی
ردیابی بذور را نداشت .بدین دلیل در سراسر پژوهش حاضر به
منظور ردیابی بذور از حالت شتاب ثابت استفاده گردید.

فریم (c) 21

فریم (b) 12

فریم (a) 11

فریم (f) 32

فریم (e) 31

فریم (d) 22

شکل  .3نتيجه رديابی بذر سورگوم در حين سقوط

در اولین آزمایش که به صورت نمونه آمده است روش
پیشبینی بذر در شکل  1نشان داده شدهاند .سرعت حرکت و
فشار کاری ردیفکار به ترتیب  6تا  8/2کیلومتر بر ساعت و 32
میلیبار است؛ در ضمن شیاربازکن باالتر از سطح خاک قرار
دارد .همانطور که در شکل  1eآمده است علیرغم اینکه بذر
همرنگ با خاک است و به راحتی قابل تشخیص نیست ،اما با
توجه به اینکه در کالمن فیلتر مدل حرکتی بذر تشکیل میشود
مسیر حرکت بذور پیشبینی شده در نتیجه محل قرارگیری بذر
در خاک نیز قابل تشخیص  .این درحالی است که بذر در این
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فریم با روشهای متداول به راحتی قابل تشخیص ن .شکل 1f
بذر دیگری از موزع خارج شده که بالفاصله کالمن فیلتر تصحیح
شده و بذر جدید را تشخیص میدهد.
شکل  2aتصویر پشت شیاربازکن قبل از حرکت ردیفکار
در خاک را نشان میدهد .بعد از حرکت ردیفکار تکانهای شدید
شیاربازکن در خاک به دوربین منتقل میشود که نتیجه آن،
ضبط تصاویری تار و بی کیفیت است (شکل)2b؛ در شکل  2cو
 2dبه ترتیب جسم خارجی و گرد و خاک در تصاویر وجود دارد.
در یک چنین حالتهایی ردیابی بذور در تصاویر با روشهای
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متداول تشخیص حرکت بذر امری دشوار بوده و سبب بروز خطا
میشود .حال به منظور بررسی عملکرد روش پیشنهادی در این
پژوهش ،کالمن فیلتر توسعه یافته بر روی فیلمهای حرکت
ردیفکار تحت شرایط فوق الذکر پیادهسازی شد .شایان ذکر

است که ردیفکار در این حالت به ترتیب در سرعت و فشار  6تا
 8/2کیلومتر بر ساعت و  32میلیبار عملیات کاشت را انجام
میداد.

)(b

)(a

)(d

)(c

شکل  .2تصوير پشت شياربازکن قبل از حرکت ) ،(aتار شدگی تصوير در اثر تکانهای شديد شياربازکن) ،(bوجود اجسام خارجی ) (cو گرد و خاک )(d

فریم (c) 6

فریم (b) 2

فریم (a) 1

فریم (f) 3

فریم (e) 8

فریم (d) 1

شکل  .1نتيجه رديابی بذر خيار در حين حرکت رديفکار در خاک
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شکل  3تصویر حرکت بذر حین حرکت شیاربازکن در
خاک را نمایش میدهد .همانطور که در شکل  3a-eمشخص
است کالمن فیلتر حرکت بذر حین سقوط را به خوبی ردیابی
کرده است .در شکل  3fردیاب کالمن فیلتر حتی زمانی که بذر
از تصویر خارج میشود مسیر حرکت آن را پیشبینی میکند.
این مساله در بررسی یکنواختی بذرکار و تعیین فاصله میان بذرو
بسیار سودمند  .در پژوهشی که توسط Alchanatis et al.
)(2002به منظور بررسی یکنواختی کاشت با استفاده از
حسگرهای نوری صورت گرفت مشخص گردید که مشکل این
حسگرها این است اگر جسم خارجی و یا گرد وخاک غلیظ از
میان مسیر نور عبور کنند ،در شناسایی آنها اختالل ایجاد می-
شود.
با توجه به اینکه حالتهای مختلفی از حرکت در بذر

وجود دارد و هنگام بر خورد بذور به دیواره عالوه بر تغییر مسیر
حرکت سرعت بذور نیز تغییر میکند؛ این مساله نیز با تغییر
مسیر در اثر برخورد به دیواره و گرایش به چپ و یا راست بذور
برای روش پیشنهاد شده مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان
داد که روش ردیابی ارائه شده میتواند بذور را به طور مؤثر و
کارا ردیابی کند.
با توجه به شکل  1میتوان دریافت که رفتار بذور حین
سقوط تحت شرایط واقعی و در حین حرکت متفاوت و تا
حدودی غیرقابل پیشبینی  .بطوریکه با بررسی رفتار بذر خیار و
سورگوم برای بذور در هنگام سقوط  2حالت مختلف مشاهده
گردید که در شکل  1به خوبی نشان داده است .برای دو بذر
خیار و سورگوم ،در هر  6تیمار رفتار تمامی بذور مورد بررسی
قرار گرفت و در جدول ( )2ثبت گردید.

عرض شياربازکن (ميلی متر)
۰ ۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۷۰ ۸۰

انحراف به راست"
برخورد به دیواره
راست
مستقیم

-۵

طول شياربازکن (ميلی متر)

-۱۵
-۲۵

برخورد به دیواره چپ

-۳۵
-۴۵
-۵۵
-۶۵
-۷۵
-۸۵

شکل  .7نتيجه رديابی بذور با حرکتهای مختلف
جدول  .2رفتار بذر تحت شرايط مورد بررسی برای دو بذر خيار و سورگوم ()%

خیار
رفتار بذر

چپ
راست
مستقیم
برخورد به دیواره
راست شیاربازکن

سورگوم

سرعت  3تا  1/2کیلومتر بر
ساعت

سرعت  6تا  8/2کیلومتر بر ساعت

سرعت  3تا  1/2کیلومتر بر
ساعت

سرعت  6تا  8/2کیلومتر بر
ساعت

مکش  22مکش  32مکش 12

مکش  22مکش  32مکش 12

مکش  22مکش  32مکش 12

مکش  22مکش  32مکش 12

11/1
2/3
12/1

11/3
3/8
13/2

13/2
3/8
13/2

1
1
36/3

11/6
11/6
62/8

3/1
13/1
11/1

2/3
6/2
83/3

1/1
1/6
86/1

2/2
1/2
31/6

1/2
2/1
81/1

1/1
1/3
86/8

3/3
6/2
82/2

3/1

2/1

1/3

3/1

1/3

11/3

1/3

1/1

1/6

1/3

3/3

2/2

برخورد به دیواره چپ
شیاربازکن

2/3

1

1

1

1

1

1

1

1

1/1

1

1

تعداد بذور در  18متر

11

23

23

21

12

16

111

111

121

88

16

81
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طبق اطالعات جداول ( 2و  )3تعداد بذور رها شده در
سرعت محدوده  6تا  8/2کیلومتر بر ساعت برای هر دو بذر
کمتر از سرعت محدوده  3تا  1/2کیلومتر بر ساعت که دلیل
آن نبودن فرصت کافی برای مکش بذر و حمل آن به وسیلهی
صفحه تقسیم بذر در سرعتهای باال (.)Singh et al., 2005
برای بذر سورگوم در تمامی تیمارها درصد بذور منحرف شده به
سمت راست بیشتر از درصد انحراف به سمت چپ .همچنین
درصد برخورد به دیواره سمت راست بیشتر از دیواره سمت چپ
است .در محدوده سرعت  3تا  1/2کیلومتر بر ساعت نسبت به
محدوده  6تا  8/2کیومتر بر ساعت تعداد بر خورد به دیواره

143

سمت راست کمتر و درصد حرکت مستقیم بذور بیشتر  .طبق
بررسیهای انجام شده بر یکنواختی کاشت بذر سورگوم (جدول
 ،)3درصد میانگین کیفیت تغذیه بذور تحت سرعت  3تا 1/2
کیلومتر بر ساعت ،به ترتیب با مکشهای  32 ،22و  12میلیبار
برابر با  %13/3 ،%16و  %11/8و این نسبت تحت سرعت  6تا
 8/2به ترتیب برابر  %33/1 ،%38/3و  %32/6بدست آمد که از
مقادیر بیشتری برخوردار است .این اختالف را میتوان به بیشتر
بودن درصد نکاشت و رفتارهای نامنظمتر بذر (برخودار به دیواره
شیار بازکن) در سرعتهای تحت  6تا  8/2کیلومتر بر ساعت
نسبت داد.

جدول  .1يکنواختی فاصله بذر با استفاده از بذرکار نئوماتيکی برای دو بذر خيار و سورگوم ()%

سرعت  3تا  1/2کیلومتر بر ساعت
فاکتور
چندگانه
کیفیت تغذیه
نکاشت

مکش 22

سرعت  6تا  8/2کیلومتر بر ساعت

مکش 32

مکش 12

مکش 32

سورگوم

خیار

سورگوم

خیار

سورگوم

خیار

سورگوم

خیار

سورگوم

خیار

سورگوم

خیار

77/7
71
71/3

71
17
2

71/4
79/9
0

77/23
17
3/1

71/1
77/1
2/1

23
12
0

0
21/9
10/1

2
12
24

0
22/7
11/9

2/9
77
79/7

0
21/1
14/4

1/1
73
79

برای بذر خیار درصد بذور با حرکت مستقیم در محدوده
سرعت  3تا  1/2کیلومتر بر ساعت نسبت به محدوده  6تا 8/2
کیلومتر بر ساعت بیشتر بوده به جز در تیمار مکش  22میلیبار
و سرعت  6تا  8/2کیلومتر بر ساعت که درصد حرکت مستقیم
برابر  %36/3بدست آمد .در تیمار مذکور تعداد بذور  21عدد که
 %36این بذور برابر  22عدد است و از تیمار مکش  32میلیبار و
سرعت  6تا  8/2کیلومتر بر ساعت کمتر  .بطوریکه برای آن
 %62از  12بذر برابر  21عدد است .برای دو رفتار انحراف به چپ
و راست (جدول  )2در تیمارهای تحت سرعت محدوده  3تا 1/2
کیلومتر بر ساعت ،درصد انحراف به چپ بیشتر از انحراف به
راست است و در تیمارهای تحت سرعت  6تا  8/2کیلومتر بر
ساعت بالعکس .بذوری مثل خیار که دارای شکل متقارن،
کشیده با جرم اندک هستند در هنگام سقوط رفتاری غیرقابل
پیش بینی مشاهده میشود (شکل  .)3با توجه به جدول ()3
میانگین کیفیت تغذیه برای بذر خیار در سه تیمار تحت سرعت
 3تا  1/2کیلومتر بر ساعت و در مکشهای  32 ،22و  12میلی-
بار به ترتیب برابر با  %81 ،%81و  %63بدست آمد که دلیل
کاهش در مکش  12میلیبار ،افزایش میزان کاشت چندتایی بذر
در این تیمار است .اما در تیمارهای تحت سرعت  6تا 8/2
کیلومتر بر ساعت در مکش  22میلیبار میانگین کیفیت تغذیه
 % 63بوده که نسبت به دو تیمار دیگر با میانگین کیفیت تغذیه
 %11و  %12از مقدار کمتری برخوردار است .دلیل این امر
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مکش 22

مکش 12

سرعت باالی چرخش دیسک و عدم کافی بودن مکش که باعث
میشود صفحه تقسیم بذر فرصت کافی برای جذب بذر را
نداشته ،بنابراین نکاشت افزایش یابد ( ;Zulin et al., 1991
 .)Panning et al., 2000در نهایت مشخص گردید که با افزایش
سرعت پیشروی و مکش نامناسب درصد انحراف بذور از مسیر
مستقیم بیشتر شده که این مساله سبب کاهش یکنواختی
کاشت میگردد .در نتیجه با تعیین مسیر حرکت بذر میتوان
عملکرد بذرکار را تعیین نمود.

نتيجهگيری
باال رفتن سطح زندگی و تمایل به مصرف بیشتر نیاز به افزایش
مواد غذایی را تشدید نموده است .در این راستا کاربرد ماشین-
های کاشت بر افزایش عملکرد در تولید محصوالت کشاورزی و
کاهش مصرف نهادههای مصرفی مانند کود و بذر ،تأثیرگذار بوده
است .متعاقبا ارزیابی عملکرد این دستگاهها از اهمیت به سزایی
برخوردار است .از این رو یکنواختی کاشت برای دو نوع بذر خیار
و سورگوم با استفاده از کارنده نیوماتیکی مکشی یونیسم در سه
سطح فشار  32 ،22و  12میلیبار و دو سطح سرعت پیشروی
 3تا  1/2و  6تا  8/2کیلومتر بر ساعت مورد ارزیابی قرار گرفت.
در این پژوهش مسیر حرکت بذور با استفاده از روش کالمن
فیلتر استخراج و  2مسیر مشخص برای سرعتها و فشارهای
مختلف به دست آمد .مطابق نتایج به دست آمده مشخص شده
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سپاسگزاری
بدینوسیله نویسندگان از حمایت مالی دانشگاه کشاورزی و منابع
.طبیعی رامین خوزستان قدردانی مینمایند

که ارتباط مستقیمی میان شاخصهای ارزیابی بذرکار و مسیر
 در نتیجه با بررسی مسیر حرکت بذر.حرکت بذر وجود دارد
.میتوان ارزیابی مناسبی از نحوه عملکرد بذرکار داشت
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