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طزاحی ٍ ساخت اًذاسُگيز تلفات داًِ تزای كوثايي تا استفادُ اس لَدسل
عادل طاّزی حاجی ًٍذ٭،1حسيي ًَيذ ،1حسي كزيوی تاًطاط ٍ 2علی رستوی
تبریخ دریبفت92/1/19 :

2

تبریخ پذیزػ93/12/3 :

 -1گزٍُ هٌْذعی ثیَعیغتن داًؾکذُ کؾبٍرسی داًؾگبُ تجزیش
 -2گزٍُ هٌْذعی هکبتزًٍیک داًؾکذُ فٌبٍریّبی ًَیي داًؾگبُ تجزیش
٭هغئَل هکبتجِE-mail: a.taheri@tabrizu.ac.ir:

چکيذُ
دستگاُ اًذاسُگيز تلفات داًِ كوثايي ٍسيلِای است كِ تا ًصة آى رٍی كوثايي ،هیتوَاى اس هيوشاى تلفوات داًوِ ًاضوی اس ٍاحوذّای
جذاكٌٌذُ ٍ تويشكٌٌذُ آگاّی يافت .اسجولِ هشايای ًصة دستگاُ ايي است كِ تِ كارتز اهکاى هیدّذ ،حيي حزكت در هشرعِ تتَاًذ توا
داضتي يک هيشاى قاتل قثَل اس تلفات داًِ ،تيطيٌِ سزعت پيطزٍی را اًتخاب ًوايذ .در ايي تحقيق اس لَدسل تزای اًذاسُگيوزی هيوشاى
تلفات استفادُ ٍ تِ هٌظَر جلَگيزی اس ريشش كاُّای تلٌذ رٍی آى ،اس يک صفحِ هطثک استفادُ ضذ .طزاحی سيستن ضاهل دٍ تخوص
سختافشار ٍ ًزمافشار هیضَد .در طزاحی سيستن رٍش طزاحی هاصٍل استفادُ ضذ كِ ضاهل هاصٍل حسگز ،هاصٍل دريافت دادُ ،هواصٍل
پزداسش هزكشی ٍ هاصٍل تغذيِ هیتاضذ .دستگاُ ساختِ ضذُ دارای حساسيت تاال ٍ قاتل تٌظين تَدُ ٍ قادر تِ ضٌاسايی ّز گًَِ تلفوات
است ٍ لذا حساسيت اٍليِ دستگاُ رٍی  0/1گزم تٌظين ضذ .تزای ًطاى دادى خزٍجی لَدسل اس يک هاًيتَر السیدی استفادُ ضذ .پس
اس ساخت ،دستگاُ كاليثزُ گزديذ ٍ در آسهايطگاُ تحت آسهَى قزار گزفت .ساٍيِ  37درجِ تِ عٌَاى ساٍيِ هٌاسة توزای ًصوة حسوگز
تطخيص دادُ ضذ.
ٍاصُّای كليذی :دستگاُ اًذاسُگيز تلفات داًِ ،حسگز ،كوثايي ،لَدسل.
کوجبیي ؽبهل :ؽبًِثزػ ،کَثٌوذُ ،الوک ٍ کوبُثزّوب ٍ تلفوب عجیعوی

 -1هقذهِ
حذٍد  11درفذ اس ٍععت کؾوَر ایوزاى ثوزای تَلیوذ هصقوَ
کؾبٍرسی ثِکبر گزفتِ هیؽَد .اس ایوي عزیوك ًیوبس غوذایی تمزیجوب 75
درفذ اس جوعیت کؾَر تأهیي هیگزدد .تَلیذ گٌذم در ایي ثیي جبیگبُ
ٍیضُای دارد ٍ یکی اس هَضَعبتی کِ در عبلّبی اخیوز هوَرد ثصو ٍ
ثزرعی لزار گزفتِ ،هغوبلِ تلفوب گٌوذم اس تَلیوذ توب هقوزر ٍ ارا وِ
راّکبرّبیی ثِ هٌظَر جلَگیزی اس آى ثٍِیضُ در هزحلِ ثزداؽت تَعظ
کوجبیي ثَدُ اعت .تلفب گٌذم در هزحلِ ثزداؽت را گبُ تب  20درفوذ
ًیش گشارػ کزدُاًذ در حبلی کِ هیشاى تلفب ٌّگبم ثزداؽت گٌوذم در
کؾَرّبی فٌعتی  2تب  5درفذ اعت (ثی ًوبم .)1372 ،لوذا تصمیوك ٍ
پضٍّؼ در سهیٌِ کبّؼ ایي گًَِ تلفب کوبه ضوزٍری اعوت .الجتوِ
تلفب ثعذ اس ثزداؽت تب هزحلِ هقزر جبی ثص

ٍ ثزرعی جذاگبًِای

دارد ٍ در ایي تصمیك تٌْب ثِ تلفب هزحلِ ثزداؽت پزداختِ ؽذُ اعت.
خغووزٍاًی ٍ رحیوووی ( )1384در یووک عووزو ًوًَووِگیووزی دٌووذ
هزحلِ ای ،تعذاد  68هشرعِ در حیي ثزداؽت هصقَل ثب کوجبیي در عِ
ؽْزعتبى هزٍدؽت ،اللیذ ٍ داراة در اعتبى فبرط را ثِ عَر تقوبدفی
اًتخبة ٍ ثزرعی کزدًذ .در ایي تصمیك ،اثز عوَاهلی دوَى هؾخقوب
هشرعِ ،سهیي ،کوجبیي ،راًٌذُ ٍ کؾبٍرس در تلفب لغوتّوبی هختلو

ثزرعی ؽذًذً .تبیج ًؾبى داد کِ هیبًگیي کل تلفب گٌوذم در هزحلوِ
ثزداؽت در اعتبى فبرط  4/8درفذ تَلیذ اعت .ثیؾوتزیي هموذار ایوي
تلفب هزثَط ثِ افت ؽبًِثزػ کوجوبیي ( 68درفوذ) ٍ ثعوذ اس آى ثوِ
تزتیت افت عجیعی ( 12/9درفذ) ،افت الک ٍ کبُثزّب ( 10/7درفوذ)،
افت کَثٌذُ ( 8/4درفذ) اعت.
عبلمبًی ( )1390در تصمیمی ثِ ثزرعی هیشاى اتو ر هصقوَل در
هزحلِ ثزداؽت پزداخت .در ایي ثزرعی کل هیوشاى تلفوب در ؽوزایظ
ًبهغبعذ ثزداؽت  4/27درفذ اًذاسُگیزی ؽذ کِ تلفب اًتْبی کوجبیي
ثب  3/38درفذ ،ثیؾتزیي همذار تلفب داًِ را ثِ خَد اختقبؿ داد.
هغووتَفی عووزکبری ٍ ّوکووبراى ( )1391در تصمیمووی تووبثیز ًووَ
کوجبیي ٍ عزعت دٍراًی اعوتَاًِ کَثٌوذُ ثوز تلفوب گٌوذم در حویي
ثزداؽت را ثزرعی کزدًذً .تبیج تجشیِ هزکت دٍ عبل اجزای پوزٍصُ در
اعتبى الجزس ًؾبى داد کوِ افوت کلوی کوجوبیيّوبی ،JD955 ،TC56

 JD1165و  CLASS68ثِ تزتیت ثزاثز ثب 4/12 ٍ 4/30 ،2/15 ،1/98
درفذ هیثبؽذ.
در یک ًگبُ کلی هیوشاى تلفوب ثزداؽوت در کوجوبیي ثغوتگی ثوِ
تٌظیوب آىً ،زخ هَاد ٍرٍدیٍ ،ضعیت هصقَل ٍ سهیي دارد .در رٍػ
هزعَم ثزای اعویٌبى اس ًصَُ کبر هغلوَة کوجوبیي ثبیغوتی عولیوب
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عبّزیًَ ،یذ ٍ ...

ثزداؽت را دٌذیي ثبر هتَل ًوَد تب هیشاى تلفب داًِ را اًذاسُگیزی ٍ

ًی ٍ ّوکبراى ( )2011پیزاهَى عَاهل هَثز در کیفیت کبر عٌبفز

هٌؾبء ایي تلفب هؾخـ ؽَد .ثزای ایوي کوبر ،سهوبى ٍ تو ػ لبثول

حغبط هَجَد در دعتگبُ اًوذاسُگیوز تلفوب ثوِ هغبلعوِ پزداختٌوذ.

ه حظِای فزر هیؽَد .اهب آگبّی یبفتي هوذاٍم اس هیوشاى تلفوب در

عٌغووَرّبی هووَرد اعووتفبدُ در ایوي دعووتگبُ اس ًووَ کزیغووتبلّووبی

کوجبیي ثَیضُ در لغوتّبی جذاکٌٌذُ ٍ تویشکٌٌوذُ ضوزٍری ثوَدُ ٍ

پیشٍالکتزیک ثَد .ضخبهت عٌبفز حغبط ،یک پبراهتز عبختبری خیلی

هی تَاًذ در افشایؼ راًذهبى کوجبیي ًمؼ هْوی داؽتِ ثبؽوذ .در ایوي

هْن ٍ تبثیزگذار ثز ثبس ؽٌبخت عیگٌبل ًبؽی اس ضزثِ داًوِ اعوت .ثوِ

فَر اعت کِ راًٌذُ هی تَاًذ ًزخ هَاد ٍرٍدی کوجبیي را ثوب عوزعت

هٌظَر تعییي ضخبهت هٌبعت ففصِ حغگز در ؽزایظ آسهبیؾگبُ عِ

حزکوت کوجووبیي ّوبٌّوو ًوووَدُ ٍ ضووي اًتخووبة ثیؾویٌِ عووزعت

اًذاسُ  2/5 ٍ 1/5 ،0/5هیلیهتز اًتخبة گزدیذ؛ کزیغتبلّبی پیوشٍ در

پیؾزٍی ،ثبسدُ ثب یی را تصقیل ًوبیذ.

دْبر گَؽِی ّز عٌقز حغبط دغجبًذُ ؽذ؛ داًوِّوبی هصقوَل اس

دعتگبُ اًذاسُگیز تلفب  ،یک عیغتن اًذاسُگیزی الکتزًٍیکی اعت

فبفلِ  30عبًتیهتز ثز رٍی ففصِ عٌقز حغبط عمَط هویکزدًوذ.

کووِ ثووِ هٌظووَر پووبیؼ تلفووب کوجووبیي در لغوووتّووبی جذاکٌٌووذُ ٍ

در پبیبى ضخبهت هٌبعت ثزای کبر دعتگبُ 1/5 ،هیلیهتز ثِدعت آهذ.

تویشکٌٌذُ هَرد اعتفبدُ لزار هیگیزدً .قت ایي دعتگبُ رٍی کوجبیي

صا َ ٍ ّوکبراى ( )2011ثزای ٍاحذ جذاکٌٌذُ کوجوبیي ثوزًج یوک

هیتَاًذ هشایبی سیبدی اس جولِ فزفِجَیی در سهوبىً ،ووبیؼ دایووی

دعتگبُ اًذاسُگیز تلفب عبختٌذ .حغگز هَرد اعتفبدُ در ایي تصمیوك

هیشاى تلفب  ،اًذاسُگیزی تلفب ثذٍى ًیبس ثِ تَل کوجبیي ،آگوبّی اس

اس ًَ حغگزّبی پیشٍالکتزیک  PVDFثَدً .تبیج آسهوبیؼّوب ًؾوبى
1

هٌؾب ٍالعی تلفب  ،اًتخبة عزعت پیؾزٍی هٌبعوت ،کٌتوزل تلفوب ٍ

داد ،اس آًجب کِ دگبلی داًِ ثیؾوتز اس  MOGاعوت ،لوذا فزکوبًظ ٍ

آعبیؼ ٍ رضبیتهٌذی راًٌذُ را ثِ ّوزاُ داؽتِ ثبؽذ.

ثشرگی ٍلتبص تَلیذی ًبؽی اس داًِ ثیؾتز خَاّذ ثَد .ثوِ هٌظوَر تویوش

در عَل عبلیبى گذؽتِ ت ػ ّبی سیوبدی ثوزای عوبخت دعوتگبُ

دادى تبثیز لزسػّبی کوجبیي ٍ ًیوش عویگٌبلّوبی ًبؽوی اس MOG

اًذاسُگیز تلفب کوجبیي فوَر گزفتوِ اعوت .اعوتزلیَر ٍ ّوکوبراى

فزکبًظ ثصزاًی ثیي  1تب  5کیلَّزتش در ًظز گزفتوِ ؽوذ .حغوگز در

( )1977اس خَاؿ فَ ثزای پبیؼ تلفب داًِ اعتفبدُ کزدًذ .ثِ ایوي

ؽزایظ آسهبیؾگبُ هَرد آسهَى لزار گزفت ٍ کبلیجزُ گزدیذ .ساٍیِ ًقت

تزتیت کِ در عمت کوجبیي حغگزّبی حغبط ثِ فَ ًقت گزدیوذ.

حغگز  45درجِ ٍ فبفلِ آى اس عغح ریوشػ هوَاد  250هیلیوتوز در

فذای داًِ ّبی گٌذم ثزخَرد کوزدُ ثوِ حغوگز ،اس عزیوك هیکزٍفوَى

ًظز گزفتِ ؽذ .هیشاى خغبی ًغجی ؽوبرػ داًِّب  4/5درفذ ثذعت

دریبفت ؽذُ ٍ پظ اس تمَیت ٍ فیلتز ٍ ًیش اًجبم هصبعوجب ثوِ عٌوَاى

آهذ .عپظ حغگز در ؽزایظ هشرعِای ثزرعی گزدیذ .عزعت پیؾزٍی

هیشاى افت داًِ ًوبیؼ دادُ هیؽوذ .ایوي حغوگزّب در اًتْوبی ٍاحوذ

کوجبیي ثیي  0/8 – 1/2 m/sتٌظین ٍ ًتبیج در هشرعِ ًؾبى دادًذ کوِ

تویشکٌٌذُ ٍ در سیز ٍاحذ جذاکٌٌذُ ًقت گزدیذ.

هیشاى خغبی ًغجی کوتز اس  12درفذ ثَد.

عبهش ( )1982عبخت دعتگبُ اًذاسُگیز تلفوب داًوِ ثوزای ٍاحوذ

صا َ ٍ ّوکبراى ( )2012در تصمیك دیگزی ثِ ٍیضگیّوبی حغوگز

تویشکٌٌذُ را ثوِ ثجوت رعوبًذ کوِ در آى اس حغوگزّبی الکتزٍاپتیوک

عزاحی ؽذُ در دعتگبُ اًوذاسُگیوز خوَد پزداختٌوذ ٍ ًیوش دگوًَگی

اعتفبدُ ؽذُ ثَد .ایي حغگزّب کبًبل ّبیی داؽتٌذ کوِ یوک عوزر آى

کٌتزل لزسػّبی کوجبیي را تؾوزیح کزدًوذ .غؾوبّبی پیشٍالکتزیوک

دیَد ًَری ( ٍ )LEDعزر دیگز آى فَتَتزاًشیغتَر ًقوت ؽوذُ ثوَد.

 PVDFثِ عٌَاى عٌقز حغوبط اًتخوبة گزدیوذ .ثوزای تضوعی اثوز

ثْتزیي حبلت کبًوبل ،کبًوبل  Uؽوکل اس جوٌظ فوبیجزگ ط یوب هوَاد

تذاخلی لزسػّبی کوجبیي یک ثبسٍی ؽٌبٍر لزسػگیز عزاحی ؽذ کِ

فٌعتی دیگز گشارػ ؽذُ اعوتٌّ .گوبهی کوِ ثوِ علوت جوو ؽوذى

اس دٍ یِ هجشاکٌٌذُ تؾکیل ؽذُ ثَدٍ .لتبص خزٍجی اس حغگز پظ اس

ًبگْبًی داًِ در کبًبل ،گزفتگی فَر هویگیوزد ،ثویي دیوَد ًوَری ٍ

تمَیتً ،بؽی اس عیگٌبل ضزثِ داًِ ٍ ضزثِ  ٍ MOGلزسػ هویثبؽوذ.

فَتَتزاًشیغتَر تیزُ ٍ تبریک جزیبى هٌمغ ؽذُ ٍ در ًتیجِ ٍلتبص ثوب

ثز اعبط تفبٍ هیبى هؾخقب فزکبًظّبی تَلیذی ٍ ثوب اعوتفبدُ اس

هیرٍد.

فیلتز ثب گذر عیگٌبل ًبؽی اس ضزثِ تؾخیـ دادُ هیؽَد .در ًْبیوت

ال درج ( )1985اس حغگز ّبی پیشٍالکتزیک ثزای عوبخت دعوتگبُ

حغگزّب اًتْبی ٍاحذ تویشکٌٌذُ ًقت ؽذًذ ٍ تلفب داًِّوب در ایوي

اعتفبدُ کزد .کزیغتبل عزاهیکی ثِ عَر هصکن ثوِ ٍاحوذ جذاکٌٌوذُ ٍ

لغوت ثِ فَر دعتی ٍ ّون ثوب اعوتفبدُ اس حغوگز اًوذاسُگیوزی ٍ

تویشکٌٌذُ کوجبیي ًقت ؽذ .داًِّب ٌّگبم خزٍج اس عمت کوجبیي رٍی

همبیغِ ؽذً .تبیج آسهبیؼ ّب در هشرعِ گٌذم ٍ ثزًج ًؾوبى دادًوذ کوِ

حغگز عمَط کزدُ ٍ در ًتیجِ ثِ آى ًیزٍ ٍارد ؽوذُ ٍ یوک عویگٌبل

خغبی ًغجی اًذاسُگیزی ثب حغگز در لیبط ثب رٍػ دعوتی ،کوتوز اس

الکتزیکی تَلیذ هیؽَد کِ پظ اس تمَیت ،ثِ کبرثز اهکبى هیدّوذ کوِ

 15درفذ ثَد.

اس هیشاى تمزیجی تلفب آگبُ ؽَد.
1

Materials other than grain
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عزاحی ٍ عبخت اًذاسُگیز تلفب داًِ ثزای ...

رٍؽي اعت کِ دٌبًچِ کوجبیي هتٌبعت ثب ؽزایظ هشرعِ تٌظین ٍ
ثب عزعت پیؾزٍی هٌبعت حزکت کٌذ هیوشاى تلفوب کوبّؼ خَاّوذ
یبفت ،لذا هیتَاى گفت کِ هشیت افلی اعتفبدُ اس دعتگبُ اًوذاسُگیوز

عپظ دادُّبی هَرد ًظز پزداسػ ٍ ثزای ًوبیؼ ثوِ خزٍجوی ارعوبل
هیگزدد.
عزاحی عیغتن در دٍ ثخؼ عختافشار ٍ ًزمافشار اًجبم ؽذ.

تلفب داًِ ،اهکبى کٌتزل تلفب هی ثبؽذ .اس آًجب کِ هیشاى تَلیذ گٌذم

هٌج تغذیِ
(آًبلَگ)

کؾَر در عبل سراعی  90-89حذٍد  12/32هیلیَى توي ثوزآٍرد ؽوذُ
اعت (ثی ًبم ،)1392 ،دٌبًچِ ثتَاى ثب ثوِکوبرگیزی دعوتگبُ ،هیوشاى
تلفب گٌذم را فمظ ثِ هیشاى یک درفذ کٌتزل ًوَد ،دیشی در حذٍد
ّ 123/2شار تي گٌذم هی ؽَد کِ ثب احتغبة  1050تَهبى ثوزای ّوز

تمَیت کٌٌذُ

هجذل

پیؼ تمَیتکٌٌذُ

کیلَگزم (لیوت خزیذ تضویٌی گٌذم ثوزای عوبل  ،93هقوَثِ ّیوب
دٍلت) ،هجلغی حذٍد  129/36هیلیبرد تَهبى خَاّذ ؽذ .لوذا در ایوي

 ٍ A/Dفیلتز

ًوبیؼ

هیکزٍکٌتزلزAVR

تصمیك کَؽؼ گزدیذ کِ ثب عبخت ایي دعتگبُ هٌتْب ثب رٍؽی هتوبیش
لذهی در جْت کٌتزل هیشاى تلفب هصقَل ثزداؽتِ ؽَد.

هٌج تغذیِ
(دیجیتبل)

 -2هَاد ٍ رٍشّا
ّذر افلی در ایي تصمیك عجبر اعوت اسٍ :سى کوزدى داًوِّوبی

ضکل (ً :)1وَدار تلَكی سادُ اس دستگاُ

خزٍجی اس عمت کوجبیي ،ثِ هٌظَر تؾخیـ تغییزا ٍ هیوشاى تلفوب
داًِ در ٍاحذ جذاکٌٌذُ ٍ تویشکٌٌذُ.
اس لغوت عمت کوجبیي حجن ٍعیعی اس کبُ ٍ کلؼ ثِ ّوزاُ داًوِ
خبرج هیؽَد ٍ اهکبى تفکیک داًِّبی تل ؽوذُ اس کوبُ ٍ کلوؼ ثوِ
ّیچ ٍجِ ٍجَد ًذارد .ثب ایي حبل ثِ هٌظَر کبّؼ توبثیز ضوزثِ کوبُ ٍ
کلؼّبی عٌگیي ،اثتذا یوک فوفصِ هؾوجک در عموت کوجوبیي ٍ در
اهتذاد هغیز کبُثزّب ًقت گزدیذٍ .ظیفِ ففصِ هؾجک ایي اعوت کوِ
هغیز حزکت کبُ ٍ کلؼ ٍ داًِ ّوزاُ آى را تب اًتْبی فوفصِ دعوتگبُ
اًذاسُگیز اهتذاد دادُ ٍ تب حذ اهکبى اجبسُ ًذّذ کِ کوبُ ٍ کلوؼّوبی
عٌگیي ٍ ثشرگ اس آى عجَر کٌٌوذ .الجتوِ هٌبفوذ فوفصِ هؾوجک (1×1
عبًتیهتز هزث ) ایي ؽزایظ را فزاّن هیکٌذ کوِ داًوِّوب ٍ کوبُّوبی
عجک ٍ ریش عجَر کزدُ ٍ رٍی ففصِ دعتگبُ اًذاسُگیز عمَط کٌٌذ.

ًوَدار ثلَکی عبدُ اس عیغتن دریبفت ٍ پزداسػ دادُ ،در ؽوکل 1
ًؾبى دادُ ؽذُ اعت .در یک ًگبُ کلی هتٌبعت ثوب ریوشػ هوَاد رٍی
حغگز ،یک عزی عیگٌبلّبی الکتزیکی تَلیذ هیؽَد .ایي عیگٌبلّب
تَعظ یک پیؼ تمَیتکٌٌذُ ،تمَیت ؽذُ ٍ ثِ عجمِ ثعوذی ،تمَیوت-
کٌٌذُ ثب ثْزُ لبثل کٌتزل ،هٌتمل هیؽَد .در ایي لغوت ًیش عویگٌبل
ثعذ اس تٌظین ففز ٍ حذر خغبی آفغت ،تب همذار هوَرد ًظوز تمَیوت
ؽذُ ٍ ثِ هجذل آًبلَگ ثِ دیجیتبل )A/D( 1ارعبل هیگزدد .عویگٌبل
آًبلَگ تَعظ  ٍ A/Dفیلتز دیجیتبلی کِ در آى ٍجَد دارد ٍ فزکوبًظ
آى لبثل کٌتزل اعتًَ ،یشگیزی ٍ کَاًتیشُ هیگزدد .در ًْبیت عیگٌبل
تجذیل ؽذُ ثِ دیجیتبل ،تَعظ هیکزٍکٌتزلز  AVRخَاًذُ هیؽوَد ٍ

1

Analog to Digital

ضکل (ً :)2وَدار تلَكی هذار اصلی

ًوووَدار ثلووَکی هووذار افوولی در ؽووکل ً 2ؾووبى دادُ ؽووذُ اعووت.
لغوتّبی افلی ایي هذار ؽوبهل حغوگز ثوزای تَلیوذ عویگٌبلّوبی
آًبلَگ ًبؽوی اس ٍسى داًوِّوبی تلو ؽوذُ ،لغووت دریبفوت دادٍُ 2
پزداسػ اعت.
در عیغتن عزاحی ؽذُ رٍػ عزاحوی هوبصٍل اعوتفبدُ ؽوذ کوِ
ؽبهل هبصٍل حغگز ،هبصٍل دریبفوت دادُ ،هوبصٍل پوزداسػ هزکوشی ٍ
هبصٍل تغذیِ اعت.
ثزرعیّبی هتعذدی جْوت اًتخوبة یوک حغوگز هٌبعوت ثوزای
عبخت دعتگبُ فَر گزفوت در ًْبیوت یوک لَدعول هوذل  1004اس
ؽزکت  Vishayخزیذاری ؽذ کِ ّن در ثبسار داخل ٍجَد داؽت ٍ ّن
ثِ لصبػ التقبدی هٌبعت ثَد (ؽکل .)3ظزفیت حغوگز  1/5کیلوَگزم

2

Data Acquisition
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ًؾزیِ هکبًیشاعیَى کؾبٍرسی /دٍرُ  2ؽوبرُ  /2عبل 1393

عبّزیًَ ،یذ ٍ ...

ثب ًزخ خزٍجی  ٍ 0/9 mV/Vثوب اهپوذاًظ خزٍجوی  350اّون اعوت.
ثزرعیّب ًیش ًؾبى داد کِ ایي حغگز هیتَاًذ پبعخگَی ًیبس ایي عزو
ثبؽذ .حغبعیت دعتگبُ ثب ٍ لبثل تٌظین ثوَدُ ٍ لوبدر ثوِ ؽٌبعوبیی
هیشاى تلفب تب حذ  50هیلیگزم اعت .اهب اس آًجب کِ در ایي حغبعیت
عیگٌبلّبی ًَیش سیبدی تَلیذ هیؽَد ،حغبعیت اٍلیوِ دعوتگبُ رٍی
 0/1گزم تٌظین ؽذ .اس دیگز ٍی ضگیّبی هْن ایي حغگز هویتوَاى ثوِ
پبیذاری در ؽزایظ هصیظ آسهبیؾگبُ ٍ هشرعِ ٍ هٌبعت ثَدى لیوت آى
اؽبرُ کزد.

ضکل( :)3حسگز هَرد استفادُ

عیگٌبل خزٍجی حغگز ثِ فوَر تفبضولی (دٍ لغجوی) ٍ خیلوی
ضعی اعت .ثِ ّوویي هٌظوَر رٍی عویگٌبل خزٍجوی تمَیوت اٍلیوِ
( )G= 200تَعظ یک تمَیتکٌٌذُ تفبضلی اًجبم گزدیذ .تمَیتکٌٌذُ
عجمِ دٍم ،یک تمَیتکٌٌوذُ ثوب ثْوزُ هتغیوز در ًظوز گزفتوِ ؽوذ توب
هتٌبعت ثب ؽزایظ کبری ثتَاى ثْزُ ًْبیی را تٌظین ًوَد .ثزای داؽوتي
آفغووت کوون در خزٍجوی ٍ کووبّؼ اثووزا ًووَیش ٍ حووذر ًَعووبًب  ،اس
آهپلیفبیز عولیبتی ٍ OP200 ًَ 1همبٍهتّبیی ثب خغبی  0/01درفذ
اعتفبدُ ؽذّ .وچٌیي اس یک آهپلیفبیز عولیبتی ثِ فَر ثوبفز جْوت
ایجبد یک ٍلتبص هٌفی اعتفبدُ گزدیذ تب افغت خزٍجی آهپلی فبیزّوبی
عولیبتی را کبه حذر ًوَدُ ٍ ًیوش در فوَر ًیوبس ،فوفز حغوگز را
تٌظین کٌذ .اس  AD7710ثب فزکوبًظ کوبری  8هگوبّزتش ثوزای تجوذیل
عیگٌبل آًبلَگ ثِ دیجیتبل اعتفبدُ ؽذ .ایي  24 ،A/Dثیتی ثب حبلوت
پیؼفزك  16ثیتی ،دارای یک رجیغتز کٌتزلی ثِ هٌظَر تٌظین فیلتز
دیجیتبل داخلی آى اعت ٍ تعذاد ثیت ًزخ ًوًَِثوزداری ٍ کٌتوزل آى
هتٌبعت ثب ؽزایظ کبری اعت .ثوب تَجوِ ثوِ ایٌکوِ ًَؽوتي ٍ خَاًوذى
اع عب  A/Dاس عزیك یک خظ گذرگبُ دٍ عزفِ ٍ ثِ فَر عوزیبل
اعت ،تَعظ یک هذار ٍاعظ ،ثوب پوَر  ،SPIثوب پوزداسػگوز هزکوشی
) (AVRارتجبط ثزلزار ؽذُ اعت.
ثزای فْویذى تَاث عویگٌبل دادُّوبیی کوِ اس حغوگز ثوِدعوت
هوویآیووذً ،یووبس ثووِ یووک عیغووتن عولیووبتی ٍ پزداسؽووی اعووت.
اس  ATMEGA32ثِ عٌَاى پزداسػ هزکوشی اعوتفبدُ ؽوذ توب در آى
ثعضی اس تَاث ارتجبط جبًجی اس لجیل ارتجبط ثب رجیغتز کٌتزلوی ،A/D
ارتجبط  SPIثِ ّوزاُ یک هذار ٍاعظ ثب  ،A/Dارتجوبط ثوب یوک فوفصِ
کلیذ جْت دریبفت دعتَر اس اپزاتَر ثزای کٌتوزل دعوتگبُ ،ارتجوبط ثوب

1

Op-Amp

هذار تٌظین هجذد ،ارتجبط ثب هذار عبعت  16هگبّزتش ٍ ًیوش ارتجوبط ثوب
یک ًوبیؾگز  ،LCDاًجبم ؽَد.
هبصٍل تغذیِ اس دٍ لغوت تؾکیل ؽذُ اعت :ثخوؼ اٍل کوِ ثوزای
لغوت آًبلَگ عزاحی گزدیذ ٍ ؽبهل ٍ 10لوت ثوِ ٍعویلِ A/D584
ثزای ٍ ±10 ٍ A/Dلت ثِ ٍعیلِ  LM317 ٍ LM337ثزای حغوگز ٍ
تمَیتکٌٌذُّب اعت .ثخؼ دٍم ًیش کِ ثزای لغوت دیجیتبل عزاحوی
ؽذ ،یک ٍلتبص ٍ +5لت در ًظز گزفتِ ؽذّ .وچٌیي ٍلتبص رفزًظ A/D
تَعظ  RE05تبهیي گزدیذ.
سثبى ثزًبهًَِیغی اعوتفبدُ ؽوذُ ،سثوبى  Cاعوت کوِ در هصویظ
کذٍیضى ًَؽتِ ؽذ .لجل اس ّز دیوش اثتوذا  A/Dهتٌبعوت ثوب ؽوزایظ
کبری اس لصبػ ًزخ ًوًَِثزداری ،فزکبًظ فیلتز دیجیتبل ٍ ثْزُ تمَیت
داخلی ) ... ٍ (A/Dپیکزثٌذی گزدیذ .هْنتزیي ثخوؼ ثزًبهوًَِیغوی،
ًصَُ دریبفت دادُ ٍ پزداسػ آى هیثبؽذ .در ؽکل T1 ،4سهوبى تغییوز
دادُ رٍی ًوبیؾگز ٍ  Nتعذاد ًوًَِثزداری دادُ اس حغگز در ایي فبفلِ
سهبًی اعت ٍ  T2فبفلِ سهبًی ًوًَِثزداری هیثبؽوذ کوِ در آى ٍ N
 T1ثب ّن راثغِ هغتمین دارًذ.

ضکل (ً :)4حَُ خَاًذى دادُّا

تٌظین ٍ ثْیٌِ ثَدى ایي پبراهتزّب اس فبکتَرّبی هْوی اعت کوِ
ثِ عَر هغتمین در اًذاسُگیزی دلیك تلفب تبثیز دارًذ .ایوي پبراهتزّوب
ثبیذ ثِ گًَِای تٌظین ؽًَذ کِ هَاد رٍی حغگز دٍ ثبر خَاًذُ ًؾًَذ ٍ
ّوچٌیي ثذٍى خَاًذُ ؽذى اس رٍی حغگز خبرج ًؾًَذ .ثزای عیغتن
هَرد ًظز یک ففصِ کلیوذ در ًظوز گزفتوِ ؽوذ توب تَعوظ آى ثتوَاى
تٌظیوب را اعوبل ًوَد .اًعغبرپذیز ثَدى عیغتن ،ایي اجبسُ را هوی-
دّذ تب آسهبیؼّبی هختلفوی اًجوبم داد توب در ًْبیوت ثْتوزیي هموذار
پبراهتزّب ٍ هٌبعتتزیي حبلت کبری اًتخبة گزدد.

 -3آسهَى دستگاُ
ثزای ؽجیِعبسی ریشػ هَاد اس لغوت عمت کوجبیي ،اس یک تغوِ
ثذٍى اًتْب اعتفبدُ گزدیذ .همذار اس لجل تعییي ؽذُ کبُ ٍ کلؼ کِ ثوب
همذار هؾخقی داًِ هخلَط ؽذُ ثَد ثوِ عوَر یکٌَاخوت رٍی تغووِ
پخؼ گزدیذ .سهبًی کِ تغوِ ثب عزعت ثبثتی ثِ حزکت در هیآهذ کبُ
ٍ کلؼ هؾبثِ لغوت عمت کوجبیي ثیزٍى هیریخت .دعتگبُ ثب  4ساٍیِ
هختل ًغجت ثِ هصَر افك ( 45 ٍ 37 ،30 ،15درجِ) ارسیبثی ؽذ.
ثزای آسهَى دعتگبُ فزك گزدیذ کوِ عولکوزد هشرعوِ  4توي در
ّکتبر (هیبًگیي عولکزد آثی ٍ دین در اغلت هوشار کؾوَر) ٍ ظزفیوت

عزاحی ٍ عبخت اًذاسُگیز تلفب داًِ ثزای ...

هشرعِای ّ 1/1کتبر در عبعت ثبؽذ .همبدیز گٌذم هعبدل تلفب ٍ 2 ،1
 3درفذ ،ثب همبدیز هؾخقی اسکبُ ٍ کلؼ (در عِ عوغح ٍ 750 ،500
 1000گزم کِ ایي عغَو تبهیيکٌٌذُ ًغجتّبی هختل داًِ ثِ هَاد
غیزداًِ ای اعت) هخلَط گزدیذ .عپظ ثِ عَر یکٌَاخوت رٍی تغووِ
ًمبلِ پخؼ ٍ عزعت تغوِ عَری اًتخبة ؽذ کوِ در هوذ  10ثبًیوِ
ّوِ هخلَط رٍی ففصِ حغگز ریختِ ؽَد (ؽکل .)5
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=4400
=1232
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4000
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کِ ثزای یک درفذ تلفب گٌذم ثِ عزك حغگز (کوِ یوک عوَم
عزك خزٍجی کوجبیي در ًظز گزفتِ ؽذ) ٍ ثزای هذ سهبى دُ ثبًیوِ
دارین:
1232
0/33×0/01×10
=40/65
جذٍل ( :)1هقاديز داًِ السم تزای تزكية تا كاُ ٍ كلص تزای داضتي
تلفات هختلف
درفذ تلفب هَرد ًظز

%1

%2

%3

همذار داًِ (گزم)

41

81

123

آسهَىّب ثزای عِ عغح همذار کبُ ٍ کلؼ ٍ دْبر ساٍیِ ًقت
دعتگبُ ًغجت ثِ افك ( ٍ )45 ٍ 37 ،30 ،15ثب عِ تکزار اًجبم گزفت.
عزو کبه تقبدفی جْت پیبدُ کزدى آسهبیؼّب در ًظز گزفتِ ؽذ ٍ
ثزای تجشیِ ٍ تصلیلّب ًیش اس ًزم افشار  SPSSاعتفبدُ گزدیذ.
ضکل(ً :)5صة دستگاُ رٍی تسوِ تذٍى اًتْا ٍ آسهَى آى

ًزخ ًوًَِگیزی دٍ ثبر در ثبًیِ تٌظین ؽذُ ثوَد توب اس ایوي عزیوك
دادُّبی ثذعت آهذُ در عَل ّوز  5ثبًیوِ جوو ؽوذُ ٍ ثوِ ًووبیؼ
گذاؽتِ ؽَد .ایي رٍػ ثِ کبرثز فزفت هیدّذ کِ دادُّب را ثِ راحتی
لزا ت کزدُ ٍ در هَرد رًٍذ تلفب لضوبٍ ٍ تقووینگیوزی ًوبیوذ .در
هذ ریوشػ هخلوَط کوبُ ٍ گٌوذم اعوذاد ًووبیؼ دادُ ؽوذُ تَعوظ
دعتگبُ ،لزا ت ٍ یبدداؽت گزدیذ .ثب تَجِ ثِ ایٌکوِ عوزك تغووِ 40
عبًتی هتز ثَد ٍ ثِ ّویي خوبعز عوَل فوفصِ حغوگز ثوِ اًوذاسُ 40
عبًتی هتز اًتخبة ؽذ ،ثٌبثزایي ثب تَجِ ثِ اثعبد خزٍجی عمت کوجبیي،
در عول ثزای ًقت دعتگبُ رٍی کوجبیي سم اعت اس  3عوذد لَدعول
اعتفبدُ گزدد .عزك ففصِ حغگز ًیش ثِ اًوذاسُ ای اًتخوبة ؽوذ (30
عبًتیهتز) کِ در حبلت هعوَل ،سهبى حزکت داًِ رٍی آى کوتز اس ثبسُ
سهبًی ثیي دٍ اًذاسُگیزی ثبؽذ تب یک داًِ یب کبُ ثیؼ اس یک ثبر لزا ت
ًؾَدّ .زدٌذ کِ ثب تَجِ ثِ ٍجَد ؽزایظ پیچیذُ ،هوکي اعت خو ر
ایي اتفبق ثیبفتذ.
ثزای آسهوَى دعوتگبُ اس عوِ هیوشاى کوبُ ٍ کلوؼ (ٍ 750 ،500
 1000گزم) کِ همبدیز هختلفی اس داًِ (هعبدل همبدیز هتفبٍ تلفوب )
ثب آى تزکیت ؽذُ ثَد اعتفبدُ گزدیذ .آسهبیؼّب ثزای عِ عوغح 2 ،1
ٍ  3درفذ تلفب اًجبم گزفت .رٍاثظ سیز ًصَُ هصبعجِ همذار داًِ سم
ثزای تلفب  %1را ًؾبى هیدّذ .ثب اعتفبدُ اس رٍؽی هؾبثِ همبدیز داًِ
هخلَط ؽذُ ثب کبُ ٍ کلؼ هغبثك جذٍل 1ثذعت آهذ.

ً -4تايج
هیشاى تلفب اًذاسُ گیزی ؽذُ ثَعیلِ حغگز ثز حغت گزم ٍ رًٍذ
تغییزا همبدیز اًذاسُگیزی ؽذُ ثب تغییز ساٍیِ ًقت حغگز در ؽکل 6
ًوبیؼ دادُ ؽذُ اعت .در ساٍیِ  15درجِ هیشاى تلفوب ًووبیؼ دادُ
ؽذُ ثغیبر سیبد ثَد هَاد پظ اس عجَر اس هٌبفذ ففصِ هؾجک ٍ عومَط
رٍی ففصِ حغگز ،کبه ثِ رٍی سهیي ًویریشًذ ٍ هَاد ّوچٌبى رٍی
ففصِ ثبلی هی هبًٌذ ٍ ثِدلیل ایي کِ هوَاد ثوبلی هبًوذُ رٍی فوفصِ
حغگز ،ثیؼ اس یک ثبر تَعظ دعتگبُ لزا ت هویؽوذًذ اعوذاد لزا وت
ؽذُ اس دعتگبُ ٍالعی ًخَاٌّذ ثَد .در ساٍیِ ًقوت  45درجوِ هموبدیز
تلفب اًذاسُ گیزی ؽذُ ثغیبر کن هیثبؽٌذ دزا کِ ثخؾی اس داًِّوبی
عجَر کوزدُ اس فوفصِ هؾوجک ثوِ علوت عوغح تووبط کوتوز حغوگز
ًتَاًغتٌذ رٍی ففصِ حغگز ثزیشًذ.
جذٍل( :)2تجشيِ ٍارياًس دادُّای حاصل اس آسهايص
هجوَ
ثیي گزٍُّب

313/006

8

39/126

25/412

0/000

در گزٍُّب

41/570

27

1/540

-

-

هجوَ

345/576

35

-

-

-

هزثعب

df

هیبًگیي

F

Sig.

هزثعب
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عبّزیًَ ،یذ ٍ ...

همبدیز لزا ت ؽذُ تَعظ دعتگبُ (گزم)

ساٍیِ ًقت حغگز (درجِ)

ضکل ( :)6هقاديز خَاًذُ ضذُ اس دستگاُ در سٍايای هختلف ًصة

جزم ًوبیؼ دادُ ؽذُ (گزم)

کٌٌذ .ایي هَضَ در ساٍیِ ًقت  37درجِ هؾبّذُ گزدیذ اهب در ساٍیِ
 30درجِ دیذُ ًؾذ .در ساٍیِ ًقت  37درجِ ،ثب افوشایؼ هیوشاى افوت
تٌظیوی ،همبدیز لزا ت ؽذُ تَعظ دعتگبُ ًیش افشایؼ هییبفت ٍ یوک
راثغِ خغی ثب ضوزیت تجیویي هٌبعوت  0/87ثذعوت آهوذ (ؽوکل .)7
تجشیِ ٍاریبًظ ّن ًؾبى داد کِ تفبٍ ثیي همبدیز ثِ دعوت آهوذُ در
ایي سٍایِ هعٌیدار اعت (جذٍل .)2
در ٍال دعتگبُ عبختِ ؽذُ هیتَاًذ در ساٍیِ  37درجِ تغییزا
هیشاى داًِّبی تل ؽذُ را ًؾبى دّذ .در پبیبى هیتَاى گفت کِ ایي
دعتگبُ (ؽکل  )8پظ اس کبلیجزُ کزدى ٍ اًجبم آسهَىّبی هشرعِای
هیتَاًذ لبثل رلبثت ثب ًوًَِّبی خبرجی ثبؽذ دزا کِ تبکٌَى ّیچ
کذام اس دعتگبُّبی عبختِ ؽذُ کبرثز را اس هیشاى عذدی تلفب آگبُ
ًویکٌٌذ ،ثلکِ ثِ رٍػّبی گًَبگَى ،فمظ تغییزا را ًؾبى دادُ ٍ
دٌبًچِ هیشاى تلفب اس یک حذی ثیؾتز ؽَد ّؾذار هیدٌّذٍ .لی
ایي دعتگبُ اس ایي لبثلیت ثزخَردار اعت کِ ضوي ًؾبى دادى افشایؼ
یب کبّؼ تلفب  ،کبرثز را اس هیشاى عذدی آى ًیش آگبُ ًوبیذ .اس عَی
دیگز ثِ خبعز اعتفبدُ اس لَدعلّ ،شیٌِی توبم ؽذُ دعتگبُ کوتز اس
ًوًَِّبی دیگز هیؽَد.

هجوَ جزم کبُ ٍ گٌذم (گزم)

ضکل ( :)7هقايسِ هقاديز خَاًذُ ضذُ در ساٍيِ  37درجِ

ثزای ایيکِ ثتَاى ایي دعتگبُ را ثغَر فوصیح کوبلیجزُ کوزدُ ٍ اس
آى اعتفبدُ ًوَد ثبیذ اعذاد خَاًذُ ؽذُ اس یک رًٍوذ هٌغموی تجعیوت

ضکل (ً :)8وای ًْايی دستگاُ اًذاسُگيز تلفات كوثايي

هٌاتع هَرد استفادُ
ثی ًبم .1372 .گشارش ضايعات تزداضت غالت ٍسارت كطاٍرسی ،تٌگاُ تَسعِ هاضيٌْای كطاٍرسی.
ثیًبم .1392 .آهارًاهِ كطاٍرسی هحصَالت سراعی سال سراعی  .1389-90تْزاى :اًتؾبرا ٍسار جْبد کؾبٍرسی.
خغزٍاًی  .ُ ،.رحیوی .1384 .تزرسی تلفات تزداضت گٌذم تا كوثايي در استاى فارس .هجلِ تصمیمب هٌْذعی کؾبٍرسی.

23

... عزاحی ٍ عبخت اًذاسُگیز تلفب داًِ ثزای

 دٍهیي. ارسياتی ٍ تزرسی تزخی اس عَاهل هَثز در اتالف عولکزد ٍ اًزصی تَليذی گٌذم در هزحلِ تزداضت تا كوثايي.1390 .عبلمبًی ا
. داًؾگبُ آساد اع هی ٍاحذ هؾْذ: هؾْذ.ّوبیؼ هلی علَم ٍ تکٌَلَصی ثذر
 ارسياتی ٍ هقايسِ فٌی اقتصادی عولکزد كوثاييّای.1391 .  سار. ػ، هْذیًیب. ،  سار. ا، ؽبکز. م، اعذی.ُ ،.هغتَفی عزکبری م
ٍ  ّفتویي کٌگزُ هلی هٌْذعی هبؽیيّبی کؾبٍرسی.جذيذ گٌذم تا كوثاييّای رايج تِ هٌظَر اصالح ٍ تْيٌِساسی آًْا
. داًؾگبُ ؽیزاس: ؽیزاس.هکبًیشاعیَى
Eldredge, K.W. 1985. Patent No. 4490964. United States.
Ni, J., H. Mao, Y. Tian, X. Yao and Y. Zhu. 2011. Design and experimentation of sensitive element of
piezoelectric crystal sensor array for grain cleaning loss. African Journal of Biotechnology , 69136919.
Somes, R.K. 1982. Patent No. 4360998. United States.
Sterlioff, W.P., W.S. Elliott and D. Johnson. 1977. Patent No. 4036065. United States.
Zhao, Z., Y. Li, J. Chen and J. Xo. 2011. Grain separation loss monitoring system in combine harvester.
Computers and Electronics in Agriculture , 183-188.
Zhao, Z., Y. Li, Z. Liang and Y. Chen. 2012. Optimum design of grain impact sensor utilizing poly
vinylidene ﬂuoride ﬁlms and a ﬂoating raft damping structure. BioSystems Engineering , 223-227.

1393  عبل/2 ُ ؽوبر2 ُ دٍر/ًؾزیِ هکبًیشاعیَى کؾبٍرسی

... ٍ  ًَیذ،عبّزی

24

Design and Construction of a Grain Loss Monitor for Combine
Harvester Using Load Cell
A. Taheri-hajivand1*, H. Navid1, H. Karimi Baneshat2 and A. Rostami2
Received: 6 Apr 2013
Accepted: 22 Feb 2015
1
Department of Biosystems Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2
Department of Mechatronics, School of Engineering-Emerging Technologies, University of Tabriz, Tabriz, Iran
٭Corresponding author: E-mail:a.taheri@tabrizu.ac.ir

Abstract
Combine grain loss monitor is installed on the combine to measure the amount of grain losses in the separating
and cleaning units. One of the advantages of this system is that it allows combine operator to choose the
maximum forward speed for a given amount of grain losses. To achieve this goal, a load cell sensor was used. In
order to prevent long straws covering the load cell, a mesh plate has been used. The basic blocks considered in
designing the proposed system, were sensor, data-acquisition, central processing and power modules. The initial
accuracy of the device was set on 0.1 g, since a large amount of noise is produced at the below levels of
accuracy. The output data of the load cell was demonstrated on a LCD monitor. After assembling the designed
blocks, laboratory experiments were conducted to evaluate the proposed system. Results showed that the setup
angle of 37 was diagnosed as the best angle for installation.
Keyword: Combine, Grain loss monitor, Load cell, Sensor.

