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 : ٌذچکی

َذایت مستقل يسایل . در کطايرسی دقیق ي صىعت حمل ي وقل در چىذ دٍَ اخیز افشایص قابل تًجُی داضتٍ است GPSکاربزد 

بزای کىتزل يسایل وقلیٍ کطايرسی بٍ علت محذيدیت تالش َای قبلی  وقلیٍ کطايرسی ، یک ایذٌ جذیذ ویست ، با ایه حال ، 

فعالیتُای ما در ایه مًرد مىجز  .ایه امز ، باعث تحقیقات بسیاری در ایه سمیىٍ ضذٌ است. حسگزَا تا حذ سیادی وامًفق بًدٌ است

ای مکزر وتایج قابل با آسمایطُ. ضذٌ است   GPS، تحزیک پذیز با سیگىالُای بٍ طزاحی ي ساخت یک ساماوٍ فزماوگیز خًدکار

 .را تأییذ می کىذدر سیستم حمل ي وقل ي کطايرسی دقیق  ساماوٍایه  استفادٌ اسامکان  ي قبًل کسب ضذٌ

 ، کىتزل کىىذٌ ، کطايرسی دقیق ، سیستم حمل ي وقل GPS سیگىالُای :کلمات کلیذی 

 : مقذمٍ 

GPSاهشٍصُ 
م ٍ ّوچٌیي ٍػبیل ًملیِ اػن اص خَدسٍػبصی تجذیل ؿذُ ثِ یىی اص هْوتشیي تىٌَلَطی ّبی هَسد اػتفبدُ هشد 1

دس  لحظِ هـخق وٌٌذ تَاًذ هَلؼیت ٍ ػشػت حشوت سا دس ّش ثِ عَس تمشیجبً دلیك هی دػتگبُ ّباػت ٍ اص آًدبیی وِ ایي 

دس حبل  ایي فٌآٍسی ثِ ػشػت دس ایشاى ًیض. ػوشاًی ًیض هَسد اػتفبدُ لشاس گشفتِ اًذ-ٍػبیل ًملیِ ؿخلی ٍ وـبٍسصی

وِ تَػظ وـَس ایبالت هتحذُ  هی ثبؿذ GPSًیبصهٌذ ثِ   ٍ فشهبًگیشی خَدوبس  ّذایت خَدوبس. پیـشفت ٍ استمب هی ثبؿذ

اهَاج اسػبلی اص هبَّاسُ ّب وِ دس دػتشع هی ثبؿٌذ . آهشیىب ثٌیبى ًْبدُ ؿذ ٍ ثشای اٍلیي ثبس ثشای اّذاف ًظبهی ثىبس ثشدُ ؿذ

تن ّذایت ، اپشاتَس تشاوتَس سا ثب كفحِ ًوبیؾ اص فبكلِ ای وِ اٍ اص هؼیش اكلی داسد سا هغلغ هی ػیؼ. ، ثذٍى ّضیٌِ ّؼتٌذ

فشهبًگیشی خَدوبس ایي اهىبى سا هی دّذ وِ ػیگٌبلْبی خغب ثشای .وٌذ تب دس كَست ٍخَد خغب ثِ هؼیش كحیح ثشگشدد

ىشد خَسدٍ ّوچٌیي اخبصُ هی دّذ وِ تشاوتَس ػول. تلحیح خغبی احتوبلی ثِ كَست خَدوبس ثشای اپشاتَس اسػبل گشدد

 .ثذٍى اپشاتَس دس صهیي اًدبم فؼبلیت ثذّذ
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ایي وبس هضیتؾ . اػتتَػظ هبیچل ٍ ّوىبساى ، یه ػبهبًِ فشهبى خَدوبس ثشای یه تشاوتَس ػٌگیي هضسػِ ای اًدبم ؿذُ 

لِ ًوًَِ ػبختِ ؿذُ ثبثت وشد وِ عشاحی ٍػی. سٍد هیثـوبس  GPS ایٌؼت وِ دس سدیف اٍلیي فؼبلیتْبی ّذایت خَدسٍ ثب

ثؼذ اص چٌذیي آصهبیؾ خْت وبلیجشاػیَى دػتگبُ ، آصهَى دس یه هؼیش ثؼتِ  اًدبم ٍ عشص .دػتگبُ دلیك ٍ هٌبػت هی ثبؿذ

ش وبس دػتگبُ ایي هؼئلِ سا اثجبت وشد وِ دلت وبس ثْتش اص یه دسخِ ٍ خظ وـؾ دس هؼیش ثؼتِ ثشای اًحشافْبی اػتبًذاسد ثْت

 .ػبًتیوتش اػت 5/2اص 

 :مًاد ي ريضُا 

ثٌب ثِ  GPSػیؼتوْبی . دػتگبُ ّبی ػیؼتن هىبى یبة هبَّاسُ ای ثِ ػٌَاى هْوتشیي ػٌؼَس دس ایي عشح هذ ًظش هی ثبؿٌذ

هبى ثشای وبسثشد دس صهیٌِ فش. ػبًتیوتش تمؼین هی ؿًَذ 1ػبًتیوتش ٍ  10هیضاى دلت ثِ ػِ دػتِ ی ثب خغبی ووتش اص یه هتش، 

ِ ّبی لبثل اػتفبدُ دس ایي گضیٌویٌوبتیه ثالدسًگ  ٍ تفبضلی خَدوبس ثِ دلت ػبًتیوتش ًیبص هی ثبؿذ ثٌبثشایي دٍ ػیؼتن

DGPS)  تفبضلی  GPS هی تَاًذ ثب اػتفبدُ اص تىٌیىی ثٌبم GPS دلت ثَدُ اًذ تحمیك
افضایؾ یبفتِ ثِ دلت اًذاصُ گیشی  (2

 .ثْتش اص حذ هتش دػت یبثذ

ًَع دادُ ّبی خشٍخی اص ػیؼتن ّبی هختلف ، دلت ٍ پیچیذگی اػتفبدُ اص ایي ػیؼتوْب هیتَاى ثِ عَس ولی ایي چٌیي  ثٌب ثش

ثِ دلیل لبثلیت پیَػتِ ٍ  RTK-GPSگضیٌِ ی هٌبػت ثِ دلیل دلت ثبال ٍ ّوچٌیي ػیؼتن   DGPSثیبى وشد وِ ػیؼتن 

 .اص ػیؼتن ّبی هغلَة هی ثبؿٌذ دائوی ثَدى دادُ ّب ثؼتِ ثِ ًیبص ػالٍُ ثش دلت ثبال

 سیستم َذایت فزمان

 . دس عشاحی فشهبى اتَهبتیه ّذف ػبخت ًَػی فشهبى هی ثبؿذ وِ ثِ كَست خَدوبس دس هؼیش تؼییي ؿذُ، خَدسٍ سا ّذایت وٌذ

 سیستم کىتزل خًدکار فزمان

ههذل  صًدیهش ٍ خَسؿهیذی چهشخؾ     دس ایي تحمیك ثشسٍی فشهبى خَدسٍی ػَاسی آسدی  ایي ػیؼتن اخشا ؿذُ اػت وهِ ثهب   

 .تشیىی سا ثِ فشهبى هٌتمل ؿذُ اػتحبكل اص هَتَس الى

 قسمتُای مختلف در سیستم کىتزل خًدکار فزمان  -1

 مًتًر الکتزیکی -1-1

ٍلهت ثهَدى ٍ    12اص ٍیظگی ّهبی هَتهَس   . ًیشٍی هَسد ًیبص خْت چشخؾ فشهبى تَػظ یه هَتَس الىتشیىی فشاّن هی ؿَد

تٌذ ٍ وٌذ ههی ثبؿهذ وهِ دس     حبلتهَتَس هَسد اػتفبدُ دس ایي تحمیك داساسی دٍ . ٍات ثَدى آى اػت 20-40 تَاًی دس حذٍد

 . دسیبفت هی وٌذآهپش خشیبى اص ثبتشی  1.5دیگش  حبلتآهپش ٍ دس  2.5تٌذ  حبلت 

 3سىسًر تبذیل کىىذٌ -1-2
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ست الىتشًٍیىی ثِ هٌظَس وٌتشل هَلؼیت چشخؾ هیلِ ثب تجذیل چشخؾ هیلِ ثِ پبلغ ّبی الىتشًٍیىی، تجذیل وٌٌذُ ّب ثِ كَ

 .پبلغ هی ثبؿذ  500،  8اع  50هذل هَسد اػتفبدُ دس ایي تحمیك ، ػٌؼَس ػبخت ؿشوت اتًَیىغ هذل ای  . اػتفبدُ هی ؿًَذ

تَاًبییْبی  اص. دٍس دس دلیمِ سا تـخیق هی دّذ 5000تب حذاوثش . ٍلت وبس هی وٌذ 24-12ایي ػٌؼَس ثب هٌجغ خشیبى هؼتمین 

 .دسخِ اػت 0.72دیگش ایي ػٌؼَس لذست تـخیق خْت گشدؽ ػبػتگشد یب پبدػبػتگشد اػت ٍ دلت آى دس حذٍد 

دس ایي هذل ثشسٍی چبسؿبخ فشهبى دس لؼوت .ثَدُ اػت هذل صًدیش ٍ خَسؿیذیهذل لشاس گیشی هَاد ثشای اًدبم عشح 

 .دلیل ًلت آى دس داخل هَتَس ًجَد فضبی وبفی دس داخل اتبق هی ثبؿذ . داخل هَتَس هَتَس یه خَسؿیذی هتلل هی گشدد

 .تَػظ صًدیش اًدبم هی گشدد لذست اًتمبل هی ؿَد ٍ ایٌىَدس ًلت ثش سٍی ٍ دیگشی هیل فشهبى خَسؿیذی ثش سٍی هذل یه دس ایي

 . دس ایي هذل لغضؽ ٍخَد ًذاسد ٍ خغبّبی ًبؿی اص آى دس وٌتشل هدوَػِ حزف هی ؿَد

اص هؼبیت ایي هذل لبثلیت ًلت ثشسٍی خَدسٍّبی خبف، ػخت ؿذى حشوت فشهبى دس ٌّگبم ػذم اػتفبدُ اص ػیؼتن وٌتشل ٍ 

 ل چبسؿبخ فشهبى تَػظ ثلجیشیٌگ ٍ یب ثَؽهی( .استجبط یىپبسچِ اػت ٍ ثبیذ هَتَس تَػظ ساًٌذُ چشخبًذُ ؿَد)دس حبلت ػبدی 

 . ایي سٍؽ ػولیبت ّن هحَس وشدى هَتَس ٍ هیلِ سا اهىبى پزیش هی وٌذ. ثِ كفحِ ی حبئل هَتَس ٍ ایٌىَدس هتلل هی ؿَد

 : ي اوذاسٌ گیزی َا ساخت

 :مًتًر الکتزیکی  -1-2

  .هتلل اػت غخشٍخی ثِ ػیؼتن گیشثى هَتَس ؿبهل یه ػین پیچ ثَدُ وِ داخل یه پَػتِ هی ثبؿذ ٍاص عشیك ؿفت

 ياحذ کىتزل -2-2

تن وٌتشلی ثَدُ وِ ٍسٍدی آى صاٍیِ ی هَسد ًظش گشدؽ خَدسٍ ثبؿذ ٍ ایي صاٍیِ سا ثش ػیؼتن هىبًیىی ؼّذف عشاحی ػی

تن ؼیاص آًدب وِ دٍ ػشػت هتفبٍت ثشای چشخبًذى هَتَس دس ًظش گشفتِ ؿذُ یه هٌَ دس ػ. اػوبل وٌذ( هَتَس الىتشیىی)

پٌح دووِ ثشای . ّوچٌیي هی تَاى هحل كفش هَتَس سا تٌظین وشد. وٌتشل لشاس گشفتِ وِ هی تَاى ػشػت هَتَس سا اًتخبة وشد

ػذد هشثَط ثِ خْت چپ ٍ ساػت ٍ دٍ دووِ هشثَط ثِ هٌَ ٍ یه دووِ لغغ اضغشاسی  2ػیؼتن دس ًظش گشفتِ ؿذُ وِ 

AVRثذیي هٌظَس اص هیىشٍ وٌتشل . هی ثبؿذ اص افضایؾ فـبس ٍ لغغ ػیؼتن، ثشای خلَگیشی
®
 8-bit  ِاػتفبدُ گشدیذُ و

ثِ صثبى وبهپیَتش تشخوِ  BASCOMًَؿتِ ؿذُ تَػظ ًشم افضاس   AVR یثشًبهِ  .خشٍخی ّبی آى ثِ كَست صیش اػت

 . ؿذُ ٍ تَػظ یه اتلبل ثشسٍی هیىشٍ وٌتشل ٍاسد ؿذُ اػت

 ي وتایج طزح بزرسی خطا

 .ّبیی دس ػیؼتن ّبی هختلف ٍخَد داسد وِ دس ایٌدب الصم ثِ روش هی ثبؿذدس ایي پشٍطُ خغب 

 صًدیش خغب دس -4ػٌؼَس          خغب دس -3خغب ّبی ًبؿی اص فشػَدگی خَدسٍ         -2اًذاصُ گیشی          خغبّب دس -1

 خغب دس هًَتبط -8        خغب دس ػبخت -7       خغب دس ػیؼتن وٌتشل -6هَتَس الىتشیىی        خغب دس -5

 :هزوَس  ٍ صهبیـْبی اًدبم ؿذُ ثِ ًتبیح ثذػت آهذُ اًذ   GPSهتش  ±  2.5ٍ دلت  تحمیكدس ایي  GPSثب تَخِ ثِ اػتفبدُ اص هبطٍل 



 

 کشاورزی  رد نو اهی ایده ملی همایش ششمین

 
 

 

4 
 

 
 

هتش ثذػت آهذ ٍلی حشوت اتَهجیل ثلَست  5/0اتَهجیل دس حلمِ ثؼتِ هَسد اػتفبدُ لشاس گشفت ثلَست هیبًگیي دلت  ّشگبُ -

 . ش ٍ دس هؼیش كحیح اًدبم گشفت هَسد ًظ

ٍ حشوهت   هتش ثذػهت آههذ   ±75/0ّشگبُ اتَهجیل ثلَست هؼوَلی ٍ ثذٍى داؿتي هختلبت اٍلیِ هَسد آصهَى ٍالغ ؿذ دلت  -

 . دس هؼیش هَسد ًظش اًدبم ؿذتمشیجبً اتَهجیل 

كهَستیىِ دس ایهي تحمیهك    ثهذیْی اػهت دس   . دس اصههبیؾ ثذػهت آههذُ اػهت    دلهت ههَسد ًظهش    ٍ   GPS ٍ دلهت  ثب تَخِ ثِ ًهَع 

ػبهبًِ ههَسد ًظهش سا ههی تهَاى دس وـهبٍسصی       ( ػبًتیوتش  1 ووتش)، ثب تَخِ ثِ دلت ثبالی ایي دػتگبُ اػتفبدُ گشدد RTKGPS  4اص

 .دلیك یب ػیؼتن حول ٍ ًمل اػتفبدُ ًوَد
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Abstract :  

GPS applications have been increased in precision  agriculture and transportation industry at 

recent decade. Autonomous guidance of agricultural vehicles is not a new idea, however , 
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previous attempts to control agricultural vehicles have been largely unsuccessful  due to 

sensor limitations. It cause many researches at this category. Our activities lead to design and 

built a automatic auto steer system which is GPS signaling. The proposed results are given by 

several examinations and it confirms usage possibility of this system in precision agriculture 

and transportation system.  
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