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 PIC ّشذار دٌّذُ تا ٍدٍ کارُ ، سِ ٍضؼیتی  سوپاش سٌسَر سغحشثیِ ساسی ٍ عزاحی 

 (در راستای تحمك اّذاف کشاٍرسی دلیك)

 

5، هْذی هزادی4 ، هْذی عثائیاى 3صادق هزادسادُ، 2*هحسي هزادسادُ، 1هحوذ ػلی لضاٍی  

 ْشکشدداًـگبُ ؿ گشٍُ هکبًیک هبؿیي ّبی کـبٍسصی اػشبدیبس ٍ عضَ ّیئز علوی1
 داًـدَی کبسؿٌبػی اسؿذ هکبًیک هبؿیي ّبی کـبٍسصی داًـگبُ ؿْشکشد2ٍ4ٍ5

 داًـکبُ آصاد اساک الکششًٍیک داًـدَی کبسؿٌبػی اسؿذ3

  

 mohsen_mo1821@yahoo.comهحؼي هشادصادُ،  :ًَیؼٌذُ هؼئَل*

 چکیذُ

ى اس حزکت تِ سوت کشاٍرسی ًٍاگشیز تَد کشاٍرسیاسیَى ٍگستزش استفادُ اس ٍسایل الکتزًٍیکی در تا تَجِ تِ پیشزفت هکاًیش

را عزاحی ٍ شثیِ ساسی  در ایي تحمیك ها تز آى شذین کِ یک دستگاُ الکتزًٍیکی تزای کٌتزل سغح سوپاش هتصل تِ تزاکتَردلیك، 

1 ارُ، ّشذار دٌّذُ هی تاشذ کِ تزًاهِ ًَیسی آى تِ ٍسیلِ، دٍ کسٌسَر سغح سِ ٍضؼیتیایي دستگاُ در ٍالغ یک . کٌین
PIC  صَرت

ایي سٌسَر تز رٍی تزاکتَر ٍ در هحلی در دیذ راًٌذُ ًصة هی شَد ٍ پزاب . شثیِ ساسی شذُ است PROTEUSگزفتِ ٍ در هحیظ 

یات سن پاشی ٍ تذٍى پیادُ شذى  اس ّای آى در داخل هخشى سوپاش لزار هی گیزد ٍ تِ ایي عزیك راًٌذُ در ّز لحظِ در ٌّگام ػول

تَاًذ تا تَجِ تِ همذار تالی هاًذُ سن در سوپاش ٍ همذار سهیٌی کِ سن پاشی ًشذُ شَد ٍ هیکتَر اس سغح سن در سوپاش آگاُ هیتزا

ر رفتي سن کِ در صَرت ًصة ایي سٌسَر تز رٍی تزاکتَر  در ٌّگام ػولیات سوپاشی اس ّذ ..است، همذار ریشش سن را تٌظین کٌذ

ٍ ّوچٌیي هیشاى ظزفیت هشرػِ ای را تِ ػلت هذیزیت سهاى ٍ  .جلَگیزی تِ ػول آهذُ ٍ هَجثات راحتی راًٌذُ را ًیش فزاّن هیکٌذ

 .تخشذاعالع اس هیشاى سن هَجَد در هخشى  تْثَد هی

 .PIC،پاشکشاٍرسی دلیك، شثیِ ساسی، سو :ٍاصگاى کلیذی

 همذهِ

ى هکبًیضاػیَى دس ثخؾ ّبی هخشلف کـبٍسصی، هب ؿبّذ اػشفبدُ ثیؾ اص دیؾ ٍػبیل الکششًٍیکی ٍ افضٍ ثب  سَخِ ثِ گؼششؽ سٍص

هکبًیکی دس عشاحی ٍ  قغعبرثشًبهِ ّبی ًشم افضاسی خذیذهثل ؿجکِ ّبی عصجی، هٌغق فبصی، الگَسیشن طًشیک ثِ خبی ٍػبیل ٍ 

ٍار دقیق سشخْز اػشفبدُ دس کـبٍسصی دقیق لضٍم کِ حشکز ثِ ػوز عشاحی ٍ ػبخز اد .ػبخز ادٍار کـبٍسصی هی ثبؿین

دس ساػشبی ّویي ّذف هْن عشح ّبی هخشلفی دس خْز  عشاحی ٍ ػبخز ادٍار ٍ ٍػبیل . ایي هْن سا ثیـشش ًـبى هی دّذ
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اص سجذیل هَخک اًعکبع صذا ٍ ؿجکِ . ثشداؿشِ ؿذُ اػزایشاى دس کـَس عضیضهبى هخشلف کـبٍسصی هٌغجق ثب سکٌَلَصی سٍص 

داد کِ ایي ػٍَسسیٌگ ًشبیح ثْششی سا ًؼجز ثِ ػَسسیٌگ هکبًیکی اسائِ ًشبیح ًـبى  .ی عصجی ثشای ػَسسیٌگ دؼشِ اػشفبدُ ؿذّب

 (.1331،ٍ ّوکبساى ػدبدی)دّذ هی

 ػبهبًِ ًیوِ خَدکبس اًذاصُ گیشی هَضعی هقذاس هحصَل یًَدِ خـک ٍیظُ دػشگبُ ثؼشِ ثٌذ علَفِ  عشاحی ، ػبخشِ ٍ اسصیبثی 

دس فبصلِ صهبًی ثیي دٍ ًوًَِ ثشداسی هشَالی، هقذاس صاٍیِ  دس ایي دظٍّؾ ثب اًذاصُ گیشی صاٍیِ چشخؾ چشخ ػشبسُ ایدس .ؿذ

اًذاصُ گیشی ؿذُ ثِ حدن هحصَل ثِ ثؼشِ ثٌذ اسسجبط دادُ ؿذُ  ٍ ثشای ایي هٌظَس اص یک ٍاحذ اًذاصُ گیشی هقذاس صاٍیِ 

 دبلغ ثِ اصای ّش دٍس چشخؾ هحَس ثَد 444هَسد اػشفبدُ چشخؾ ػٌح ًَسی ثب اػشفبدُ ؿذ، چشخؾ ػٌح  (چشخؾ ػٌح)

دس ایي . ثب سش کیت دادُ ّبی ػٌؼَس، حشکبر ػوذبؽ ثَهی دـز سشاکشَسی  اًذاصُ گیشی ؿذ .(1333ایوبى احوذی ٍّوکبساى، )

ٍ  (ساػز ثِ چخ)دى حشکبر خٌجیحشکبر افقی ػوذبؽ ثَهی ػَاس ثب ّذف  سـخیص ٍ سوییض داعالٍُ ثش سغییش ؿکل، هغبلعِ 

ثِ ػٌؼَس ػشعز  ًیض دٍ خَدسٍدس حبلیکِ ّش ثَم ثب ػٌؼَسّبی آلششاػًَیک ٍ ؿشبة هدْض ؿذُ ثَد، . ضشثِ ای آى ثشسػی ؿذ

اسصبل ػٌؼَس ثب ایي فشض کِ حشکز ّش ًقغِ اص ثَم ثشاثش ثب . ُ گیشی دیٌبهیک ػِ هحَسُ هدْض ؿذساداس ٍ یک ٍاحذ اًذاص

یش هَقعیز هکول حشکبر فشکبًغ ثبال ٍ دبییي هی ثبؿذ، ثشای ثشای اػشخشاج حشکز ّبی خبًجی ٍ ضشثِ ای ٍ ػشعز حذاکثش سغی

هشش ٍ دس خبک ّبی  22ٍ24سؼز ثش سٍی ػن دبؽ ّبی آصهبیـی هدْض ؿذُ ٍثب عَل . ّبی سغییش ؿکل هَسد اػشفبدُ قشاس گشفز

اٍهغ، )ّشسض ثَد  1ٍ 2، 4.3ٍ ضشثِ ای ٍ سغییش ؿکل ثِ سشسیت ثشاثش  یهخشلف  اًدبم ؿذ ٍ ًشبیح ًـبى داد کِ حشکز ّبی خٌج

ثب اػشفبدُ اص کبسثشد ّبی کن حدن ثشای حـشار هیَُ ّب آفبر هْوی ثش سٍی سعذاد صیبدی اص هحصَالر هی ثبؿٌذ کِ  .(2441

ثِ ایي   .عَس هَثش کٌششل ؿًَذهی سَاًذ ثِ رخیشُ سعذاد صیبدی اص قغشار آفز کؾ ّب ثش سٍی قؼوز ثیشًٍی سٍکؾ هحصَالر 

هٌظَس یک ػوذبؽ داسای ػٌؼَس کٌششل کِ ؿبهل یک ػیشن ّیذسٍلیک هٌغجق  ثب ًبصل القبیی َّا ٍ  ٍ یک ػٌؼَس الششاػًَیک ٍ 

ٍدس فـبس   AI11003ًبصل ثب یک افـبًک دسؿز ًَع . ثَد سَػعِ یبفزیک ٍاحذ کٌششل  ثب ًوبیـگش ٍ کلیذ ّبی ّذایز گش 

0.1MP (.2443چبیؼب، ) د اػشفبدُ قشاس گشفزهَس 

 

 هَاد ٍ رٍش ّا

گَی ّـذاس دٌّذُ ثشای کٌششل ػغح ػن دس ػوذبؽ دس ٌّگبم اًدبم ػٌؼَس دٍکبسُ، ػِ ٍضعیشی ثب ثلٌذدس ایي دظٍّؾ یک 

گبُ ؿْش عولیبر ػوذبؿی دس هضسعِ ؿجیِ ػبصی ٍ ًوًَِ آصهبیـگبّی آى دس کبسگبُ هٌْذػی هکبًیک هبؿیي ّبی کـبٍسصی داًـ

لیؼز ؿذُ اًذ اص ًشم  (1)،  اثشذا قغعبر هَسد ًیبص آى  کِ دس خذٍل ؿوبسُ  ثشای ػبخز ػٌؼَس کٌششل ػغح. کشد ػبخشِ ؿذ

ٍ ثعذ اص آًکِ  (1ؿکل) ًشم افضاس هشثَعِ ؿجیِ ػبصی ؿذ هحیظ سػٌؼَس هَسد ًظش د  فشاخَاًی ؿذًذ ٍ ػذغ  PROTEUSافضاس 

ثشای ػبخز  .(2ؿکل)ٍ ًَع قغعبر هـخص ؿذ، ًوًَِ ای  آصهبیـگبّی اص ػٌؼَس ػبخشِ ؿذؿجیِ ػبصی ثب هَفقز اًدبم ؿذ 
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  ٍ سقشیجبً دس ػِ صفحِ ًَؿشِ ؿذ ٍ ػذغPIC  ثِ عَسی کِ اثشذا ثشًبهِ هَسد ًظش دس هحیظ .اػشفبدُ ؿذ PICػٌؼَس هشثَعِ اص 

ٍظبیف قغعبر هَسد ًظش دس ػٌؼَس ػغح ػبخشِ ؿذُ ؿشح  .  هیکشٍکٌششٍلش هَسد ًظش ثشًبهِ ًَیؼی ؿذ ،PIC  سَ ػظ دشٍگشهش

                                                 .آهذُ اػز( 2) دس خذٍل ؿوبسُ

 لیست لغؼات تِ کار رفتِ در سٌسَر هَرد ًظز :1جذٍل شوارُ 

 تَضیحات هزتَط تِ لغؼات هَرد استفادُ ًام لغؼات

 PIC16F84A َعٍاص ً PIC اص خبًَادُ هیکشٍ کٌششٍلش

 Sond port Ra0[100,10,50,10] اػذیکش

 ثِ صهیي ٍصل هیـذ 22pfدبیِ ّبی اى ثب دٍ خبصى کِ 4kHZ کشیؼشبل  کشیؼشبل

 ٍلز سٌظین هی کشد5کِ ٍلشبط سا سٍی  78l05 سگَالسَس 

 اص ػِ سًگ صسد ٍ ػجض ٍ قشهض ثشای ػغَح هخشلف اسفبدُ ؿذعذدٍ 4  (LED)دیَد 

 10kهقبٍهز عذد  5 هقبٍهز

 دٍ عذد ثشای دٍ کبسُ ثَدى ػیشن ثبسي 

 کِ دس هذ اؿجبع اص اى اػشفبدُ ؿذ  LM358N آح اهخ

 اػشفبدُ ؿذ 22pfٍ دٍ خبصى 100mfاص یک خبصى  خبصى

                                                                           

 ٍظیفِ لغؼات تِ کار رفتِ در سٌسَرهَرد ًظز: 2جذٍل شوارُ 

 ػغحٍظیفِ قغعِ هَسد ًظش دس ػٌؼَس  ًام لغؼات

 .هَخَدثِ کبس ثشدُ ؿذُ اػز( هَد ّبی)ثشای کٌششل ٍضعیز ّبی  هیکشٍ کٌششٍلش

 .ثشای ّـذاس ثِ کبس ثشدُ ؿذُ اػز اػذیکش

 .ػزدادى ثِ هیکشٍ ثِ کبس ثشدُ ؿذُ ا( فشهبى)ثشای دبلغ کشیؼشبل

 .ثشای سٌظین کشدى ٍلشبص ثِ کبس ثشدُ ؿذُ اػز سگَالسَس

 .ؿًَذثشای ًـبى دادى ػغَح هخشلف ثِ کبس ثشدُ هی (LED)دیَد 

 .ػَئیچ ّبیی سا ثشای فشهبى دادى ثِ هیکشٍ سـکیل دادُ اًذٍ ثبسي ّب،  هقبٍهز ّب ثِ ٍػیلِ  ػین ّب  هقبٍهز

 .ثِ هیکشٍ فشػشبدُ هیـَد( 1)ؿذى دس حبلز عبدی صفش ٍ دس حبلز فـشدُ ثبسي

 .ثشای سقَیز صذا ثِ کبس ثشدُ ؿذُ اػز آح اهخ

  4ثشای ًَیض گیشی صذا ثِ کبس ثشدُ ؿذ 100mFثشای ثبیبع کشیؼشبل ٍ خبصى  22pF خبصى ّبی خبصى

 

گیشًذ ٍ قشاس هیدـز سشاکشَسی کِ دس عوق ّبی هخشلف هخضى ػوذبؽ  سـکیل ؿذُ (دشاة)ػین ػٌؼَس هَسد ثحث اص ػِ عذد 

ثبؿٌذ ٍ دس خبهَؽ هی LEDاثشذا ػِ ( 1دَه)ؿَد، کِ دس حبلز اٍل سٍثشٍی ساًٌذُ ٍصل هی  LEDّش ػین دس هخضى ػن ثِ یک 
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سًگ )ؿوبسُ یک  LEDثبالسشسٍد،  ( 1)ػن دس ػوذبؽ اص ػغح  ػغحایي حبلز هخضى ػوذبؽ خبلی  هی ثبؿذ ٍ حبل اگش 

ؿَد ٍ دس ًْبیز دس صَسر ثبال سفشي ػن اص ػجض سٍؿي هی LED ، اص ػغح دٍ ًیض ثبالسش سٍدؿَد ٍ ٍقشی کِ ػن سٍؿي هی(صسد

کٌذ، ایي هذ اص ػٌؼَس ثشای حبلز  دش ؿَد ٍّوضهبى ثلٌذگَ ؿشٍع ثِ ّـذاس کشدى هیقشهضسًگ سٍؿي هی LED، (3)ػغح 

سَاى دس دش کشدى ثبک گبصٍئیل سشاکشَس ًیض َس هیاص ایي هذ ػٌؼ. ؿَدکشدى هخضى ػوذبؽ دس حبلز قجل اص ؿشٍع کبس اػشفبدُ هی

ثبؿذ ٍ حبل اگش ػغح ثبؿٌذ ٍ دس ایي حبلز هخضى ػوذبؽ دش هیخبهَؽ هی LEDاثشذا ػِ ( 2د َه)دس حبلز دٍم . اػشفبدُ کشد

  سش آیذدبییيؿَد ٍ ٍقشی کِ ػن اص ػغح دٍ ًیض سٍؿي هی (سًگ صسد)ؿوبسُ یک  LEDدبییي سش آیذ  ( 1)ػن دس ػوذبؽ اص ػغح 

LED (3)ؿَد ٍ دس ًْبیز دس صَسر دبییي آهذى ػن اص ػغح ػجض سٍؿي هی ،LED ؿَد ٍّوضهبى ثلٌذگَ قشهضسًگ سٍؿي هی

سٍد ٍ دس ایي صَسر ساًٌذُ کٌذ، ایي هذ اص ػٌؼَس ثشای ٌّگبم عولیبر ػوذبؿی دس هضسعِ ثِ کبس هیؿشٍع ثِ ّـذاس کشدى هی

ؿَد ٍ ثب سَخِ ثِ هقذاس ػن ثبقیوبًذُ دس هخضى ٍ ّوچٌیي هقذاس صهیي ح ػن دس ػوذبؽ آگبُ هیسشاکشَس دس ّش هَقعیز اص ػغ

 .کٌذػوذبؿی ًـذُ، ػشعز سشاکشَس ٍ هقذاس ػوذبؿی سا سٌظین هی

 

 PROTEUSؿجیِ ػبصی ػٌؼَس هَسد ًظش دس : 2ًوًَِ آسهایشگاّی ساختِ شذُ                          شکل: 1شکل         

 ًتایج ٍ تحث

دس ساػشبی حشکز دس خْز کـبٍسصی دقیق ٍ اػشفبدُ ّش چِ ثیـشش اص ٍػبیل  دقیق الکششًٍیکی دس ػبخز ادٍار کـبٍسصی، دس 

کِ دس صَسر ًصت ػٌؼَس . سحقیق حبضش،  یک ػٌؼَس کٌششل ػغح ثشای ػوذبؽ ّبی دـز سشاکشَسی ؿجیِ ػبصی ٍ ػبخشِ ؿذ

ؽ، ثب اعالع دقیق ساًٌذُ اص ػغح ػن دس  هخضى ػوذبؽ دس ّش هَقعیز هضسعِ ای ، هذیشیز هَسد ًظش ثش سٍی سشاکشَس ّبی ػوذب

ٍ ّوچٌیي هیضاى . ؿَدؿَد ٍ اص ّذس سفشي ػن ٍ ّوچٌیي ًیشٍی ساًٌذُ خلَگیشی هیثْششی دس خْز ػوذبؿی هضس عِ اًدبم هی

 .ثخـذهخضى  ثْجَد هیظشفیز هضسعِ ای سا ثِ علز هذیشیز صهبى ٍ اعالع اص هیضاى ػن هَخَد دس 
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 ًتیجِ گیزی کلی

اػشفبدُ اص ػٌؼَس ّبی الکششیکی ٍ هغٌبعیؼی ٍآلششاػًَیک دس ػبخز ادٍار کـبٍسصی هَخجبر دقز ثیـششدس کبس ایي ادٍار ٍ 

ّبی  ؿَد کِ دس ػبخز ادٍار ّش چِ ثیـشش اص ایي اثضاسلزا دیـٌْبد هی. کٌذّوچٌیي صشفِ خَیی دس هصشف اًشطی سا فشاّن هی

 .دقیق اػشفبدُ ؿَد

 

 

 هٌاتغ

. ثکِ ّای ػصثی تزای سَرتیٌگ پستِشاستفادُ اس تثذیل هَجک اًؼکاط ٍ . 1387. غضٌفزی ا. سجادی ط .1
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Abstract 

 

According to the current progression in agriculture mechanization and use of electronic devices 

in agriculture and necessarily of moving toward punctilious agriculture, we were decided to 

design and simulate an electronic device for controlling the surface of sprayer tank that is attach 

to the   tractors. This device is a three State , two task and alarming that is programmed by PIC 

and simulate in PROTEUS environment.This device is settle in tractor and in front of driver and 

its wire is settle in the tank so driver can aware of poison level without landing the tractor   so 

according to that and remaining farm decide to dropping the poison. If this device settles in 

tractor can reduce prodigality of poison and result of driver relief and according to time 

management and awareness of poison level can improve the farm capacity. 

 

Key words: punctilious agriculture, Simulation, sprayer,PIC. 


