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پیشگفتار مترجمان

شککر و سکپاس فراوان درگاه احدیت جلّ وعلی و مطلق حسکنات را سزاوار است که توفیق عنایت فرمود تا
این بندگان بتوانند درحدّ بضاعت خویش قدم ناچیزی را در عرصۀ وسیع علم بردارند.
به مجمل بیان ،هدف از تهیۀ این ترجمه ،کمک به رفع نیازهای علمی و فنّی عالقه مندان ایرانی درزمینۀ
اطالعات مربوط به رباتیک و مکاترونیک در کشککاورزی با عطف توجه ویژه نسککبت به انطباض موضککوع با
سکرفصکل های تعدادی از دروس دانشگاهی دوره های کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری رشتۀ مهندسی
بیوسکیستم ازجمله دینامیک ،سامانه های کنترل خودکار ،مکاترونیک ،سامانه های کنترل خودکار پیشرفته و
کاربرد رباتها در کشککاورزی ،و دلیل انتخاب متن اصککلی ،کیفیت مطلوب علمی ،به روز بودن مطالب و از
همه مهم تر روانی سککاختار و روشککنی مفاهیم آن جهت تأمین اهداف مذکور بوده اسککت .در زمان ترجمه و
قبل از انجام ویرایش ،نسکککخۀ موجود چندمرتبه بازخوانی و اصکککالح گردید .ضکککمن دقت در به کارگیری
مناسبترین واژههای علمی و سعی در حفظ و لحاظ امانت در ترجمه ،در مدتزمان تایپ ،نصب شکلها،
نمودارها و جدولها ،موارد اشتباه نوشتاری و تحریری آنچه بهچشم خورد ،مرتفع شد.
باوجود تعدد مراحل بازخوانی ،اِعمال تغییرات و انجام اصالحات الزم که درنهایت با تأخیر طوالنی در
آماده سککازی کتاب برای چار را به دنبال داشککته ،مترجمان اعتقاد دارند کتاب حاضککر هنوز اشککتباهاتی را
بههمراه خواهد داشکت؛ چراکه کمال مطلق و مطلق کلمات ،صفت ذات مقدس پرودگار متعال است و بشر
خطکاککار و خطاپذیر .بنابراین ااهارنظر مطالعه کنندگان کتاب درجهت رفع اشکککتباهات و حرکت به طرف
کمال ،به هنگام تجدیدنظر و چار نسکخه های آتی ،بسکیار مغتنم است و مترجمان درخواست و انتظار دارند
که استفادهکنندگان این متن ،خدمتگزاران خویش را از نعمت راهنماییهای ارزندۀ خود محروم نفرمایند.
رسول خدابخشیان کارگر
گروه مهندسی بیوسیستم
دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
بهار 1122

پیشگفتار مؤلّفان

در بسکیاری از عرصکه ها از رباتیک و مکاترونیک اسکتفاده شکده اسکت که یکی از آن ها صنعت کشاورزی
است .استفاده از ماشینهای مبتنیبر رباتیک در کشاورزی در آینده مرسوم خواهد بود .ماشینهای خودکار
جایگزین انسکان ها در کشکاورزی شده و می توانند به کشاورزان برای دستیابی به کشاورزی کارآمد کمک
زیادی کنند .این کتاب به رباتیک و مکاترونیک که در کشککاورزی اسککتفاده شککده اسککت ،میپردازد .هدف
این کتاب معرفی فنّاوریهای پیشرفته درزمینۀ رباتیک و مکاترونیک برای کشاورزی بهمنظور آشنایی بیشتر
و بهبود روشهای مربوط به رباتیک کشککاورزی اسککت .پیشککرفتهای حاصککل در دهههای گذشککته در این
کتاب شرح داده شده است.
از همۀ نویسندگان بهخاطر مشارکت در تألیف این کتاب تشکر میکنیم .همچنین از ناشر برای حمایت
از این پروژه و ویجی پریمالنی 1برای کمکهایش درجهت انتشار این کتاب قدردانی مینماییم .امیدواریم
که این کتاب برای خوانندگان آموزنده و مفید باشد.
این کتاب شکامل  8فصکل اسکت .فصل  1بر عملکرد و مکانیسم هوادهی برای بهینه سازی فرایند تمرکز
دارد .فصککل  2جنبههای اصککلی طراحی یک پلتفرم رباتیک برای مدیریت محصککوالت زراعی را موردبح
قرار می دهد .به طور خاص ،سکککامانۀ درنظرگرفته شکککده در این فصکککل برای رفع تهدید افزایش گونه های
علفهای هرز مقاوم در برابر علفکش اسکت .فصل  1یک مطالعۀ موردی از یک وسیلۀ زمینی خودکار را
ارائه می دهد که مجهّز به ابزاری برای سککنجش و مدیریت تغییرات محیط به منظور تأمین داده های عملی به
یک کشککاورز اسککت .فصککل  1یک بررسککی انتقادی و دقیق درمورد کاربرد دوربین های رنگی سککاده برای
پوشش جنبه های مختلف صنعت کشاورزی را ارائه می دهد .فصل  1برخی از ماشین آالت کشاورزی مبتنی
بر رباتیک موجود را ارائه می دهد .برخی از موضکوعات اصلی در کشاورزی مبتنی بر رباتیک نیز نشان داده
شده است .فصل  1سامانههای چندعاملی تعاملی را در کاربردهای کشاورزی شامل همکاری سامانۀ رباتیک
به سکامانۀ رباتیک و سکامانۀ رباتیک به عامل انسکانی بررسکی می کند .طراحی و سکاختار سامانه های کنترلی
رایج ،ابزارها و میککانافزارها ،برنامهریزی و اجکککرای تصمیککمات ،رفتککار مشارکتی و سامانههای ارتباطی با
سککامانه های اخیراً توسککعه یافته برای کاربردهای کشککاورزی بح شککده اسککت .فصککل  1یک مدل کنترلی
پیشگویانۀ سازگار و نیرومند را برای رفع مشکل لغزش چرخ در وسایلنقلیۀ میدانی پیشنهاد میکند .فصل 8
1. Vijay Primlani
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رباتیک و مکاترونیک برای کشاورزی

به کنترل تطبیقی مدل مرجع برای سکامانه های دینامیکی نامعیّن با اختالالت جفت نشده (تطبیق نیافته) تمرکز
دارد .چهارچوب کنترلی پیشککنهادی یک پتانسککیل باالیی برای تضککمین انجام واایف معیّن (به عنوان مثال
بذرپاشککی ،برداشککت و یا عملیات داشککت خودکار ،خودروهای زمینی بدون سککرنشککین یا تصککویربرداری از
مزرعه و پایش ازطریق وسکایلنقلیۀ هوایی بدون سکرنشین) با دقت باال را دارد .سرانجام ،مؤلّفان میخواهند
از همۀ دوستان و همکارانی که در تألیف این کتاب کمک کردهاند ،قدردانی کنند.
دانگ ژانگ
بین ونگ

