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Introduction 

Precision agriculture is an approach to farm to ensure that the crops and soil receive exactly what they need for 

optimum health and productivity. Precision agriculture offers the potential to automate and simplify the collection 

and analysis of information. It allows management decisions to be made and quickly implemented on small areas 

within larger fields. One of the advanced and inexpensive methods that provide a lot of information about the soil 

with the shortest time and lowest cost is measuring acoustic signals with cone penetrometer. The texture of the soil 

determines the percentage of the constituents of the mineral part of the soil such as sand, silt and clay.  

An acoustic penetrometer was developed to provide an accurate method for determining the soil texture. This system 

uses a microphone to record the sound produced through the cone-soil communication and correlates this data with 

the soil texture. 

Materials and Methods 

An acoustic cone penetrometer (ACPT) was designed to determine if there is a relationship between the sound 

produced at the cone-soil interface and soil particle size. Three types of cones with angles of 30, 45 and 60 degrees 

and diameter of 20.27 mm and rod length of 300 mm according to ASAE standard S313.3 FEB1999ED (R2013) 

were used to determine the relationship between sound and soil texture and to choose the best angle. A microphone 

(20-20,000 Hz) was used to record the audio signals produced from the soil, suitable for fast dynamic responses.  
Audio signals were stored online through the oscilloscope section of Matlab software. To create the controlled 

vertical movement of the cones, a mechanical mechanism with electronic controllers was designed. This mechanism 

can be connected on the rails of the soilbin located in Urmia University. In this system, a 5 hp electric motor with a 

gearbox, an inverter to control the rotational speed of the electric motor and a digital ruler to record vertical 

movement were used. Soil samples were tested in 5 gallon bins. 

Acoustic signals received from microphone were processed in the time-frequency domain using wavelet transform. 

In this research, Daubechi function type 3 is used to analyze acoustic signals. It is not possible to use processed 

acoustic signals directly in statistical analysis. For this reason, appropriate features should be extracted from them.  

From the 30 features of time domain signals, the most effective and main features include; SUM, Max, RMS, 

average, Var, kurtosis and Moment4. They were ranked using the feature selection section of WEKA 3.9.2 software 

in order to avoid increasing the volume of calculations and increasing processing speed and reducing errors. In order 

to analyze the signals related to several different tissues and finally distinguish the difference between these three 

types of tissues, the characteristic vector of the sub-signals should be analyzed. 

Results and Discussion 

To select the best type of cone using WEKA software, the number of features in d1 sub-signals was higher for the 

45 degree cone, and it can be concluded that this cone has more ability to recognize the data. 

The average values of characteristics in clay, loam, and sand had an increasing trend respectievely with a significant 

probability of 1% and 5%.  

Acoustic signals for clay soil, which has a heavy texture and small particles, have a minimum amplitude, and for 

loamy and sandy soil, they were observed as medium and maximum, respectively. This will cause the values of the 

selected features of clay soil to be low, and as a result, the average values, variance, and standard deviation. They 

would be higher for loamy and sandy soil which have larger particles. In this way, as the size of the soil particles 

increases, hitting the cone wall would become heavier and would affect the frequency and amplitude of the signal, 

which will increase the values of the signal amplitude and, as a result, increase sum, max and mean. 

Conclusion 
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cone, and these signals had more potential to identify the soil texture type. Among the features, sum, average, VAR 

and RMS were significant at 1% probability levels. Therefore, these features in the mentioned sub-signal have more 

potential to detect the type of soil texture. Also, the effect of soil texture change on Moment and Kurtosis 

characteristics was significant at 5% probability levels. 
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 چکیده

. در در ارتباط است، یورزتا سهولت خاک یور، از بهرهعملکرد خاک یهااز جنبه یاریبس امهم خاک است که ب صوصیاتخ ی ازکیبافت خاک 
 به مطالعه نیادر  بر.زمان و یشگاهیآزما طیدر مح ای کمبا دقت  مزرعهسطح ر د گیرد: به دو صورت انجام می خاک بافت نیتعی، حال حاضر

 03و  54، 03با سه زاویه مخروط  یسنج مخروطنفوذ کیبا استفاده از  ،مورد نظر بافت خاک در محل تعیین یبرا دیجد ستمیس کیه توسع
بافت خاک استفاده  نییتع یخاک برا-مخروطاصطکاک حاصل از  یکه در آن صدا بود کروفونیمیک  مجهز به نفوذسنج .پرداخته شد درجه

فرکانس )تبدیل  -ی در حوزه زمانهای صوتاز روش آنالیز سیگنال بود، رس، شن و لومشامل که ت خاک برای تشخیص سه نوع باف .دش
، Var، واریانس (RMS)(، ریشه میانگین مربعات SUMمجموع )های ویژگیسطح انجام شد و  4ها در استفاده گردید. تجزیه سیگنال( موجک

مخروط  اول جزئیاتهای نتایج نشان داد که زیر سیگنال سه قرار گرفتند.مورد مقای Moment4و ممان های مرتبه باال  (kurtosis) کشیدگی
درجه به ترتیب دارای  03و  54درجه و آپروکسیمت مخروط  03چهارم مخروط  جزئیاتدرجه،  03سوم مخروط  جزئیاتدرجه،  03و  03

، مجموعهای ویژگیهای بررسی شده به ترتیب ر بین ویژگید. دبیشترین توانایی و اولویت برای تشخیص نوع بافت خاک از یکدیگر می باشن
ها با افزایش ویت هستند. مقادیر همه این ویژگی% دارای اول1برای تشخیص نوع خاک با سطح احتمال  ماکزیمم کشیدگی و، ممان، واریانس

 بود.ص نوع بافت خاک اندازه ذرات خاک از رس تا شن افزایش یافت. تکنیک صوت دارای پتانسیل خوبی جهت تشخی

 ، میکروفونشاخص مخروطی زیر سیگنال، ،موجکتبدیل پردازش سیگنال،  :کلیدی کلمات

 

 مقدمه
 جااد یمزرعه ا ی مدیریت و استفاده بهتر ازهاوهیدر ش ی، در حال حاضر انقالبقیدق یکشاورز یا همان در سطح کوچک و خاکمحصول  تیریمد

ورزی، پاییری، نفوذپاییری، ساهولت خااک    هاای خااک مانناد شاکل    د تاثیرات گسترده ای بار ویژگای  تواننوع بافت یک خاک میکرده است. 

بافت خاک تعیین کننده درصد اجزای تشکیل دهنده بخش معادنی خااک یعنای شان،      .(Sun et al, 2011)داشته باشد حاصلخیزی و بهروری

 ،رمتا میکرو 2تاا   رس اندازه ذرات خاک  USDA سیستم. شودمیسیلت و رس است که با توجه به درصد هر جزء، کالس بافتی خاک مشخص 

متار  یلا یم 2از  تر گذرات خاک بزر کند.یم یبندمتر طبقهیلیم 2متر تا میکرو 43 نیشن باندازه ذرات متر و میکرو 2- 43 در محدوده لومخاک 

 بافات  حاضار،  حاال  در .(Posadas et al., 2001)شوندیه مگرفت دهیها نادخاک یبندشوند و در طبقهیبه طور معمول به عنوان شن شناخته م

 مزرعاه نیاز   در خااک  بافت تعیین .شود می تعیین گسترده کار با آزمایشگاه در یا دست، در نمونه یک احساس اساس بر حدس طریق از خاک یا
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 استفاده به خاک، بافت تعیین در صوتی های سیگنال زیاد اهمیت وجود با .(Tate, 2016)است تخمین یک بلکه نیست، واقعی گیری اندازه یک

 .است شده کمتری توجاه آن بهبود و

 لیبه اوا نیریز هیال یکینفوذ ژئوتکن شیآزما یبرا یسنج مخروطنفوذ کیشده در  هیتعب کروفونیبا استفاده از م یصوت یهاگنالیس یریگاندازه
 ینوک مخروط هیمربع و زاومتریسانت 13 یمخروط هی)مساحت پا کیاستاتهشب یکیژئوتکن یمخروط یهانفوذسنج نیا. گرددیبرم 1893دهه 

 ,Tringale) کردند یریگنوع خاک اندازه تیارائه اندازه دانه و ماه یرا برا یو اطالعات صوت درجه( مقاومت در برابر نفوذ نوک مخروط 03

و  دامنه لیو تحل هیرا از تجز یجیتوانست نتا ،ایمزرعه یها شیو آزما یشگاهیآزما یها شیانجام آزما با یصوت یمخروط سنجنفوذ ین. ا(1983
دامنه و نرخ نفوذ مخروط، مقاومت در برابر نفوذ، اندازه  ریشه میانگین مربعاتمقدار  نیرابطه ب .بدست آورد یصوت گنالیفرکانس س یمحتوا

  شد. نییتع خاک دانه و رطوبتمتوسط 

 هیال کیبود که  نیا نتیجه. شد شیآزماخاک در سطل  هیالتراکم  صیتشخ یبرا یافق یصوت یسنج مخروطنفوذ کیکه  یک مطالعه در
  .(Grift et al., 2005) کند جادیرا ا یباالتر یتواند سطح صدایتر مسخت فشرده

. نددهای خاک انجام داهمبستگی بین سیگنال صوتی و ویژگیبرای تعیین فوذسنج مخروطی صوتی ن ی را با یکآزمایشاتدر یک مطالعه تجربی، 
 .(Houlsby and Ruck, 1998) خاک ارتباط دارد اتیبا خصوص لوهرتزیک 10-24مشخص شد که محدوده 

استفاده از  ی. به جادشاستفاده  یشگاهیآزما طیمح کیدر ذرات خاک  نیکردن رابط ب دایپ یبرا یصوت یمخروط نفوذسنج کی در مطالعه دیگر
است.  دهیچیپ اریبس ،با وجود دقت این روش شد که خصمش، ( استفاده شدHHTهوانگ )-لبرتیه روش تبدیل از( FFT) عیسر هیفور لیتبد
 Chang et) می دهدرا نشان  میان ذرات مرز یمشخص زانبه می تولیدی صدا مقدار با (RMS) اتمربع نیانگیم مجموع مقدارکه  دریافتند آنها

al., 2010). 

 یهاحالت نیرابطه ب و ندقرار داد یها را در دو تا از سه نوک افق کروفونیم ،(Hemmat et al., 2014) همت و همکاران مشابه، در تحقیقی
 سهیدر مقا دهد یفشار رخ م خاک با که شکست یتوان در موارد یفیط یمشخص شد که چگال .ندکرد را بررسی یو پاسخ صوت شکست خاک

 باالتر بود. یتوجه  به طور قابلخاک سست با 
 و دامنه طوبت،ر افزایش با که شد مشخص. دنددا انجام صوتی های سیگنال انتشار بر خاک رطوبت اثرات مورد در تحقیقی میثمی و همکاران

 نشان خاک رطوبت با را دوم درجه رابطه دو هر نویز به سیگنال نسبت و کل هارمونیک اعوجاج. یابدمی افزایش سیگنال قدرت
 .(Meisami-asl et al., 2013)دادند

(Boldaji et al., 2019) صوت انتشار یزوالکتریکپ حسگر یک عمودی، مخروطی سنج نفوذ یک شامل حسگر یک (AE )و بااال  فرکاانس  در 

 صاوتی  فرکاانس  توزیاع  طیف که داد نشان حسگر های ارزیابی. دادند توسعه خاک فیزیکی های مشخصه برای خازنی الکتریک دی سنسور یک

 انتشاار  پیزوالکتریاک  حساگر  از ستفادها حال، این با .کند می متمایز لوم و رس خاک های بافت از را شنی خاک بافت فوریه تبدیل از آمده دست به

 .است محدودیت های فنی زیاد با قیمت گران فناوری یک هنوز باال، برداری نمونه نرخ با ها داده آوری جمع سیستم و( AE) صوتی

خواص مختلف  یبررساز مطالعات در مورد  یاریکه بس یدر حالبرآورد است.  کی، بلکه ستین قیقد یریگاندازه کمزرعه یبافت خاک در  نییتع
 یصوت یمخروط یهاکه با نفوذسنج یدارد. کسانوجود  فرکانس صدای تولیدی با بافت خاک بین میرابطه مستق یتعداد کم، خاک وجود دارد

 کیفهوم فراتر ببرند. اند آنها را از مرحله اثبات م ، اما نتوانستهتوان ارائه دادمیرا  یارزشمند یهادادهاند که پی برده، اندانجام داده شیآزما
 ضبط پس از ستمیس نیتوسعه داده شد. ا و بالدرنگ درجاسه نوع بافت خاک  نییتع یتر برایروش قو کیبه منظور ارائه  یسنج صوتنفوذ
 . سازدمی مرتبط بافت خاک با را هاداده ،خاکبا  یمخروطشاخص  ارتباط از طریقشده  دیتول یصدا

 

 هامواد و روش
 نمونه تهیه و تحقیق فرآیند

ی نفوذ عمود  شیآزما تحقیق این در. شد استفاده نوع خاک با بافت مشخص سه در نوع بافت خاک تشخیص برای صوتی سیگنال آنالیز روش از
نشان داده ( 1)شده در جدول  شیآزما یهاخاک رطوبتو  یبافت بیانجام شد. ترک یو شن لومیخاک رس،  یها در بافت یشگاهیآزما بصورت

و  آوری شد.جمع شمالی درجه 54/00و عرض  شرقی درجه 15/54متر، طول  1503غربی با ارتفاع  استان آدربایجاناز مزارع ها ه است. خاکشد



 

 
 

درجه  134در کوره  وزنی ظروف مخصوص هر نمونه با قرار دادن مقدار یرطوبت براو  متر الک شدیلیم 4 غربال با اندازه قطر سوراخ در
  محاسبه شد. (wet-basisاساس رطوبت پایه )  بررطوبت  زانیسبه شد. ممحا گرادیسانت

 آوری شده های جمع های بافتی و رطوبت خاکنمونه -1 جدول

Table 1-Texture and moisture samples of collected soils 

 رطوبت
Moisture  

 بافت خاک
Texture class 

 رس
Clay  

 سیلت
Silt  

نش  
Sand  

 شماره آزمایش
Test number 

های خاکنمونه  
soil sample 

10% Loam 25% 32% 42% 1-20 South of Piranshahr 
 )جنوب پیرانشهر(

11% Clay 42% 36% 22% 21-40 East of Piranshahr 
 )شرق پیرانشهر(

10.5% Sand  4% 8% 88% 41-60 North of Piranshahr 

 )شمال پیرانشهر(

 
 زاتتجهی

شده در سطح مشترک مخروط و خاک و اندازه  دیتول یصدا نیب یارابطه ایآ نکهیا نییبه منظور تع 1(ACPT) یصوت یسنج مخروطنفوذ کی
با و  مترمیلی 24/23با قطر  S313.3 FEB1999ED (R2013) ASAEطبق استادندارد  ها مخروط .شده است یطراح ،وجود دارد خاکذرات 

و  ارتباط صدا و شاخص مخروطیتعیین برای  کاری با روش ماشین و 1354از فوالد  و مترمیلی 033 طول میله درجه، 03 و 54، 03  زاویهسه 
  .Anonymous, 2013) استفاده شدانتخاب بهترین زاویه 

 تا 23 از فرکانسی پاسخ دارای که شد استفاده  (VM-034CY) میکروفونیک از  ،خاک از شده تولید صوتی هایسیگنال ضبط منظور به

 سرعت. است مناسب بسیار سریع دینامیکی های پاسخ برای و nm/Pa 4/1، حساسیت مکانیکی mv/Pa 2/5، حساسیت مدار باز هرتز 23333

 مطابق، دده یم انجام فرکانس و ولتاژ کنترل سنسور، بدون برداریصورت  به را موتور ، که کنترلکیلووات 4.4 اینورتور با ستفاده از مخروط نفوذ

هرتز و مدت  59333برداری فرکانس نمونه همچنین ثانیه تنظیم شد. بر متر میلی 03 روی  ASABE (EP542) مخروطی نفوذسنج استاندارد با

 مخروط توسط ژل مخصوص داخل میکروفون ،برای به حداقل رساندن صدای الکتروموتور و محیط. تنظیم شدثانیه  13برداری روی زمان داده

 آنالین صورت به صوتی های سیگنال .(1 شکل)ثابت شد در داخل و نزدیک به نوک مخروطآغشته شده سپس همراه با یک حلقه الستیکی  ابتدا

 .شوند می ذخیره Matlab افزار نرم اسیلوسکوپ بخش طریق از

 
  ASAE S313.3 FEB1999ED (R2013) مخروط و اجزای آن طبق استاندارد -1شکل 

Fig.1. Cone and its components according to ASAE standard S313.3 FEB1999ED (R2013) 

                                                             
1- Acoustic Cone Penetrometer Test 



 

 
 

ن مکانیزم قابل اتصال ای های الکترونیکی طراحی شد.مکانیکی با کنترل کنندهیک مکانیزم  ،هامخروطحرکت عمودی کنترل شده  برای ایجاد
 (.2شکل) است ،واقع در دانشگاه ارومیه )سویل بین( های جعبه خاکبر روی ریل

ایناورتر بارای کنتارل سارعت دورانای       ،در شافت خروجای   دور در دقیقاه  1503 سارعت  دارای بخار اسب 4 الکتروموتور یک از سیستم این در

های های خاک در داخل سطلنمونه. شد استفاده برای ثبت حرکت عمودی و یک جعبه دنده برای تبدیل حرکت تالییکش دیجالکتروموتور، خط

و پس از هر ساه تکارار، دوبااره باه     . گرفت قرار آزمایش مورد سطل درون مختلف های مکان در بار ده خاک نمونه هرایش شدند. آزم لیتری 23

 ارائاه  ساطل  دیاواره  و قبلی نمونه به نزدیک برداری نمونه بدون سطل هر در را تکرار بیشترین آزمایش تعداد حالت اولیه برگردانده می شود. این

 .دهدمی

 

 
کش  خط -4لودسل  -5موتور الکتریکی  -0جعبه دنده  -2ای  چرخدنده شانه -1ها مکانیزم حرکت عمودی و کنترل شده مخروط -2شکل

 مخروط -9میله  -4سیم اتصال میکروفون به کامپیوتر  -0دیجیتالی 
Fig.2. The mechanism of vertical and controlled movement of cones 1- Rack and pinion gear 2- Gear box 3- Electric 

motor 4- Load cell 5- LVDT 6- Microphone connection cable to computer 7- Rod 8- Cone 



 

 
 

 
 صوتی های سیگنال ثبت سیستم ودستگاه  شماتیک -3 شکل

Fig.3. Schematic of the device and audio data recording system 

 

 سیگنال پردازش
 استفاده با زمانی فرکانس حوزه در( درجه و سه نوع بافت خاک 03و  54، 03های  اویهزمخروط با  سه) هامخروط از دریافتی وتیص های سیگنال

 تقسیم بخش دو به سیگنال. کند می عبور گیر پایین و گیرباال فیلتر سری یک از سیگنال موجک، تبدیل در. شدند پردازش موجک تبدیل از
 از که دوم بخش. گویند می جزئیات آن به که است نویز یعنی باال فرکانس های داده حاوی کند، می عبور باالگیر فیلتر کی از که بخشی. شود می
  اگر کلی، طور به. شود می نامیده تقریب و است سیگنال های ویژگی شامل و پایین فرکانس های داده حاوی که کند می عبور گیر پایین فیلتر یک
x(t)به موجک از استفاده با و شدبا اصلی سیگنال n سطح آخرین در تقریبی های سیگنال مجموع از توان می را سیگنال اولین شود، تجزیه سطح 

 :;Soman., 2010) (Zanardelli et al, 2005. نمود محاسبه را آن و هآورد دست به زیر معادلهطبق  مختلف سطوح در جزئیات توابع مجموع و

 ( )     ( )  ∑   ( )
 
                                                                                                                                       (1) 

 قابال  هاای داده کاه  داد اداماه  زمانی تا توان می را موجکتجزیه در تبدیل  عملیات .هستند گنالیس یاتجزئ dn و یگنالس ریباتتق anدر آن  که

 ضاروری  هایداده دادن دست از بدون جزئیات هایسیگنال از استفاده با توانمی را سیگنال اولین بنابراین،. باشد نداشته وجود تقریب در توجهی

 ماورد  مطالعاات  بیشاتر  در Daubechi (DB3) داوبچی تابع. است متفاوت موجک تبدیل در مختلف مسائل برای تابع نوع انتخاب. کرد بازسازی

 اساتفاده  مورد صوتی هایسیگنال تجزیه برای تحقیق این در میکور تابع رو این از. است شده تایید داوبچی تابع کارایی. است گرفته قرار استفاده

 d1-d5) نوشت،( 2) معادله صورت به توان می را سیگنال بنابراین،. شد انتخاب خطا و تالش از سپ تجزیه سطح 4 با داوبچی تابع. گیردمی قرار

 (:است سیگنال اصلی x[n]و  تقریبی a5 ، جزئیات [

 ( )                                                                                                                                        (2) 

راج به همین دلیل باید اقدام به استخ پییر نیست. در تجزیه و تحلیل آماری امکان های صوتی پردازش شده به صورت مستقیم استفاده ازسیگنال
 (.2راج شد )جدول ویژگی طی فرآیند پردازش سیگنال استخ 03در مجموع  .را انتخاب نمود مناسب های مختلف کرده و ویژگی هایویژگی

-بنابراین می ت پردازشگر و افزایش خطا خواهد شد.ها باعث افزایش حجم محاسبات و در نتیجه کاهش سرعبدیهی است که تعداد زیاد ویژگی

با استفاده از بخش  بر این اساس، .های موثرتر را انتخاب کرد و مورد بررسی قرار دادها از لحاظ تاثیر و اهمیت، ویژگیبندی ویژگی توان با رتبه
ماکزیمم  (،SUMویژگی، مقدار مجموع ) هفتهای موثرتر و اصلی انتخاب شدند که شامل ، ویژگیWEKA 3.9.2افزار انتخاب ویژگی نرم

(Max) ، ریشه میانگین مربعات(RMS)، میانگین(Mean) واریانس ،(Var) ،کشیدگی (kurtosis)  ممان های مرتبه باال و(Moment4)  
 باشد.ها میسیگنال

 مشخصه بردار باید سه نوع بافت، این تشخیص تفاوت بین برای نهایت در و مختلف بافت چند به مربوط های سیگنال تشخیص برای
ریشه میانگین  ،مجموع از مطالعه این در. کرد از هم متمایز را هابافت بردارها، این تغییرات به توجه با و کرد انتخاب را فرعی های سیگنال

 .شد استفاده سه نوع بافت خاک با سه مخروط خروجی های سیگنال مقایسه برایممان های مرتبه باال و  کشیدگی، ، واریانسربعاتم



 

 
 

 صوتی های سیگنال از شده استخراج ویژگی 03 -2 جدول

Table 2- 30 feature extracted from audio signals 
1 Max 7 Rms 13 Moment6 19 CF 25 Max/s 

2 Sum 8 Skew 14 Entr 20 IF 26 Sqr/s 
3 Meany 9 Kurtosis 15 Energ 21 Mom/POW2 27 Max/mea 
4 Meanaby 10 Moment3 16 Geom 22 Rm/me 28 s16/s1 
5 Var 11 Moment4 17 Har 23 Mom/POW3 29 y3 
6 Std 12 Moment5 18 FM4 24 POW2 30 y4/POW 

 

 (Sum)مجموع 

 می تعریف 0معادله  صورت به و دهد نشان را صوتی سیگنال شدت تواند می که ،صوتی سیگنال هایداده نقاط کل هدامن عبارت است از مجموع
 (:Lei et al., 2008) شود

     ∑  ( ) 
                                                                                                                                                         (3) 

 های سیگنال است. داده تعداد نقاط Nو  نقاط دامنه x(n)که در آن 

 (Mean) میانگین

 هستند، موجی صورت به صوتی و ارتعاشی هایسیگنال که آنجایی از. یابدمی افزایش سیگنال تقارن شود، نزدیک صفر به قدار متوسطچه م هر
   است زیر شرح به آن ریاضی معادله. شود می محاسبه آن مطلققدر تابع فاکتور این از استفاده برای بنابراین. است صفر معموالً سیگنال مقدار

(Lei et al., 2008): 

     (   )   
∑    ( ( )) 
   

 
                                                                                                        (4) 

 (VAR) واریانس

 دیگر، عبارت به. است دارای پراکندگی بیشتری سیگنال باشد، واریانس بزرگتر چه هر. دهدمی نشان را سیگنال پراکندگی معموالً فاکتور این
 (.Lei et al., 2008) دارد بیشتری ریناسازگادریافتی  صدای

   ( ( ))   
∑ ( ( ))     ( ( )))  
   

   
                                                                                                  (5) 

 (RMS)ریشه میانگین مربعات 

 یک ویژگی مهمترین زیرا. است ریشه میانگین مربعات صوتی، های سیگنال تحلیل و تجزیه در استفاده مورد پارامترهای ترین رایج از یکی
-مناسب صوتی سیگنال قدرت از سیگنال صوتی دوم توان میانگین و است سیگنال دامنه با متناسب انرژی. است آن انرژی قدارم صوتی سیگنال

 (:Mohammed et al., 2013) شود می محاسبه 0 معادله صورت به انگین مربعاتریشه می. است تر

     [
∑ ( ( ))  
   

 
]
 
 ⁄

                                                                                                                (6) 

 .است سیگنال هایداده نقاط تعداد N و داده نقاط دامنه x(n) آن در که

 (kurtosis) کشیدگی
 سیستم های پالس که دهد می نشان تر بزرگ کشیدگی واقع، در. کند داده مشخص می  میزان برجستگی قله را در توزیع یک مجموعه کشیدگی

 باعث سازه یک در ریز عیوب وجود. شود می استفاده ریزساختارها عیوب تشخیص برای و. هستند تر گسترده و تیزتر تر، بزرگ توالی دارای تر بزرگ
 4 معادلهبصورت  داده، N تعداد با x (n) سیگنال برای کشیدگی مقدار. شود می کشیدگی سیگنال میزان افزایش و سیگنال اعوجاج افزایش
 :(Mohammed et al., 2013) شود می محاسبه

          
 

 
∑  ( )  
   

[
 

 
∑  ( )  
   ]

                                                                                                      (7) 

 MOMENTUMممان 
 Khazaee) است سیگنال ضربه وضعیت بررسی برای مناسبی عامل و دهد می نشان میانگین به سبتن را سیگنال شده نرمال مقدار فاکتور این

et al., 2013) 



 

 
 

 

       ( )   
∑ ( ( ))     ( ( )))  
   

 
                                                                             (8) 

 آماری تحلیل

. شد انجام MTLAB افزار نرم از استفاده با سیگنال پردازش. آمد دست به سیگنال 193 مجموع در و شد انجام تکرار 23 با نرخ هر برای آزمون
 .شد استفاده SPSS 18 فزارا نرم از آماری تحلیل و تجزیه برای. شد استفاده% 4 و% 1 احتمال با ها میانگین مقایسه برای دانکن روش از
 

 نتایج

 هایلتریف با استفاده از دنده است های اضافی صوتی ناشی از صدای محیط، الکتروموتور و جعبه ی سیگنال که شامل سیگنالهادر ابتدا، داده
 نویزهایوجود  لیبه دل خاکال شده از حصصوتی است های سیگنال موثر با این روش شدند. لتریف ،افزار متلبنرم در تبدیل موجک دیجیتالی

دو فرکانس  عیتوز مقایسه (5های صوتی خاک خالص شدند. شکل ) سیگنالو تا حد امکان  شدند لتریفالکتروموتور و دستگاه  حیط،م صوتی
  .دهد مینشان را  سیگنال قبل و بعد از فیلتر

 
 زمان حوزه در آنها مقایسه و کردن فیلتر از بعد و قبل صوتی های سیگنال -4شکل 

Fig.4. Audio signals before and after filtering and comparing them in the time domain 

 
 شده داده نشانبه عنوان نمونه نوع خاک و با سه نوع زاویه مخروط  سه به مربوطدر حوزه زمان  برداشت شده های سیگنال یکی از ،4 شکل در

 .است
 



 

 
 

 
 

 درجه 03خاک با بافت رسی و مخروط برای  های صوتی سیگنال وضعیتای از  نمونه -5 شکل

Fig.5. An example of acoustic signal condition for clay texture soil and 60 degree cone 

 
 ط بهو نوع مخرو نوع خاک رابطه در را مفیدی اطالعات زمان حوزه در صوتی هایسیگنال ظاهری بررسی ستمشخص ا 4شکل  ازهمانطور که 

 موجک تبدیل ها ازسیگنال وضعیت تردقیق بررسی برای بنابراین دهد؛ انجام هاسیگنال وضعیت از را دقیقی ارزیابی تواند دهد و نمی نمی دست
 .شد استفاده آنها تجزیه برای
 .دهدمی نشان را درجه 03خاک رسی با مخروط  برای approximate و deatails هاییک نمونه از زیرسیگنال  (0)شکل

 

 
 درجه 03خاک رس با مخروط  (approximate) تقریبات و  (deatails)  جزئیات تجزیه شده هایسیگنالای از نمونه -6شکل 



 

 
 

Fig.6. An example of the detailed and approximate sub-signals of clay with a 30 degree cone. 

 
 انتخاب بهترین مخروط

 است مشاهده قابل ( 0جدول ) در که همانطور استفاده شد و WEKAافزار از قسمت انتخاب ویژگی در نرم مخروط برای انتخاب بهترین نوع
 ،°45برای مخروط  a5و  °60برای مخروط   d3، °60برای مخروط  d1، °45برای مخروط  d1  هایزیرسیگنال در شده داده اولویت های ویژگی

د خواه نوع بافت خاک تفکیک برای بیشتری قابلیت درجه،  54با مخروط  d1 زیرسیگنال که گرفت یجهنت توانمی و بود بیشتری دارای تعداد
مخروط نهایتا و  .شد پوشیها چشمبقیه زیرسیگنال تحلیل از و انتخاب بررسی مورد هایزیرسیگنال عنوان به را هازیرسیگنال بنابراین، این داشت.

 .شدن کار انتخاب به عنوان بهترین مخروط برای ای    
گی کشید واریانس، میانگین، ماکزیمم، مجموع، ویژگی هفت از ،ها زیرسیگنال از استفاده با بافت خاک های سیگنال در تفاوت تشخیص منظور به
 .است شده ارائه (0) جدول در% 4 و% 1 احتمال سطح در ها ویژگی این مقایسه تجزیه واریانس. شد استفاده ممان و

 

 تقریبات و جزئیات هایزیرسیگنال هایویژگی بندیاولویت ایجنت -3 جدول

Table 3- The results of prioritizing the features under detail signals and proximates 

 هابندی ویژگیاولویت

Prioritize features 
 زاویه مخروط
Cone type 

هازیرسیگنال  

Sub-Signal 
Max 30°  

d1 Sum- mean- var- moment4- RMS-kurt- max 45° 
Sum- meanaby- moment4 60° 
Max-Var 30°  

d2 Sum 45° 
max 60° 
Max 30°  

d3 Sum 45° 
Max- kurt- moment4- moment6- CF 60° 
Max 30°  

d4 Max 45° 
Max- moment4 60° 
Max 30°  

d5 Max 45° 
Max- sum 60° 
Max 30°  

a5 Moment6- max/s- sum- mean 45° 
M0ment6 60° 

 

 بافت خاک تفکیک برای  d1 صوتی هایسیگنال های ویژگیواریانس نتایج تجزیه   -4 جدول

Table 4- The results of variance analysis of acoustic signal characteristics d1 for soil texture separation 

 ویژگی ها
(properties) 

خاکنوع   

(soil type) 
 میانگین
(mean) 

 انحراف معیار
(standard 
deviation) 

 مجموع مربعات
(sum of squares) 

 آزمون
F 

داریسطح معنی  
Sig 

 مجموع 
SUM 

clay 16.403 1.107 145.271 22.141 0.001 

loam 18.755 1.486 

sand 23.2501 2.532 
 میانگین
Mean 

clay 0.002909 0.000197 0.000 17.045 0.001 
loam 0.003439 0.000389 
sand 0.004123 0.000449 

 clay 0.0000154 0.00000225 0.000 12.028 0.001 واریانس
loam 0.00002072 0.0000055999 



 

 
 

VAR sand 0.00002998 0.000006724  
 ممان مرتبه باال
MOMENT4 

clay 0.00000000158 0.00000000099 0.000 3.356 0.050 
loam 0.00000000253 0.00000000211 
sand 0.000000004394 0.00000000238 

 ریشه میانگین مربعات
RMS 

clay 101.00922 0.6671 46.584 19.061 0.010 
loam 97.07258 0.9039 
sand 99.19299 1.551 

 کشیدگی
Kurt 

clay 6.8079 2.1825 5.571 
 

2.247 
 

0.050 
 loam 6.5549 1.6303 

sand 5.0269 1.2829 
 ماکزیمم
Max  

clay 0.0289 0.002393 0.003 
 

6.868 
 

0.010 
 loam 0.0549 0.01753 

sand 0.0579 0.01876 

 

 تشخیص انواع بافت خاک را تواندمی اب شده،های انتختمام ویژگی از استفاده % با4 و% 1 احتمال با  جزییات هایسیگنالزیر (،5) جدول طبق
 . دهد

ما بین این دو نوع و  (loam) . خاک لومگویند میخاک رسی  را ریز و سنگینخاک خاک شنی و  را رشت و سبکد خاک ،از نظر اندازه ذرات
در انواع خاک به  هاویژگی یانگین( قابل مشاهده است مقادیر م5همانطور که از جدول ) ت.دارای مخلوط مناسبی از شن و سیلت و رس اس

 های سیگنالروندی افزایشی دارد که این تغییرات نشان دهنده این است که  % 4% و 1 معنی داری با احتمال ترتیب از خاک رسی، لومی و شنی 
 متوسط بصورت ترتیب هب شنی و لومی خاک برای و دارای دامنه حداقل است، کوچکی ذرات و سنگین بافتی دارای که رسی خاک برای صوتی

 برای معیار انحراف و واریانس و میانگین مقادیر آن تبع به و شده انتخاب هایویژگی مقادیر بودن کم باعث امر این. شدند مشاهده  حداکثر و
 شدن بزرگ  اب که صورت بدین. شد خواهد بیشتر هستند، بزرگتری ترتیب به ذرات دارای که شنی و لومی خاک برای و شد خواهد رسی خاک
 دامنه مقادیر افزایش باعث که گیاشت خواهدروی فرکانس و دامنه سیگنال تاثیر  و شده ترسنگین مخروط دیواره به  برخورد خاک، ذرات اندازه

 .شد خواهد ماکزیمم، مجموع و میانگین افزایش نتیجه در و سیگنال
 روند در مستقیمی تاثیر آن از آمده دست به صوتی های سیگنال و وطنفوذ مخروط داخل خاک و تماس خاک و مخر جریان در میکور روند

 با و بوده سیگنال پایین پراکندگی ،خاک رس در که گفت باید واریانس، ویژگی مورد در طوریکه داشت. به خواهد نیز های دیگرویژگی تغییرات

 یابد.می افزایش نیز پراکندگی مقدار ذرات خاک، افزایش اندازه
 زیاد حال در های سیگنالاکسترمم مقدار که است این نشانگر احتماال ،تر های با اندازه ذرات کوچک خاک در سیگنال(kurt) یدگیکش افزایش

 مقادیر کاهش بیانگر ،تر های با اندازه ذرات بزرگ خاک در سیگنال کشیدگی کاهش و بود خواهد سیگنال قله شدن نازک موجب که است شدن

 .شد خواهد آن قله مجدد شدن پهن نتیجه در و سیگنال هایاکسترمم

 حالت دیگر عبارت به و داشت افزایش مخروط، با ذرات ترشدید برخورد دلیل به تر های با ذرات بزرگدر خاک سیگنال  (moment)مانم مقدار

 مقدار مخروط، دیواره با ذرات پیوسته برخورد و ذرات باالی تراکم علت به ترهای با اندازه کوچکدر خاک و کندمی پیدا افزایش سیگنال ایضربه

 .کندمی پیدا کاهش آن
 

 گیرینتیجه
نوع بافت  سه صوتی هایسیگنال. گرفت قرار ارزیابی مورد نوع بافت خاک تعیین برای صوتی سیگنال تحلیل تکنیک پتانسیل مطالعه، این در

جاگیاری شده داخل  میکروفون توسط درجه 03و  54، 03ویه مخروط زا خاک شنی با سه و خاک لومی ،خاک رسی شامل خاک با سه مخروط
 4 به موجک تبدیل از استفاده با ها سیگنال ،خاک های بافتسیگنال دار بین  سپس برای تشخیص اختالف معنی. شد گیری اندازه هامخروط
 ،کشیدگی ،ریشه میانگین مربعات ،واریانس یانگین،م مجموع،: شامل ویژگی 4 ها ی هر کدام از زیر سیگنالو برا شدند تجزیه فرعی سیگنال
 :کرد خالصه زیر صورت به توان می را حاضر کار اصلی نتایج. شدند مقایسه با همو  هاستخراج شد ممان و ماکزیمم
 54مخروط  برای d1  سیگنالزیر  به مربوط ترتیب به نوع بافت خاک تغییرات اثر حداکثر ،ها(سیگنال)زیر فرعی های سیگنال بین در -1

 بود درجه 54برای مخروط  a5  سیگنالزیر  و درجه 03برای مخروط  d3  سیگنالزیر  ،درجه 03برای مخروط  d1  سیگنالزیر  ،درجه
 .داشتند نوع بافت خاک شناسایی برای بیشتری پتانسیل  ها سیگنالزیر  این و



 

 
 

برای d1  سیگنالزیر در( ریشه میانگین مربعات و واریانس نگین،میا ع،وجمم) های ویژگی بر نوع بافت خاک تأثیر ها، ویژگی میان از -2
 تشخیص برای بیشتری پتانسیل میکور سیگنالزیر در ها ویژگی این بنابراین،. بود دار معنی درصد 1 احتمال سطوح در ،    مخروط 

 .بود دار معنی درصد 4 احتمال سطوح در کشیدگیو  ممان هایویژگی بر بافت خاک تغییر تأثیر همچنین. دارند نوع بافت خاک

 تقویت دلیل به که یافت افزایش اندازه ذرات خاک به ترتیب رس، لوم و شن افزایش با هاویژگی همه کشیدگیبه جزء ویژگی  -0
 .است میکروفون توسط دریافتی صدای افزایش و صوتی سیگنال های فرکانس

 محدود صنعتی کاربرد در هاروش این. اند شده پیشنهاد و توسعه نوع بافت خاک گیری اندازه برای مختلفی سنجش های تکنیک ها، سال طول در
 آن مزایای دلیل به صوتی هایسیگنال تحلیل و تجزیه اما،. هستند برزمان و برهزینه و یا هستند، حساس محیط تغییر به نسبت یا زیرا هستند،

 و تجهیزات هزینه آنالین، نمایش آسان، نصب دشوار، شرایط برابر در ستحکاما روش، سادگی ذرات، اندازه با بهینه فرکانس ارتباط مانند
 پتانسیل صوتی سیگنال تحلیل و تجزیه تکنیک بنابراین،. داد نشان را تکنیک این عملکرد مطالعه این نتایج همچنین. است جیاب کم، نگهداری

 .دارد نوع بافت خاک تشخیص برای زیادی
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