Jízda zem d lského stroje po farmá ském bloku
Jízda zem d lského stroje po farmá ském bloku zahrnuje pracovní úseky, otá ky stroje
a p ejezdy po souvrati. Souvratí se rozumí pracovní úsek, který probíhá ve vzdálenosti
poloviny záb ru stroje paraleln s obvodem farmá ského bloku. Jízdu zem d lského stroje
mohou tvo it pouze pracovní úseky a otá ky. Je-li tomu tak, pak existuje jediná trasa.
Existuje-li více tras, pak vznikají p ejezdy, kdy se z trasy p echází na souvra a po ní na další
trasu. P ejezd je vždy vykonán tak, aby byl co nejkratší.
Otá ky mohou mít kruhový pr b h, eliptický pr b h, pr b h složený ze dvou kruhových
oblouk a podobn . Není-li možné kv li vyjetí mimo farmá ský blok realizovat jeden
z uvedených pr b h , pak je nahrazen protism rnou kruhovou smy kou.
Je z ejmé, že jízda stroje na obdélníkovém farmá ském bloku není problém. Jízda se volí
ve sm ru delší strany obdélníka. Pokud má farmá ský blok nepravidelný a komplikovaný
tvar, není ur ení sm ru jízdy jednoduchou záležitostí a je také závislé na ší ce záb ru
zem d lského stroje. Celkové délky jízdy se p i algoritmickém ešení mohou lišit až o 25%.
Jízda stroje ur ovaná intuicí lov ka bývá ješt mnohem delší. Tento fakt vedl k myšlence
nalézt optimální jízdu ( optimální trasování ), která vede k výrazné úspo e pohonných
hmot a dalším efekt m jako je snížení finan ních náklad a zkrácení agrotechnických lh t.
Má-li p i záb ru kolem 25 m délka jízdy okolo 30 km, což je v našich podmínkách etný
p ípad, m že se v r zných sm rech lišit až o 7-8 km podle tvaru farmá ského bloku.
Vzhledem k r zným pracovním operacím ( orba, smykování, setí, post ikování,
p ihnojování,…) a jejich následnosti je žádoucí krom nalezení optimálního sm ru jízdy také
umožnit následnou jízdu s jiným záb rem v tomtéž sm ru nebo ve sm rech odklon ných o
15 až 30 stup v i výchozímu danému nebo optimálnímu sm ru.
Firmy Leading Farmers CZ a Aretin Geoinformatics sestavily a používají pro optimalizaci
jízdy po farmá ském bloku program „Trasování farmá ského bloku“.
Vstup tvo í soubor typu shp podle technické dokumentace ESRI s obvodovou hranicí
farmá ského bloku ( množina bod v sou adnicovém systému WGS84 nebo JTSK). Soubory
farmá ských blok lze získat z geografického informa ního systému pro evidenci využití
zem d lské p dy LPIS.
Výstup tvo í soubory typu shp, shx, dbf rovn ž podle technické dokumentace ESRI.
Soubor shp obsahuje po átek, trasy a p ejezdy, které jsou vedeny v sou adnicovém
systému WGS84 nebo JTSK. Soubor dbf obsahuje po et tras a p ejezd . Soubory jsou tak
zaveditelné do sv telné lišty pro automatický pohyb konfrontovaný s pr b žným m ením
geopozi ního systému.
Program je dialogový s možností zadání záb ru zem d lského stroje, po tu souvratí,
polom ru otá ení tažného za ízení, protism rných smy ek, pevného sm ru jízdy, zadání
sm r odklon ných od sm ru daného a zadání sou adnicového systému. V oknech
zobrazuje optimální variantu trasování a tabulku s výsledky pro sm ry ešení po 5 stupních
od 0 do 180. Jednotlivé trasy jsou na za átku ozna eny po adovým íslem a barevn
odlišeny. P ejezdy mezi trasami se uskute ují po souvrati a nezobrazují se. P i zadání
pevného sm ru se eší jediná varianta a p i zadání odklon ných sm r n kolik variant,
z nichž je vybrána varianta optimální.

