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  90ات:صفح تعداد           26/06/1396 دفاع: تاریخ                           منابع طبیعی کشاورزي و :دانشکده

 و بنديدستهبراي  یروش عصبی مصنوعی، و شبکهصوتی  سیگنال تکنیک هاي پردازش تلفیق با پژوهش در این :چکیده
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هاي  و پردازشذخیره  جهت و گیرياندازه صفحه فوالدي تعبیه شده بود، زیر تولیدشده توسط میکروفنی که در يصدا

به  صوتی تکار از طریق LABVIEW و MATLABافزارهاي نرم شده درهاي نوشتهبرنامه وآنالین، توسط بعدي

 آن استفاده شدکه درطراحی مدار قرمزمادون يحسگرها و ازمدار صداهاي محیطی اضافی، حذف يبرا شد. منتقل کامپیوتر
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 الیننآ در حالت شده ارائه سیستم يبرا) %1/71( یکل دقت از حاکی که آمد به دست پوك هايفندق )%4/69( و متفاوت
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 ١ فصل اول

  مقدمه ومروري

  

 بر منابع گذشته



 

 

  فصل اول

  

  مقدمه - 1- 1

 6تا مساعد  آن در نواحیرتفاع ا دو متر که تقریباًبه ارتفاع  اي استدرختچه 1الس والنا کوريآ با نام علمی فندق

 که Eو  Bگروه  هايویتامین ازنظر و شودمی باعث تقویت مغز فسفر زیاد داشتن به علت فندق. رسدمی نیز متر

درخت  هايقسمت يهمهاز  دیگرعبارتیبه .باشدمی غنی ،ضروري هستند سازيخون مغز وحفظ سالمتی  براي

و  و داروسازي هابیماريدرمان  و...در طب براي چوب ،شهیر ،تنه ،ساقه ،پوست ،گل برگ، از میوه، اعم فندق

 رواین از .کنندمی، مصرف سوخت و ... استفاده دستیصنایع، نقاشیو  سازيرنگ ،سازيشکالتغذایی و  صنایع

بی نام (نامیدجهان  بعضاً و ایران ناشناخته گوهر عنوانبهآن را  يو میوه پربرکت درختی درخت فندق را توانمی

  .)1391،ث

  

  و جهان ایرانتولید فندق در  - 1- 1- 1

 از قبیل خام؛ گوناگون هايشکلمصرف این محصول به  تولید وخشکباراست که امروزه  عمده از اقالم فندق یکی

 سهم سازيشکالتو  ، شیرینیکشیروغن در صنایع فرآوري صورتبهیا  طور مستقیمبه و آرد ، بلغور،ریخم ،بوداده

فندق در  است. را کسب کرده ايویژه جهان موفقیتهاي از کشور ايپاره اقتصاد در یافته و سزایی به و جایگاه

 سیاه، مانند دریايآبی بزرگ  هايحوزهبه  فندق يگستردهدامنه  و شودمی و کار کشور جهان کشت 20از  بیش

، کایآمر ،ایاسپان به ترکیه، ایتالیا، توانمی تولید آن مراکز اصلی از .شودمیمحدود  اقیانوس آرام و ، مدیترانهخزر

از  قم و مازندران ،گرگان گیالن، اردبیل، قزوین، يهاآناست ایران در اشاره نمود. ایرانو  آذربایجان جمهوري

 ویژهبه )علیا و ناحیه (اشکور ایراندر  تولید فندق نواحی ترینمهم .شوندمیب کشت فندق محسو مناطق

را تحت پوشش دارد و  ایرانفندق  تولید درصد 60از  و بیش و... است، ارمشیک ، شاهراج،ارکم کاکرود، يروستاها

 با تولید ساالنه ایران فائو، آمار طبق .باشدمی گیالنمتعلق به استان ایراندر صد فندق تولیدي 85نیز  درمجموع

. با توجه به موقعیت باشدمیر جهان دارا ششم تولید فندق را د رتبه 2011 در سال) 1- 1تن (جد ول  21440

 ارزآورعمده  هايفعالیت ازیکی  عنوانبهو بخصوص گیالن و امکانات توسعه این محصول  ایرانتولید فندق در 

کشاورزي و  اندرکاراندستبررسی روند تولید و تجارت جهانی محصول فندق براي  رسدمیکشاورزي، به نظر 

گان فندق، کشور کنندکه در میان تولید دهدمینشان  هابررسیخالی از فایده نباشد.  براي صادرکنندگان ویژهبه

جهانی عالوه بر کمک به ایجاد اشتغال  بازارهايانبوه فندق در  و عرضههمسایه یعنی ترکیه توانسته است با تولید 

 اکنونهماین کشور  کهطوريهب دالر ارز عاید کشور خود کند. هامیلیون نرخ اشتغال، داشتننگهو حداقل ثابت 

، الف نامبی( قرار دارد جهانی در تجارتفندق  صادرکنندگانصدر فهرست فندق بوده و در  تولیدکننده ترینعمده

  .)2012، فائو -خوارباروکشاورزي ملل متحد سازمان و2000 ،یراحم ؛1391

  

  

  

  

  

                                                
1 - Corylus avellana 



 

 

  

  .(ایسنا)در ایران فندق تولید زانیم 1-1 جدول

  کشور  آیتم  المان  سال  واحد  مقدار

  ایران پوست سخت فندق با  تولید  1395  تن  30000

 ایران پوست سخت فندق با تولید  1394 تن  22000

 ایران پوست سخت فندق با تولید  1393 تن  12000

 ایران پوست سخت فندق با تولید  1392 تن  10000

 ایران پوست سخت فندق با تولید  1391 تن  20000

 ایران پوست سخت فندق با ولیدت  1390 تن  21440

  

  ایراندر  تبدیلی صنایع - 2- 1- 1

 موقعیت به توجه با است کرده را کسب ايویژه موفقیت جهان کشورهاياز  ايپاره در اقتصاد امروز تولید فندق

 هعمد ارزآور هايفعالیت از یکی عنوانبه محصول این توسعه امکانات و گیالن بخصوص و ایران در فندق تولید

 در. باشدمی ضروري امري فرآوري فندق برايمناسب  و تکمیلی تبدیلی ایجاد صنایع .رسدمی نظر به کشاورزي،

 و آرایشی در محصوالت ارزشمند محصول از این اروپایی کشورهايچون  خشکبار، هم مصارف بر عالوه رتصو این

همه  که بوده در دنیا کشاورزي نها محصولت فندق دارویی، خواص به مربوط بخش در شد. خواهد استفاده دارویی

 تولید دارو براي حیاتی محصول یک لحاظ از این نیبنابرا؛ باشدمی را دارا انسان بدن ضروري اسیدآمینه نوع 20

 کهدرحالی بردمی رنج ايو فله خام ياز عرضه کشاورزي محصوالت از بسیاري چونهمایران در  فندق .باشدمی

این  و صادرات بنديو بسته از فرآوري هنگفتی تبدیلی، درآمد صنایع با ایجاد ترکیه چون هم دیگر کشورهاي

 و شکالت چون محصوالتی شکل به ،خود تبدیلی صنایع گستردگی علت به ترکیه .کنندمی کسب محصول

 و خام یتباکیف يشده بنديبسته محصول صورتبه و یا خام فندق ارزش برابر چندین قیمتی به همآن شیرینی

 کاهش ،افزودهارزش ایجاد در را بنديبسته و فرآوري صنعت ایجاد لزوم جهتبدین .کندمیصادر  ایران به

 يکار است، ساخته مطرح ،ایجاد اشتغال و محصول ترمناسب عرضه صادرات، توسعه ،ماندگاري شیافزا ضایعات،

 تنها که داشت آن بر را البرز در استان واقع ارداشته شهرك صنعتی در آسیا انهدسترگ شرکت اندرکاراندست که

 ،ب نامبیکنند ( ياندازراه خارجی هاياز دستگاه با استفاده در کشور را مغز فندق بنديبسته و فرآوري کارخانه

1391.(  

  

  آن آوريفر هايدستگاه و فندق -3- 1- 1

 ایران فائو، گزارشطبق .باشدمی فندق ،شودمی درصا دنیا سایر کشورهاي به که ناایر کشاورزي از محصوالت یکی

 دارا جهان را در فندق تولید ششم رتبه هکتار بر گرم هکتو 10198 /84 و عملکرد تن 21440 با 2011 در سال

  .)2012، فائو -خوارباروکشاورزي ملل متحد سازمانبی نام پ؛ ( باشدمی



 

 

 باکیفیت اما فندق است، آمدهعملتولید به هايروش بهبودي و تولید میزان افزایش در جهت ییهاکوشش تاکنون

 تریناساسی از یکی .یابد و ادامه بیشتر شده هايکوشش این که بخشد بهبود را ودخ جایگاه تواندمی زمانی ،ایران

 حاضر در حال . باشدفندق می دانهتک نگیدیگر و سورتینگ هايماشین و توسعه طراحی زمینه، این در نیازها

 ، دستگاهشکنفندق، کنخشک ،فندق خام میوه بنديدرجه هايدستگاه شامل قفند فرآوري آالتنماشی

 کنبرشته ،شورکن ،مغز فندق یرنگ سورتر ،مغز فندق بنديدرجه ،مغز فندق دکنندهیسف پوسته، از مغز جداسازي

 تأمین و تهیه قابل تولید خط و کارگاهی هايظرفیت وها در اندازه باشد کهمی محصول بنديبسته آالتو ماشین

 جایگاه هست الزم کهچنانآن بنديو بسته آوريرف هايدستگاه ایران در حاضر در حال. )1-1(شکل  باشدمی

 فروش به ايو فله خام صورتبه فندق کشاورزي، محصوالت از دیگر بسیاري همچون ست وا نکرده پیدا خود را

 .را دارد سایر کشورها صدور به توان ،بنديو بسته از فرآوري پس رانای فندق که است حالی در رسد اینمی

 محصول این صادرات حجم داده شود، جدید گسترش هايفناوري از استفاده با اگر بنديو بسته فرآوري صنعت

 صادراتی ارزش بیشتر، افزودهارزش یجادا با این بر عالوه رفت خواهد باال نیز گیردمی حاضر صورت در حال ازآنچه

  ).1391 ،ج نامبی( یابدمی افزایش توجهیطور قابلبه نیز قفند

  

  

  فندق بنديبسته و يفرآور از دستگاه اينمونه: 1-1شکل 

  

  آن مراحل و فندق فرآوري لزوم - 4- 1- 1

  از: است عبارتشود می فرآوري قفند اینکه علت

 را مدت طوالنی انبارداري قابلیت تازه ولمحص چون :بازار فروش شدن منظور فراهم به محصول نگهداري -1

 ناشی اکسیداسیون اثر در که شودي نگهدار طریقی شود بهمیفراهم  فروش بازار که زمانی تا باید این ندارد، بنابر

  .کندمی را فراهم تر محصولطوالنی گهدارين امکان کردنخشک .وارد نشود ايلطمه آن کیفیت به روغن از وجود

 ندارد فندق آمادگی تولیدي محصول حداکثري جذب براي بازار که در شرایطی :به بازارارائه  براي سازيآماده -2

 .شود نگهداري انبار در مدتی براي روشی به باید

 مولدسم آسپرژیلوس، رشد قارچ براي مناسبی ) محلشکستهخندان ( يهافندق کهازآنجایی کیفیت: افزایش -3

 منجر به که عملیاتی کلیه به است. ضروري کیفیت افزایش جهت محصول فرآوري براین، بناباشدمی کینتوفالآ

سفید  پوسته، از غزم يجداساز فندق، شکستن فندق،خام میوه بنديدرجه ،کردنخشک ،يجداساز ،گیريپوست



 

 

 .گویندمی يفرآور ،شودمی قفند بنديو بسته کردن برشته شور کردن،مغز فندق بنديدرجه ،مغز فندق کردن

 محصول کهطوري به ،شودمی انجام بسیار کوتاه مدتی در و فرآوري مکانیزه کامالًدستگاه  یک توسط عملیات نیا

 از شدهخارج محصول شودمی جدا سبز آن و نرم و پوست شده کنپوست دستگاه و آردباغ  از شده و آرد

 و خوشه و ذرات پوست شامل اد خارجیمو مغز، مین پوك، فندق ،گیري شدهپوست قفند شامل کنپوست

 ،شودمی کیفیت کاهش باعث مرغوب يهافندق مجموعه به هاآنورود  که نامرتب شکل داراي یا و ریز يهافندق

 باعث که الذکرموارد فوق کلیه فرآوري عملیات هرگونه از انجام و قبل کنپوست از قفند از خروج پس .باشدمی

 د.شون جدا محصول از دیبا ،شوندمی فرآوري فندق در عملیات اشکال ایجاد یا ینهای غوبیت محصولمر کاهش

 گرددمی آماده نهایی شدن خشک جهت هافندق نهایتدر و کنندمی استفاده ريبوجا از دستگاه منظور این يبرا

 جهت یا شوندمی ارباز ارسال به آماده بنديو بسته خام قفند بنديدرجه از و پس آل برسندایده رطوبت حد به تا

مغز  از قفند سخت پوست شکستن از ) بعد2- 1 شکل( شودمی شکنفندق دستگاه و آرد فندق مغز کردن خارج

 بنديو بسته کردن برشته ،شور کردن ،مغز فندق بنديدرجه ،مغز فندق سفید کردنعملیات  از بعد و جداشده آن

  ).1391 ،ت نامبی( شوندمی بازار به ارسال آماده فندق

  

  مغزکن فندق دستگاه :2-1شکل 

  

  فرآوري در نوین هاياز سیستم استفاده - 5- 1- 1

 پیچیده مهندسی یا رهدوبا تنظیمات جهت طوالنی يهاآنزم به نباید بنديدرجه هايدستگاه در آزمون سیستم

 گردید. استفاده ريیادگی قابلیت هوشمند با از سیستم تحقیق در این سبب نیبد باشد. داشتهز نیا افزارينرم

 صورتبه اصلی سیستمر اگ یا و هستند یریتمد لبغیرقا اغلب سیستم کردن مدل براي آماري سنتی هايروش

 نیستند. حل، قابلباشد مدنظر متعدد شده گیرياندازه هايمتغیر زمانهم صورتیا به تخمین نباشد، قابل خطی

خودکار  آموزشقابل بندهاي طبقه کاربرد باشد، سنتی ايهسیستم در موجود اشکاالت دور از به که یستمیس

 نظر به ضروري ،در دنیا ایران تولید فندق گاهجای به توجه با لذا .) استANN( یمصنوععصبی  هايشبکه چون

 در این گردد. استفاده باشد، نداشته پیچیده افزاريسخت و افزارينرم کارهاي نیاز بهکه  از سیستمی رسد کهمی

 را در الزم انعطاف قبلی که سیستم جايبه مناسب جایگزین یک عنوانبه مصنوعی عصبی هاياز شبکه نامه نهپایا

  گردیده است. استفاده ندارد، را جدید محصول یک در نویز با برخورد

  

  آن اهداف و تحقیق ضرورت -2- 1

 کامل از رسیدن قبل محصول این بودن مغز فاقد ،کشاورزان عمده مشکالت از یکی ،ایران قفند کشت مناطق در

 و است نشده طرفبر طور کاملبه قفند هنوز پوکی محصول، نمو و درش طول در مشکل بررسی با باشد کهمی



 

 

 محصول براي و جداسازي تبدیلی نبود صنایع طرفی از .شودمی کار احساس این براي جدید هايروش نیاز به

 ست.ا گذاشته سزایی به تأثیر قفند صادرات بر امر همین که کرده فراهم آن گانکنندتولید براي یمشکالت قفند

 صادر و خارجی داخلی بازارهاي به جداسازي بنديدرجه کشور بدون تولیدي يهافندق بیشتر کهاین به با توجه

 عرضه اري،گماند شیافزا یعات،ضا ، کاهشافزودهارزش در ایجاد عملکرد مطلوب با هوشمند سیستمی ،شودمی

 اتخاذ روش .رسدمی نظر به کشاورزي ضروري در بخش تولید مهم هاياز حلقه یکی به محصول ترسبمنا

 ارزانی و نسبی گیساد میان نیا در و است بوده و طراحان محققان تمامی باال هدف با عملکرد ،ساده ،قیمتارزان

قرار استفاده  مورد علوم اکثر در اداعتمقابل روش یک عنوانبه آکوستیک هايگردیده آزمون باعث سنجی ارتعاش

غیر  تکنیک تلفیق از ،و کارآمد اقتصاديروش  یک به دستیابی براي تحقیق این در لذا .)1392(فرهادي،گیرد

وهمچنین بکارگیري تکنولوژي نووین وابزارهاي کاربردي درحوزه هاي  مصنوعی عصبی شبکه ، آکوستیکی مخرب

زاریی که داراي قابلیت انعطاف پذیري باال وسازگاري با سایرحوزه هاي مختلف علمی بویژه محیط هاي نرم اف

که در ادامه بصورت مشروح  وهمچنین خواص فندق هاي برنامه نویسی(لب ویو) دارندعلمی مثل الکترونیک،زبان

 براي جداسازي ماده موثره نوع اسید آمینه ضروري بدن انسان ایجاب می کند 20بخصوص وجود بیان شده است 

 پس ت.اس شدهاستفاده قفند آنالین جداسازي و بنديدرجه براي و اولیه آن دارو درداروسازي بصورت تک دانه

استفاده  با قفند محصول آنالین سورتینگ هوشمند جهت سیستمی ارائه توانمی را تحقیق این فهد کلیطوربه

    کرد. بیان مصنوعی عصبی و شبکه صوتی سیگنال پردازش روش از

  

  آن خواص و قفند -3- 1

  فندق -3-1- 1

 صغیر و آسیاياروپا  بومی متر، دو تفاعار به تقریباً است ايدرختچه avellana corylus یعلم نام با فندق

 یک تقریباً به طول برگی دم اب و سبز رنگ به انه،دند دو ردیف تیز باو نوك پهن درخت فندق هايبرگ .است

و  گرد فندق .شودمی ظاهر در پاییز آویخته سنبله صورتبه که است ر و مادهن داراي فندق .باشدمی مترسانتی

 اشاره موارد زیربه  توانمی قفند از ارقام .گرددمی جدا آن از نشد خشک از پس که بوده سبزرنگ پوششی داراي

  ).1384 ،مسعود( 8لیمروو   7داویا نا،  6نگ دوسپینال،  5رند دوپیمن،  4فرتیل،  3نگرت، 2سکورب کرد:

  

  فندق ايتغذیه ارزش - 3-2- 1

  فندق روغن - 1- 3-2- 1

 داراي روغنی ترکیب و ساختار این است. شدهتشکیل از روغن قفند درصد 60درواقع  است روغن زا غنی قفند

 هايویتامینگردش  به کمک و بیرونی عوامل برابر در محافظت حرارت، میتنظ انرژي، تأمین از قبیل فواید زیادي

 بدن را براي مهمی اعمال که دارند وجود چرب اسیدهاي فندق در روغن .باشدمیبدن  براي در چربی محلول

                                                
2 - Segorbe 
3  -Negret 
4 - Fertile 
5 - Round depiemont 
6 - Long despaine 
7 - Daviana 
8 -Merviele 



 

 

 ،کندمی پیشگیري خون کلسترول افزایش از فندق در روغن موجود اسیداولئیک مثال عنوانبه .دهندمی انجام

 است، مفید رگسیاه عروق هايیماريب بروز از پیشگیري را که 1- آپوپروتیئن آ و کندمیتنظیم  را قند خون فندق

 ق،فند روغن در مفید اسید چرب گرید دهد.می را کاهش باشدمی که مضرآپوپروتئین  دهد ومی افزایش

 سالمت و رشد در مهمی نقش روغن نیا .شودمی یافت قفند در روغن مقدار زیادي به هک ستا کاینولئیدلیاس

  ).1390دشتکی، غالمی دارد ( اندام

  فندق هايویتامین - 2- 3-2- 1

و  سالمت مغز حفظ براي هاویتامین نیا .است 6B و ویتامین  2Bویتامین ،1B از ویتامین خوب منبع یک قفند

 30 تا 25مصرف  است که کرده اثبات قاتیتحق رشد. در حال کودکان براي مخصوصاً ،هستند ضروري سازيخون

 عروق هايبیماري از پیشگیري براي و کندمی تأمین را بدن وزانهنیاز ر مورد E نیتامیو یتمام ،در روز فندق گرم

 سالمت براي هک است E نیتامیو شدهشناخته منبع بهترین قفند روغن است. کافی و سرطان قلبیسیاهرگ 

 خون قرمز هايگلبول همولیز و هتجزی از ویتامین نیا است. ضروري نبدهاي ماهیچه سایر و قلب هايماهیچه

  ).1390،دشتکی غالمی ( کندمی عمل آنمی یا خونیبرابر کم در محافظ نوعی عنوانبه براینبنا ،کندمیجلوگیري 

  

  امالح فندق -3- 3-2- 1

در  فندق، در موجود آهن هست. ضروري اندند و هاآناستخو رشد ايبر باشد کهمی کلسیم داراي قفند

 عصبی سیستم تحریک براي که پتاسیم و دارد یجنس هايهورمون در مهمی نقش که يرو دارد. نقش سازيخون

دشتکی غالمی ( باشدمی قفند در موجود یمعدن مواد از هست، ضروري هاماهیچه و عضالت مناسب عملکرد و

،1390.(  

  

  پژوهش نظري بانیم -4- 1

  آکوستیکی سیستم - 4-1- 1

 نمود هدف استفاده وستیکیآک از روش خنداننا هاياز پسته خندان هايپسته تشخیص ) براي2001پیرسون (

 از صوت حاصل مبناي بر ناخندان و خندان هايپسته جداسازي امکان بودن علمی یابیارز اول، يوهله وي در

شد  طراحی نحوي به سیستمکند.  مقایسه مرسوم مکانیکی روش این دقت خواستمی دوم مرحله و دربود ضربه 

 توسط صلب، با سطح برخورد پسته از صلحا صوت کنند. وطسق برخورد سطح روي تکتک صورتبه هاپسته که

 جریان توسط ناخندان است، یا خندان هايپسته به صدا متعلق اینکه مبناي بر و شدهو پردازش یافتدر میکروفن

 و کنندمی ضربه کار از حاصل صوتی پاسخ بر اساس عموماً آکوستیکی هايسیستم نمود. تقسیم دسته دو به هوا

  .باشدمی مطرح هاسیستم در این و فرکانس زمان يحوزهدر  صوتی تخصوصیا

  

  یهتغذ هايسیستم - 1- 4-1- 1

 یک ) شامل3- 1شکل ( مذکور طرح .باشدمی و گلوله ساچمه مانند منظم کروي قطعات یهتغذ هايروش از یکی

 جریان خروجی مجراي به سمت نیروي وزن اثر در قطعات .باشدمی فنري وسیله و یک نقالهتسمه مخزن،

 خروجی مجراي شود تامی سبب کندمی باال حرکت بهرو و قطعات جریان خالف در جهت نقالهتسمه .یابندمی

 کانال یک در انتها جریان یابند. خروجی در کانال طور منظمبه وزن نیروي تأثیر تحت قطعات نشود و مسدود



 

 

 .شودمی کاسته هاآن سرعت اساس این بر و باشدمی قطعات به نیرو اعمالآن  وظیفه وقرار دارد  فنري قطعه

 فنر رفشا از حاصل اصطکاکی از نیروي بیشتر در کانال قطعات افزایش در اثر کانال شیب جهت در نیرو که یزمان

  .)1392(فرهادي،کندمی شروع به حرکت و از نیرو فنر آزادشده شود قطعه

 
  تغذیه ستمیس :3-1شکل 

  

 این .باشدمی دارپیاله نقالهاز تسمه استفاده منظم نسبتاً با اشکال محصول تک تک جداسازي جهت دیگر روش

 است گونهاین به کار دستگاه روش .)4- 1شکل است ( شدهتشکیل سقوط لهلو و دار نقالهتسمه ،از مخزن مسمکانی

  .شودیم استفاده سقوط لوله به و انتقال محصولبرداشتن  و نتخابا جهت دارنقاله تسمه که

  

  

  



 

 

  دارپیاله نقالهتسمه تغذیه ستمیس :4-1شکل 

  

یک  که ترتیباینبه) 5-1شکل ( باشدمی دارگردونه سیاره یک از استفاده ،کردن دانهتک هايروش دیگر از یکی

 زیر در و دارد وجود هست، موردنظر محصول ابعاد با متناسب شیارهاي آن محیط روي که دارشیار ياستوانه

 مخزن به ورود از بعد محصول دارد. وجود محصول خروج جهت ايدریچه رمخزنیز چرخد.می محصول مخزن

   دهد.می انتقال مخزن بیرون به را محصول خود چرخش با استوانه و گیرندمی قرار شیار استوانه داخل

  

  
  سیار گردونه طرح :5-1شکل 

  

ابعاد  و منظم هندسی شکل باید داراي محصول شد، ادهتوضیح د که هاییمکانیزمدر اکثر  که ذکراست به الزم

   باشند. داشته یکسانی نسبتاً

  

  صوتی سیستم -2- 4-1- 1

 هايدي اي ال ،رابط میکروفن کابل ،آکوستیک محفظه میکروفن، خورد،بر سطح یک شامل صوتی سیستم

 بهجع زاویه نظیمت پیچی جک فوالدي، با صفحه میکروفن فاصله تنظیم پیچی جک جعبه، روشنایی داخل

واحد  ،آکوستیکواحد  تثبیت هايپیچ و لهیم ،فوالدي صفحه با میکروفن فاصله کنترل چشمی سوراخ ،آکوستیک

 زیر در که است یشخص یا لپ تاپوتریکامپ ) وآي سی انواعو قرمزمادون گرهايحس( یصوتسیستم  الکترونیکی

  :شودمی توضیح داده هرکدام يوظیفه اختصاربه

 مؤثر پارامترهاي یبرخ .باشدمی آن به محصول برخورد اثر در تولید صوت برخورد، سطح يوظیفه خورد:رب سطح

با  محصول برخورد ينحوه و ارتفاع و برخورد سطح و ضخامت جنس :ازاند عبارت تولیدشده صوت در کیفیت

  .سطح

 در اثر تولیدشده صوت شدت کهیربطو .باشدمی تولیدشده صوت امواج دریافت میکروفن يوظیفه :میکروفن

 مهم از عوامل دریافتی امواج در تفکیک میکروفن لذا حساسیت باشدمی ضعیف برخورد با سطح محصول خوردرب



 

 

 در کامپیوتر که پردازشگر دیجیتال کارت یک به میکروفن یخروج .باشدمی بنديدرجه هايداده پردازش در دقت

  .شودمی متصل ،شدهنصب

 تولیدشده با صوت) پیرامون نامطلوب (محیط يتولیدشده هايصوت تداخل از جلوگیري يبرا یکی:ستآکو محفظه

 هقرارداد و پشم مفو با شده بنديعایق محفظه یک داخل برخورد، میکروفن با سطح محصول برخورد اثر در

  .شودمی

  .کندمی فراهم را کامپیوتر و و میکروفن الکترونیکی اجزاي بین اتصالمیکروفن:  رابط کابل

 میکروفن فاصله کنترل براي جعبه داخل روشنایی جهت کوچک هايچراغ از این دو نوعروشنایی:  هايدي اي ال

  است شدهنصب فوالدي با صفحه

 الزم دقیقطور به هرلحظه فوالدي از جعبه میکروفن فاصله تنظیم کهازآنجایی میکروفن: فاصله تنظیم پیچی جک

  باشد.یم میسر آکوستیک از جعبه خارج نظیمت پیچ از طریقباشد 

 به فوالدي با صفحه در اثر برخورد شدهپرتاب يهافندق هدایت يبرا :آکوستیک جعبه زاویه تنظیم پیچی جک

  .باشدمی افق از سطح زاویه تنظیم فندق کننده واحد جمعداخل 

  .باشدمی آکوستیک جعبه ديفوال صفحه زیرین از سطح میکروفن فاصله شهودي کنترل جهت چشمی: سوراخ

 احتمالی راست یا چپ به حرکت مهار و تثبیتها پیچ و میله این فهیوظ :آکوستیکواحد  تثبیت هايپیچ و میله

  .باشدمی آکوستیکجعبه 

 شدهتشکیل تقرمزمادون حسگرهاي و سیي آ تا چند از که واحد کار اینصوتی:  سیستم الکترونیکی واحد

  .باشدمی صوتی کارت با کروفنمی ايلحظهارتباط 

توسط  تولیدشده صوتی هايسیگنال پردازش وها و خروجی ورودي کنترل عوامل، تنظیم عملیات هیکل کامپیوتر:

 کندمی ارسال و سورتینگ عملگرو بر اساس آن فرمان جداسازي را به واحد  دهدمیمحصول را انجام 

  .)1385(محمودي،

  

 جداکننده مسیست - 3- 4-1- 1

 دخالت بدون را جداسازي عمل که کرد تعبیه توانمیها سیستم .براي... و یکیوماتین مکانیکی، هايتمسسی واعان

 خندان هايپسته جداسازي ) جهت1385( يمحمود توسط نیوماتیکی هاياز سیستم اينمونه .بدهند دست انجام

  .قرار گرفت  مورداستفاده ناخندان هاياز پسته

  

  صوت -4-2- 1

 ذرات شوند. شرمنت گازها و عاتیما جامدات، در دنتوانمی امواج نیا هستند. طولی مکانیکی امواج ،صوتی امواج

از  وسیعی در گستره طولی مکانیکی امواج .کنندمی نوسان انتشار موج يراستا در امواج، این کنندهمنتقل مادي

 گوش ندتوانمی که اندگرفته قرار ايدر محدوده صوتی امواج امدهايبس میان این در و آیندمی وجود به بسامدهاي

 و گستره است هرتز 20000 تا حدود هرتز 20 از تقریباًمحدوده  این هکنند تحریک شنیدن را براي مغز انسانو 

 امواج ،باشد شدنی شنیده زیر گستره مدشانبسا که را طولی مکانیکی امواج .شودنامیده می شنیده شدنی

 با کشسان هايموج گویند. فراصوتی امواج باشد، گستره این باالي که بسامدشان ییهاآن و وتیصفرو

 ، انرژيشوندمی منتشر هوا ) دربلندگول مثمرتعش ( منبع یک توسط هرتز که 20000 تا 16 نیب هاییفرکانس

 ا مرتعشر آن ،پرده گوش با ردبرخو در که هاموج . اینکنندمی منتقل انسان گوش به منبع از را مکانیکی



 

 

 دبشنو را صداهایی تواندمی فقط گوش .شوندمیه نامید یصوتامواج آورند  وجودمی به شنیدن احساس وکنند می

 خیلی اگر صدایی نیست. شنیدنقابل دیگر صوتحدود،  این از خارج در .قرار دارد معینیدر حدود  آن شدت که

 شودمی هم درد حتی و ناراحتی باعث و نوایی حسش حد از خارج باشد، قوي اگر و شودمین باشد شنیده ضعیف

با  که یعلم .نامندی) مفراصوت( ایاولتراسوند را هرتز 20000از  باالتر هايفرکانس با کشسان هايموج فیزیک

 .) سروکارو.. کنندهتقویتمیکروفن بلندگو ضبط (و  الکتریکی طریق به صوت انتشار و افتیدر تولید، هايروش

 آهنگ و شوندمی منتشر جهات تمام درها تقریباً موج صوت تولید منبع از یک دارد. نام کوستیکالکتروآ دارد

 بزرگ و صوتی منبع از شدن دور با نیراببنا دارد. بستگی فرکانس مجذور و با دامنه مجذور با موج انرژي انتقال

 کاهش تدریجبه رسدمی گوش به که انرژي و شودمی عتوزی تريگسترده سطح در صوت انرژي موج جبهه شدن

  .)1990 ،کیرزن و (هالیدي شنویدتر میضعیف را صدا جهیدرنت .یابدمی

  

  شدت صوت فرمول-4-2-1- 1

انتشار  برراستاي عمود سطح واحد از زمان واحد در صوتی امواج توسط که مقدارانرژي با است برابر صوت شدت

  .باشدمی )( مربع برمتر وات واحدآن .شودمی عبورداده صوت

مجذور  و مجذوردامنه با درنتیجهو  دارد بستگی شودمی منتشر صوتی امواج توسط که صوت انرژي به صوت شدت

 )،1990،رزینکو (هالیدي دارد معکوس نسبت منبع، از فاصله دوم توان با صوت شدت است. متناسب فرکانس

  :یعنی

  

)1 -1(  

  
  ،رابطه در این که

  )( هیاول صوت شدت :

 )( هیثانو صوت شدت :

  )m( توان دیتول ازمنبع فاصله : و 

  

  صوت شدت تراز فرمول- 4-2-2- 1

 ایجاد و احساس درد بدون را دارد قرار 1تا  10-12 )( گستره در هاآن شدت که یهایصوت تواندمی انسان

احساس  را آستانه 1 )( تشد و ییشنوا يآستانهرا  10-12 )( صوت شدت بشنود گوش براي خطر

  .ندیگومی

و  دهندمی نشان  βبا را شدت تراز است. مبنا صوت شدتبه صوت آن شدت نسبت تمیلگار صوت، یک تراز شدت

  لذا: .)1990رزنیک، و هالیدي) است (بلدسی( dB(بل) یا  Bآن  واحد

)1 -2(  

  
  رابطه، در این که

β: صوت تراز شدت )B( بل) (ای  dB )بلدسی(  

  )( مبنا صوت شدت :



 

 

ستانه آ شدت تراز است صفر برابرمبنا سطح صوت شدت تراز و بوده 10-12 )( برابر مبنا صوت مقدار شدت

  .)1990رزنیک، و هالیدياست ( بلدسی 120برابر  انسان گوش دناکیدر

  

  بسامد - 4-2-3- 1

 تعدادشان و باشدمی ثانیه هانانوس گیرياندازه زمان .نامندمی بسامد معین زمانمدت در را نوسانی حرکت تعداد

 حاصل صداي باشد تندتر ارتعاشی حرکت یعنی باشد بیشتر صدا بسامد هرقدر شودمی مشخص هرتز با واحد

  ).1990هالیدي و رزنیک،بود ( خواهد تربم باشد کمتر آن بسامد قدر و هرچه زیرتر

  

  موج طول - 4-2-4- 1

 عبارتبهشود می متر محاسبه با آن واحد و ثانیه)زمان ( واحد در کامل موج یک ارتعاش ازاند عبارت موج طول

واحد  .گویندمیموج  طول آن به که دهدمی انجام مشخص زمانیمدت در را کامل تناوب هر مرتعش جسم، دیگر

هالیدي ( باشدمی تربم صدا ،در صورت بلند بودن و زیرتر صدا باشدتر کوتاه مقدار این و هرچه متر بودهموج  طول

  ).1990و رزنیک،

  

  دامنه -4-2-5- 1

 دامنه .کندمی ی) طاط اوجنق( دو طرف به در وسط خود تعادل حالت از مرتعش جسم که است حداکثر مسافتی

 هالیدياست ( ترضعیف صدا بودن کوتاه صورت در و شدیدتر صدا بلندتر صدا دامنه هرچه .صداست از شدت بیانی

  ).1990و رزنیک، 

  

  صوت شدت -4-2-6- 1

 که باشدمی بلدسی برحسب و است صوتی با امواج شده حمل انرژي به مربوط صدا، و کوتاهی بلندي احساس

 سطح یک شدتموردنظر به صداي شدت نسبت logبرابر  ده از است عبارت و است ايمقایسه دیک واح

 در شنوایی ستانهآ عنوانو به بوده فشار بار میکرو 0002/0 داراي که است صدایی قراردادي طوربه که ايمقایسه

 داراي که بوده ثانیه در کلیس 20 -20000ي  محدوده بین انسان شنوایی فرکانس .شودمی گرفتهدر نظر  انسان

 کمیت یک صوت شدت که است صورت این به صوت شدت و بلندي تفاوت .باشدمی بلدسی 30-60 برابر شدتی

 دارد بستگی نیز انسان گوش به صوت برشدت عالوه که فیزیولوژیکی خاصیت یکصوت  لنديب اما است فیزیکی

  ).1990رزنیک، و (هالیدي

  

  )فرعی موج( کیهارمون - 4-2-7- 1

 هاهارمونیک این مجموع نامندمی مونیکرها را صوتی موج هر دانشمندان است. صوتی موج چند از ترکیبی صدا

 هالیدي و( باشدمی هارمونیک همین در تفاوت از ناشی افراد صداي تفاوت .دهندمی تشکیل را صداي انسان

  ).1990رزنیک،

  

  پژواك –4-2-8- 1



 

 

 دیگر موارد و نازك يمقوا چوب، لمث از اشیاء یبرخ یابد. انعکاس موانع از صدا که گرددمی تولید زمانی پژواك

  ).1990، و رزنیک هالیدي( باشدمی هیثان در متر 340صوت  سرعت .کنندمی را جذب صوت

  

  

  

  آوا پس - 4-2-9- 1

 کمیتی و باشد داشته فضا دوام در تواندمی صوت، منبع شدن خاموش از پس صوت که است یزمانمدت آوا پس

  ).1990هالیدي و رزنیک، ( باشدمی محاسبهقابل

  

  تولید صدا هايروش - 4-3- 1

تولید  روش .باشدمی مورد ارزیابی محصول يصدا دیتول چگونگی کشاورزي در محصوالت مهم مسائل از یکی

 است بدیهی د.باش ماده آن صدايواقعاً حاصله،  صداي باید که است اهمیت حائز دلیل این به مواد در این صوت

باشد،  محصول آن رئولوژیکی و فیزیکی هايویژگی ينماینده غیرمستقیم یا مستقیم طورصدا به باید این ازآنجاکه

 براي روش ترینساده .قرارداد تحلیل و تجزیه مورد و کرده قلمداد محصول صداي عنوانبه را صدایی هر تواننمی

 جسم نیا است. گردی جسم یک با آن دادن برخورد توسط آن یکیمکان تحریک کشاورزي ماده صداي یک شنیدن

 غلت هنگام تواندمی میوه یک نیهمچن باشد. چکش یک آزاد یا ضربه آهنی چوب، سطح تکهیک تواندمی دوم،

 که است این است شدهمشخص متفاوت از آزمایشات آنچه .کند دیتول صدا ،دهندهانتقال یک ناودان درون خوردن

 صداي همانا که شودمی تولید محصول صداي يزمینه در اضافه صدايیک همیشهها روشاین  متما در متأسفانه

 کردن فیلتر قابل سختیبه مزاحم صداي نیا است. برخورد سطح همان یا مکانیکی یا عامل تحریک دوم سطح

 مولد خود که دیگري موجود هر یا وانیح انسان، با صداي رویارویی هنگام در چنین چالشی که است یهیبد است.

 مکانیکی هايروش دارد. وجود کشاورزي محصوالت ازجمله ساکت مواد در مورد تنها و نداشته وجود است صدا

 باشدمی زیر شرح به ضربی چند و روش ضربیتک روش اندگرفته قرار استفاده مورد تاکنون که صدایی تولید

  ).1386 (ایوانی،

 به پاسخ محصول و بررسی آن به هضرب یک واردکردن محصول، صوتی تحریک نوع ترینساده :ضربیتک روش - 

 روش ترینرایج .دهدمی را تشکیل هامیوه صوتی تحریک روشاساساً  کاري نیچن است. غیر مخرب ضربه این

 هايپسته تشخیص پسته جهت صداي تولید براي شرو این از) 2001( رسونیپ .باشدمی روش نیا صوت، تولید

 از ناودانی یک از متشکل روشکرد. این  استفاده هاآن کردن بنديدرجه درنتیجه و ناخندان هايو پسته خندان

 شدهداده صیقل با سطح فوالدي سطح مکعب یک به که يمترمیلی 1/38در  1/38 در اندازه فوالدي نبشی جنس

 روي از تکتک صورتبه هاپسته) 2001( روسونیپ در تحقیق .شودمی متر ختممیلی 50/8×50/8×60ابعاد  به

 مکعب زیر که میکروفن و کردندمی برخورد مکعب فوالدي خودروي جانبی وجه از و لیز خورده نبشی سطح

  .کردمی را دریافت پسته شکل دیاپازن يصدا ،قرار داشت فوالدي

 روش تریندقیق. باشدمی قیقد زدن هضرب یکاز  استفاده ضربیتک روش صدا به تولید هاياز روش دیگر یکی - 

 از میوه قسمت خاصی به مشخص شدت با یک معنا که این به .باشدمی روش مواد این براي صدا تولید ضربیتک

 گرتحلیل به را میوه از درون گذرنده آکوستیک پاسخ است، چسبیده میوه به تقریباً که و میکروفن واردشده ضربه



 

 

داشتن  اختیار در و بامیوه  محدود تعداد تنها و براي بوده بسیار کند روشی چنین که است بدیهی دهدمی انتقال

 .پذیر استامکان کافی زمان

فواصل  با را کوچک چکش یک يضربه دبتوان که شدهو ساخته ی) طراح1387( یوانیا نیز توسط سیستمی - 

 طرف از مترمیلی یک حدود صلهکرده و میکروفن با فا وارد گردو شکمی قسمت به شدت با ،کنترلقابل زمانی

 و بوده ساکت بسیار نوع از دستگاه نیا موتور نماید. دریافت تحلیل براي را گردو آکوستیک پاسخ ،وگرد دیگر

 کاهش االمکانیحت توان، انتقال حاصل از نویز تا اندشدهساخته الستیک از نیز توان انتقال هايقسمت يکلیه

 هر صداي ضبط براي الزم زمانمدت. باشدمی آن برداريداده بربودن زمان روش این عیب ترینمهم .دشو داده

 در موجود يهامیوه درونی کیفیت براي بررسی روش نیا .باشدمی زیادي زمان این که بوده هیثان 20حدود  گردو

  .باشدمی مناسب ،برو زمانانفرادي  صورتبه میوه محدودي تعداد تصادفی انتخاب با و انبار

 هايبا شدت و مختلف هايجهت ازاحیاناً  و بار چندین را هر میوه توانمی روش در این :ضربی چند روش - 

تحلیل  براي از میوه پاسخ چندین پاسخ، یک جايبه که است این روش این اصلی مزیت کرد. تحریک متفاوت

 کرد. تولید توانمی

 باشد بهمی) 1386( یوانیا یابداع ریمتغ بیش با سطح چند ستفاده ازا با تولید صدا چند ضربی هايروش از یکی

 این به و کند سقوط متفاوت بیش با گرید سطح يرو بالفاصله سطح، کی يرو از عبور از بعد وهیم که گونهاین

از ) 1386( یوانیا .کندمی صدا دیتول و ردهک سقوط متفاوت با شیب سطح يروخود ریمس در طول وهیم ترتیب

 گردو آکوستیک پاسخ يبسامد فیط یبررس جهت مختلف يهاجنس با برخورد طحس نیبا چند ضربیچند  روش

 به نسبت یصوت اطالعات و داشته وجود برخورد چهار حداقل برخورد کی يجابه طیشرا نیا تحت کرد. استفاده

 قابل ابجو وتریکامپ توسط يسازهیشب در روش نیا کهاین برخالف. شد خواهد بربرا چهاراقل حد ضربیتک حالت

 بودن متفاوت احتمال و وهیم یهمگونان لیدل به تواندمی امر نیا که نبود گوجواب در عمل اما دادمی ارائه یقبول

  .باشد گردو پوست مختلف هايقسمت تیارتجاع بیضر

  

  سیگنال -4-4- 1

  مقدمه -4-4-1- 1

 این علوم، يدر همه .است مهندسیغیر و مهندسی مختلف در علوم رایج هاياز واژه و سیستم سیگنال هايواژه

 منظمی يمجموعه سیستم و باشدمی متغیر مستقل از یک تابعی که است فیزیکی يپدیده یک گربیان سیگنال

 توانمی باشد. خروجی سیگنال یا چندین و یک ورودي سیگنال یا چندین یک داراي است ممکن که است

را  خروجی هايو سیگنال بر سیستم خارج محیط اثر یا هامحرك عنوانرا به مسیست به ورودي هايسیگنال

 .درنظرگرفت هامحرك آن به نسبت سیستم رفتار یا واکنش عنوانبه

 سیگنال یک مکانیک، مهندسی در هستند. متفاوتکامالً  هاسیستم و هاسیگنال طبیعت ،مختلف در علوم

 یک از حرکت حاصل) هوا هايمولکول ارتعاشات مفهوم (به یا صوت سمج یک وارد بر مکانیکی نیرويتواند می

 از متشکل ،مداري هر و هستند. پرکاربرد سیگنال دو جریان و ولتاژ برق، مهندسی در شود. گرفته نظر در اتومبیل

 مسیست یک ،توانمی را ترانزیستور، و دیود مثل غیرخطی عناصر یا و مقاومت و ، خازنسلف مثل خطی عناصر



 

 

 بدست را سیگنال یک تشکیل توانمی مختلف زمانی واحدهاي در ها ازکمیت گیري نمونه با بنابراین ؛کرد تلقی

  .)1998 همکاران، و اپنهایم پردازد (آلنمی هاسیگنال آنالیز به است که علمی نیز سیگنال پردازش آورد.

  

  سیگنال تعریف - 4-4-2- 1

 .باشدمی سیستم ایپدیده  یک فیزیکی رفتار یا حالت مورد در اطالعاتی حاوي و است متغیر از یک تابعی سیگنال

 .دهدمیارائه  مخاطب به موردنظر فیزیکی پدیده مورد در اطالعاتی که است خبر نوعی سیگنالدیگر عبارتبه

توصیف  جهت است ممکن هاسیگنال. شوندمی داده نمایش متغیره چند توابعی صورتبه ریاضیازنظر  هاسیگنال

  .)1998 وهمکاران، اپنهایم شوند (آلن کاربردهبهفیزیکی  و مادي هايپدیده طیف وسیعی از

 اغتشاش تواند نوعیمی انسان صوتی سیستم ،مثالعنوانبه دارد. آن ماهیت به بستگی سیگنال ایجاد روش

 با همکاري حنجره، و دهان بهتر، عبارت به .نامندمی صوت را آن که نماید ایجاد دهان اطراف هواي در شدهکنترل

 نامیده مکانیکی ی،سیگنال سیگنال چنین شوند. صوتی سیگنال ایجاد و هوا فشار تغییر باعث ندتوانمی یکدیگر،

 سیگنال مثالعنوانبه هستند. یکدیگر به تبدیلقابل متفاوت، هايماهیت با مختلف هايسیگنال البته .شودمی

 .شودمی انجام حسگرها توسط تبدیل عمل این است. الکتریکی سیگنال به تبدیلابلق سادگیبه مکانیکی، صوتی

 الکتریکی هايسیگنال به دما و فشار از قبیل مکانیکی، سایر پارامترهاي تبدیل نیز جهت از حسگرها مختلفی انواع

  ).1998همکاران، و اپنهایم (آلن باشد جریان یا ولتاژتواند می الکتریکی سیگنال یک اند.شده طراحی

 دو از یتابع تواندمی گنالیس اما است زمان از بعديیک تابع کی شدهمطرح گنالیس فوق هايمثال در تمامی

 به است دوبعدي گنالیس کی انگریب ،ریتصو کی در هر نقطه روشنایی نمودار ،مثالعنوانبه .باشد مستقل ریمتغ

 هايماهیت به است. ازینمورد ریمتغ ، سهيبعددو گنالیس فیتوص براي .ندیگو يریتصو سیگنال ،لگنایس نیا

 يهاریمتغ دومی در زمان، ،متغیر مستقل یاول در که دیکن توجه يریتصو و سیگنال یصوت گنالیس متفاوت

 طیمح در هوا فشار زانیم به ،یصوت در سیگنال تابع متغیر ،رگید طرف از. هستند مکان از دوبعدي مستقل،

 بنابراین ؛باشدمی ریتصاو از مکان کی ییروشنا زانیم متغیر تابع ،يریتصو در سیگنال لیو .است مربوط

  .)1998 و همکاران، می(آلن اپنها هستند مختلف) ونیمانسیابعاد (د يدارا و اندمتنوع اریبس هاسیگنال

  

  هاسیگنالانواع  - 4-4-3- 1

 یتصادف تواندمی گنالیس کی مثال عنوان به کرد. بنديدسته متفاوتشان خواص به توجه با را هاسیگنال توانمی

 به .شودمی انیب ریمقاد جدول کی يوسیلهبه ای و نمودار ای یاضیر رابطه کی وسیلهبه سیگنال کی باشد. نیمع ای

 يبا رابطه توانمی را aشتاب  و mجرم  با صلب جسم بر یک هرداو يروین ،f گنالیس نیب يرابطه مثال عنوان

 ریمتغ دو برحسب یمنحن کی صورتبه مذکور يروین گنالیس است ممکن نیهمچن داد. شینما f=ma یاضیر

 صورتبه گرید ریمتغ دو برحسب روین مقدار ای و شدهداده شینما بعديسه مختصات دستگاه کی در و شتاب جرم

 استفاده يآمار هايو روش احتمال ايهاز مدل یتصادف هايسیگنال انیب يبرا کهدرحالی .گردد ارائه دولج کی

 رابطه آن يبرا تواننمی که است یتصادف گنالیس کی یمخابرات هايسیستم در زینو مثال عنوان به. شودمی



 

 

 .ستین ممکن زین زمان برحسب صمشخ یمنحن کی صورتنویز به انیب کرد. ارائه زمانحسب بر مشخص یاضیر

 هايروش گرید ای احتمال یچگال تابع ای عیتوز تابع کی کمک با موالًمع یتصادف گنالیس کی ،لیدل نیهم به

 هاستزینو از پرکاربردترین یکی که نویز حرارتی ،مثال عنوان به .شودمی انیب یمهندس احتماالت و آمار بر یمبتن

 يتئور ا کمکب آن رفتار و شودمی انیب است انسیوار متوسط دو مقدار يدارا که یگوس احتمال یچگال با تابع

  ).1998 و همکاران، میآلن اپنها( گیردمی قرار موردبررسی احتماالت

  

  یزمان وستهیپ گنالیس - 4-4-4- 1

 تخاذا را ياوستهیپ ریمقاد و است مانز معموالً ،نآ مستقل ریمتغ که است یگنالیس یزمان وستهیپ گنالیس

 شینما t (x( صورتبه یزمان وستهیپ گنالیس ت.اس شده رسم 6- 1 در شکل هاسیگنال از این اينمونه .کندمی

 وستهیپ گنالیس نمونه :6- 1 شکل .دیگر باشد پارامتر فیزیکی ای مکان تواندمی یگاه مستقل ریمتغ شودمی داده

 از هایینمونه ،ارتفاع از یتابع صورتبه اتمسفر فشار گنالیس و زمان از یتابع صورتبه یصوت زمانی سیگنال

 گنالیس اکثراًهستند،  بیانقابل گنالیس صورتبه که یکیزیف هايپدیده .هستند یزمان يوستهیپ هايسیگنال

 ،دباش شدهتعریف وستهیپ ریمقاد يااز به گنالیس در نمایش یافق محور فقط اگر لذا .باشندمی یزمان وستهیپ

  ).1998 ان،اپنهام و همکار الن( نامندمی یزمان وستهیپ گنالیس را گنالیس آن اصطالحاً

  

  یزمان وستهیپ گنالیس نمونه :6- 1شکل 

  

  یزمان تهسگس گنالیس -4-4-5- 1

 ریمقاد تواندمی آن و دامنه کندمی را اتخاذ ايگسسته ریمقاد آن متغیر مستقل که است یزمان ستهسگ گنالیس

 گنالیس .تاس شده رسم 7- 1 در شکل ،هاسیگنال نیا از نمونه کی. دینما را اتخاذ ايگسسته ایو  وستهیپ

  .دهندمی شینما x[t] صورتبه را یزمان گسسته

  
  سیگنال گسسته زمانی نمونه :7- 1شکل 
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Abstract: In this research, a method is presented for grading and sorting and categorizing 

of hazelnut by combining acoustic signal processing and artificial neural network (ANN) 

techniques. For this purpose a system was designed and constructed which acoustic signal 

was produced using a 130×130mm steel plate with thickness of 3mm. By contacting the 

hazelnut to the steel plate, the produced sound was measured by a microphone which was 

placed under the plate and it was transmitted to the computer by sound card to save in the 

computer memory and for the real time and next processes on MATLAB and 

LABVIEW2014 software. To avoid the excessive environment ambient noises a Infrared 

circuit and sensor was used. For designing the circuit and programming of Data acquisition 

Card, electronic software Express and LABVIEW were used, respectively. Time and 

wavelet domains were used in data acquisition. For sorting and grading of hazelnuts, 

MATLAB software was used... After extracting features of signals, The SOM Neural Network, 

which is a self-learning and validation tool, is selected. The choice of an optimal model 

based on the specificity of the individual Compression Cluster, which determines the 

number of neurons that are used concurrently For evaluating system performance, 400 

hazelnuts were used in four groups including 100 sound large, 100 sound small, 100 

defected, broken and100 sound empty nuts. The most suitable network of SOM for sorting 

hazelnut is for full large, full small, different dimension broken and empty hazelnuts As 

Structure 4 groups was obtained to have a 2000–1–4 architecture.. Finally the accuracy for 

full large, full small, different dimension broken and empty hazelnuts were 97.1%,98.2%, 

94.1% and 89.7% respectively and it showed the total accuracy of 94.8% for system in 

offline mode. By using this neural Self-organizing network and Check online mode That 

compilation from MATLAB and LABVIEW software for100 hazelnuts for each group, the 

accuracy for full big, full small, different dimension broken and empty hazelnuts were 

(79.2%), (68.5%), (67.3%) and (69.4%), respectively and it showed the total accuracy of 

(71.1%)for system in online mode. it provides a high-level control, fast response rate 

software LABVIEW2014. 
Keywords: Acoustic signal processing, Artificial neural networks, Hazelnuts, Sorting, 

Wavelet transform. 
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