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 چکیده

باشوود کا ایتیف فراوانی از ن ر دارویی و ایایی دارد. با ولود فندق یکی از محصووو م مهم یلیلی می

تحقیقام برای رفع پوکی فندق، محصو م پوک در بین محصو م برداشف شده ولود دارد و نیز یکسان نبودن      

ندی در ینگام عرضا با بندی، خود نیز باعث کایش کیفیف محصول و عدم مشتری پسابعاد محصول لهف بستا

شف این محصول، تولا با ایجاد        یای لهانی میبازار سطح زیر ک سعا  شود. از این رو لهف توفیق در تولید و تو

ستگاه  صول مراوب با بازار    د ضا مح صرفا لهف عر یای لهانی التناب ناپییر  یای فریوری با تکنولوژی روز و با 

ک دستگاه سورتینگ فندق با روش پردازش سیگنال صوتی اقدام     باشد. در این تحقیق با طراحی و ساخف ی  می

ستفاده از نرم افزار مکانیکی       ستگاه با ا شخیص و     Catiav5r21شد. طراحی د ستگاه ت انجام پییرفف. در این د

سازی فندق  صورم می    لدا صوتی  سیگنال  ستم   گیرد.یا با روش پردازش  سی برای نیل با این یدف نیازمند یک 

یوشووتندبودیم کا بوسوویلا ین بتوانیم فندق یا رابصووورم ینسین کس  بندی نتوده ویت نین  کنترلی ون ارتی

 افزار داده یارابطوریتزمان دریک فایل مثل اکسووول رخیره نتاییم.این کارتوسوووی دومحیی برناما نویسوووی،نرم

Matlab2012aنویسووی خیلی قوی،سووریع ومطتئن  وزبان برناماLabview2014 ری میسوورشوود.ابزاردقیق دیگ

نتایج نشان داد کا این سیستم در نوع  نیزمانندحسگریای مادون قرمزکا نقش بسیارکلیدی داشتند،موردنیازبود.   

باشد. از ینجایی کا سیستم ارائا شده بر مبنای یا میخود کاریمد و روشی خوب برای تشخیص و لداسازی فندق

سیگنال تفاوم صل از برخورد انواع   یای مولود در  صوتی حا صول فندق کار می  یای  صر با کاربرد   مح کند منح

توان با عنوان سیستتی کا عتلیام گریدینگ یا سورتینگ یا یر دو را انجام    بخصوصی نیسف و برحسب نیاز می    

 کار برد.  دید، با

 

 سورتینگ و گریدینگ.ینسین، ، سیگنال یکوستیک، فندق کلیدی:کلمات 
 

 

 مقدمه1.
فندق یکی از محصووو م خشووکباری اسووف کا ارزش ایایی با یی در تنییا انسووان دارد. از منز ین در شوویرینی پزی و 

شود.   یا استفاده می سازی و دکوراسیون و از پوسف سخف ین لهف ایجاد حرارم در گلخانا     شکسم سازی، از چوب ین در مبل  
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باشوود. با  رتبا شووشووم تولید فندق را در لهان دارا می خوب زراعیسووال  کیتن در 31000 ایران طبق یمار فائو با تولید سووا نا

یای روز مورد تولا دیل شدن کشاورزی سنتی با کشاورزی مکانیزه، سورتینگ و گریدینگ محصو م با استفاده از تکنولوژی       بت

صو م، باعث افزایش دقف و با     سرعف فریوری مح سف کا عسوه بر با  بردن  سندی      خاص قرار گرفتا ا شتری پ تبع ین باعث م

محصول در بازاریای لهانی بشود. اتخار یک روش ارزان قیتف، ساده، با عتلکرد با  و استفاده از علم روز و تکنولوژی با  یدف       

یای یکوستیک با عنوان یک   سنجی باعث گردیده کا یزمون تتامی محققان و طراحان بوده اسف. سادگی نسبی و ارزانی ارتعاش   

کنند کا فرکانس،   ابل اعتتاد در اکثر علوم مورد اسوووتفاده قرار گیرد. مواد مختلر در برخورد با یکدیگر اموالی تولید می    روش ق 

دامنا و شدم صوتی ین با عوامل مختلفی مانند لنس، سرعف برخورد، حجم، لرم و سایر خصوصیام فیزیکی و مکانیکی مواد         

.  توان بعضووی عتلیام فریوری بر روی محصووول فندق انجام داد یای صوووتی، میگیگیری ویژوابسووتا یسووف. بنابراین با اندازه 

یای ایر مخرب یکوستیک برای تشخیص کیفیف   یای صوتی انجام شده اسف. یزمون   مطالعام زیادی در زمینا پردازش سیگنال 

سی یاماموتو و یتکاران ) میوه شد 1980یا اولین بار تو ستیکی برای     1385محتودی و یتکاران). ]4[( معرفی  ستم یکو سی ( یک 

ستا        طبقا سازی پ ستند برای لدا شبکا عصبی، توان ستا طراحی کردند کا پس از تلفیق با  یای خندان و ناخندان و نیتا بندی پ

(یک دستگاه سورتینگ یفسین فندق با استفاده ازروش    1392فریادی)[3]درصد دسف یابند   1/93و  7/96، 3/97خندان با دقف 

زش سوویگنال صوووتی با کتک شووبکا عصووبی مصوونوعی سوواختندکا فندق یای بزرا وکوچک را بادقف با یی   ایرمخرب وپردا

سنجش ایرمخرب        ( در طی تحقیقی با1387ایوانی) . [2]تفکیک می کد ستیک گردو برای  سخ یکو شخیص پا من ور تولید و ت

سی مطالعا چرخ     شبکا  یای فیزیکی ین با کتکویژگی صنوعی، برای برر صبی م صدا بدون   یای ع ش یتا لهتا گردو و تولید 

صورم مارپیچ    شیب ین با حدی بود کا در فرییند پایین التیدن در      سرش، طرحی با  صورم مارپیچ بود و  معرفی نتود کا با 

گردو از مسوویر خارن نشووود و یا در طول مسوویر گیر نکند و در عین حال دارای حداکثر سوورعف پایین    اثر شووتاب گریز از مرکز،

شد التیدن  ستا   .]1[با سورتینگ قبل از ب ستا  عتلیام گریدینگ و  صنعف ب ترین  ترین و تعیین کنندهبندی یکی از مهمبندی در 

یای تولیدی و بازرگانی را در لهان متولا خود ساختا عوامل موثر عرضا کا  و موفقیف در کسب بازار، یم اکنون تتامی فعالیف

یای بهینا برای و خدمام تبدیل شووده اسووف. بنابراین طراحی و اسووتفاده از دسووتگاه   و با عاملی تعیین کننده در موفقیف کا 

 ین شدیم در این پژویش با تشریح، طراحی و ساخف دستگاه سورتینگ     لهف برکار روز با روز در حال گسترش یسف بدین  این

 .دید بپردازیمسیگنال صوتی انجام می عتلیام تنییا، داده برداری، تشخیص و لداسازی را با روش پردازش کا صرفاً ینسین
 

 

 هاروشمواد و 2.

 با روش یکوستیکی توسی نرم افزار مکانیکی  ، سازی و طراحی دستگاه سورتینگ و گریدینگ فندق   در این پژویش مدل

Catiav5r2          ستوانا سا   موزع ا ستم بر ا سی شد. این  شده در کارنده   حفره انجام  ستفاده  شد. با این تفاوم کا در   یا میدار ا با

صورم چندتایی لدا می کارنده شده      یای دارای این موزع، بیریا با  ستم طراحی  سی مولود بر روی موزع با   حفرهشوند ولی در 

بیندازد و صوودای   یا را بر روی یک صووفحا فو دیای طراحی شوود کا فقی یک فندق داخل ین قرار گیرد و سووپس نتونا گونا

ضبی کند و با پردازش داده   صل از برخورد را  شامل الزایی      حا ستم  سی یا، عتلیام مورد ن ر را بر روی محصول انجام دید. این 

شکل    مطابق با صورم یکپارچا و از            می(2) سنگینی مورد نیاز نبود با  ستگاه از ینجایی کا قطعام  سی د شا ساخف  شد. در  با

ست  mm20×mm20پروفیل  ستگاه               ا شدند. تنییا د صل  سی مت شا سی پیچ و مهره با  سایر قطعام بکار رفتا یم تو شد.  فاده 

باشوود. مخزن عسوه بر این کا محلی برای نگهداری و رخیره کا در ارتباط با موزع التکی یسووف می مکانیزمیشووامل مخزن و 



 

شد کا فندق  یا میفندق شند، باید طوری با موزع در ارتباط با شانس کافی لهف لای گرفتن درحفره   قبل ا یابا زخرون فرصف و

شتا و  صطسح فندق        یا را دا شند یعنی با ا شتا با شکلی ندا ضتن  در ینگام خرون از مخزن م یا با ینگام خرون پل نزنند. در 

شد تا نقش یم  ولف گیربکس12لهف للوگیری از این کار یک موتور الکتریکی  صب  یجاد  زن و للوگیری از ادار بر روی مخزن ن

یا  عدد سوراخ ولود دارد کا محل قرارگیری فندق  10باشد. تعداد  می cm17پل را داشتا باشد. بر روی موزع التکی کا با قطر   

در داخل  ،یای بزرا و کوچک بدون افتادنفاصوولا دارد تا فندق mm5باشوود. موزع التکی با پوشوواننده موزع التکی تقریبا می

سی یک موتور الکتریکی گیربکس   سوراخ  سطح مورد ن ر بیفتند. موزع التکی تو ولف کا   12دار یای موزع قرار گیرند و بر روی 

ستم      سی سی  صورم لزوم    دور ین قابل تنییر بود راه اندازی می کا، DCموتور  سرعف  تن یمتو بهینا را برای  سرعف شد تا در 

ای انجام گیرد. سیستم یا با طور دقیق و کنترل شده اندازی در دور بهینا، تنییا نتوناکرد و با راه تنییا بهتر موزع التکی ایجاد

باشد.لهف دریافف صدا   ( و صفحا برخورد می 1شکل  یوری سیگنال صدا )  ، مدار لتعتی شامل میکروفن، محف ا یکوستیک  صو 

( داخل محف ا یکوسووتیک کا توسووی مواد عایق پر شووده بود زیر صووفحا برخورد قرار VM-034CYیک میکروفن خازنی )مدل

صیقلی با ابعاد      صفحا برخورد از یک ورق فو دی و  شد.  صب      mm3×mm130×mm130داده  ستیک ن و بر روی محف ا یکو

سعی و خطا زاویا      سف کا با  صفحا برخورد قابل تن یم ا برای این   cm40درلا و ارتفاع  30گردید. مکان، زاویا و ارتفاع بهینا 

سگر     شد. یک ح صوتی           Labviewمادون قرمزوتن یم نرم افزاری ازطریقکار انتخاب  ستم  سی صدا با  ضبی  با عنوان راه انداز 

ضافا گ  صب این حسگر و افزودن مدار الکتر  ا صل از برخورد دریافف می سیگنال  DAQکارمیکی و ونردید. با ن شد. بدین   یای حا

سی میکروفن کا با پورم      صل از برخورد تو صدای حا صل بود صوتی لپ  ینالوا کارم ترتیب  سی    دریافف می ،تاپ مت شد و تو

   گردید.رخیره می یوری ویا لتعیای نوشتا شده سیگنالتاپ و برنامالپ

 

 

 : مدار جمع آوری سیگنال صدا1شکل 

 

 

 

 نتایج وبحث.3

توان  زم برای چرخش موزع التکی از مجتوع توان  زم برای چرخش موزع خالی و توان  زم   :ارزیابی در یزمایشوووگاه   

باشد و از طرفی چون دور موتور  یید. از ینجایی کا میزان توان مصرفی مورد نیاز برای دستگاه کم می  برای انتقال مواد بدسف می 

DC یید:بدسف می1م در دوریای مختلر از رابطا باشد بنابراین توان  زلهف تنییا مناسب فندق متنییر می 

(1) 𝑃 =
2𝜋.𝑁. 𝑇

60
 



 

: گشوووتاور)نیوتن.متر( کا سووورعف دورانی موتور توسوووی تاکومتر  T: توان)وام(، P: سووورعف دورانی موتور)دور بر دقیقا(، Nکا 

بدسووف یمد. بنابراین حداکثر توان با تولا با دور مطلوب و گشووتاور موردنیاز برای چرخاندن   rpm40گیری شوود و مقدار اندازه

  3شکل  یای بزرا و کوچک در ای از فندقباشد. سیگنال دیجیتال بدسف یمده در حوزه زمان برای نتونا   موزع قابل محاسبا می 

سف. یتان     شده ا شان داده  شکل دیده می ن سیگنال  طورکا در  شند کا   یای برخورد دو نوع فندق دارای تفاوم زیادی میشود  با

کوچک  یایمان یکسان فرکانس سیگنال فندق  زباشد. در مدم  یا مییوری سیگنال نشان دینده عتلکرد خوب سیستم در لتع   

 یای بزرا رانشان می دید.بیشتر از فندق

 

 
 

 : سیستم طراحی و ساخت شده  2شکل 

 
 

 

 گالف( فندق کوچک، ب( فندق بزر : سیگنال بدست آمده در حوزه زمان،  3شکل 

 

ستاندارد ایران فندق متتاز دارای   شتر از  طبق ا شد   می 12تر از متر و فندق درلا دو دارای قطر کوچکمیلی 16قطر بی با

 (. بنابراین با تهیا فندق کوچک و بزرا )2)



 

سف 1 لدول سوراخ موزع التکی    ( و انجام ت سعی و خطا  شاننده موزع التکی      mm24یای  صلا بین موزع التکی و پو و فا

mm5 یا با یک موزع قابلیف انتقال داشتا باشند.شد تا تتامی فندق نتخابا 
 

 نوع(نمونه از هر  100: میانگین اقطار دو نوع فندق )1جدول 

 (mm)میانگین اقطار دو نوع فندق  

 22788/19 (d>16mm)فندق 

 74402/15 (d<12mm) فندق 

 

شدن   trigger زم بهینا برای  مدم زمان، کنترل ومانیتورینگ میسر می باشد   ازطریق پانلیای  زم کا صرفا  با بررسی 

سگر   ستیک    مادون قرمزکامس قابل تن یم بودهح شیب محف ا یکو صفحا برخورد تا خرولی موزع     30،  صلا    cm40درلا و فا

 بدسف یمد.
 

 

 گیرینتیجه. 4

سورتینگ و گریدینگ     ستم لدید  سی ستفاده از تکنولوژی پردازش   ینسین در این تحقیق یک  فندق با موزع التکی و با ا

سازی                 شان داد کا این سیستم در نوع خود کاریمد و روشی خوب برای تشخیص و صنعتی  شد. نتایج ن ساختا  سیگنال صوتی 

شده بر مبنای تفاوم      می ستم ارائا  سی شد. از ینجایی کا  سیگنال با صل از برخورد انوا   یای مولود در  صوتی حا صول  یای  ع مح

سب نیاز می        فندق کار می سف و بر ح صی نی صو صر با کاربرد بخ ستتی کا   کند منح سی سورتینگ   عتلیام ابتدا توان با عنوان 

توان استفاده  می بوده، تتام الکترونیکی ویوشتند  کا بصورم یک روبام از این دستگاه گریدینگ را انجام دید با کار برد وسپس 

   .کردصنعتی 
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ABSTRACT 
Hazelnuts is one of the most important products in the pharmaceutical and food. Despite researches to identify 

empty hazelnuts, there are still the empty products among the harvested hazelnuts. Moreover, none-uniform size 

of the productions for packaging, reduce the quality of product and customer friendly in the global markets. For the 

successful development of hazelnuts production farms, attentions to the latest technology and efficient production 

systems to supply high quality products to world markets is inevitable. In this paper, a sorting machine was designed 

and constructed based on acoustic signal processing method. Mechanical design of machine was done using 

Catiav5r21software.We needed an intelligent monitoring control system for accessing this goal .By this system we 

can classify hazelnuts real time at  the same time saving the data in a file(for example an excel file).This work can 

be done by the tow programming enviroaments:MATLAB2012a and a powerful and efficient graphical language 

of LABVIEW2014.There needs for another precision tools as inferared sensors that has the key roles.The results 

showed that this system is working effectively to detect hazelnuts. Since the proposed system is working based on 

differences in acoustic signals, there is not any limit to a specific application and according to need the system 

could be used in sorting or grading operations. 
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