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 چکیده

شریح الگوریتم نرم  سورتینگ و گریدینگ فندق      هدف این تحقیق ت ستگاه  ستفاده در د افزاری مورد ا

ستیکی فندق می  سیگنال   با تکنیک غیر مخرب آکو شد که با تلفیق تکنیک پردازش  شبکه    با صوتی و  های 

ام شده است. الگوریتم شامل مراحل مختلف برای تشخیص غیرمخرب آکوستیکی فندق       عصبی مصنوعی انج  

باشد که عبارتند از: بدست آوردن خصوصیات سیگنال دریافتی در حوزه میها آوری سیگنال دادهبعد از جمع

ن، مد و  ، میانه، میانگی1PCAهای اصتتلی های آماری مانند تجزیه به مولفهزمان و فرکانس، استتتفاده از روش

ستفاده از این الگوریتم نرم افزاری    ... و نرمال سازی داده  ها به عنوان اطالعات بردار ورودی شبکه عصبی. با ا

شبکه    ستگاه و از طریق آموزش دادن  سب می در این د سیگنال فندق توان با جمعای منا های بزرگ،  آوری 

 را انجام داد.   گریدینگ آنالین عملیات سورتینگ، بعد اول ،کوچک، پوچ و پر

 

 .،آنالینافزاری، پردازش صوت، شبکه عصبی مصنوعیفندق، الگوریتم نرم کلمات کلیدی:
 

 

 مقدمه. 1

ساالنه       ست که در، ایران طبق آمار فائو با تولید  شکباری ا زراعی سال   یکتن در 31000فندق یکی از محصوالت خ

های جهانی، بهبود جایگاه ایران و تولید محصتتولی حفظ بازار. [5]باشتتدرتبه شتتشتتم تولید فندق را در جهان دارا می خوب

تر، رعایت اصول علمی و بهداشتی، مکانیزه کردن مراحل مختلف تولید، از جمله برداشت و فرآوری از اهمیت باالیی در    سالم 

وهمچنین قبل از به لحاظ تولید دارو باشد. در چرخه فرآوری، سورتینگ و گریدینگ محصول    صنعت فرآوری فندق دارا می 

های بروز در این زمینه استتتفاده از پردازش ستتیگنال صتتوتی   .یکی از بحثعملیات بستتته بندی از اهمیت باالیی برخوردار

شد. مواد مختلف در برخورد با یکدیگر امواجی تولید می می صوتی آن به عوامل مختلفی    با شدت  کنند که فرکانس، دامنه و 

سرعت برخورد، حجم،  ست. بنابراین با اندازه        مانند جنس،  سته ه صیات فیزیکی و مکانیکی مواد واب صو سایر خ گیری جرم و 

صوتی ویژگی سعید و       ، میموثر های  شتر انجام داد.  صول فندق را جهت ارز آوری بی ضی عملیات فرآوری بر روی مح توان بع

                                                      
1Principle components analysis 
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های عصبی استفاده کردند.   شبکه ( برای تشخیص کیفی خوراك از خصوصیات ترکیبی آن به عنوان ورودی    1995همکاران)

سط یک کمیته ماهر به      صبی با ارزیابی انجام گرفته تو شبکه ع ( طی تحقیقی 1387ایوانی). [7]خوبی منطبق بودتخمین با 

سنجش غیرمخرب ویژگی     به سخ آکوستیک گردو برای  شخیص پا های عصبی  های فیزیکی آن به کمکشبکه منظور تولید و ت

معرفی نمود که  لعه چرخش همه جهته گردو و تولید صدا بدون سرش، طرحی به صورت مارپیچ   مصنوعی، برای بررسی مطا  

سیر خارج         شتاب گریز از مرکز،گردو از م شیب آن به حدی بود که در فرآیند پایین غلتیدن در اثر  صورت مارپیچ بود و  به 

یک  (1392فرهادی) .[1]لتیدن باشتتدنشتتود و یا در طول مستتیر گیر نکند و در عین حال دارای حداکرر ستترعت پایین غ  

ستفاده ازروش غیرمخرب و      سورتینگ آفالین فندق با ا ستگاه  صنوعی          د صبی م شبکه ع صوتی به کمک  سیگنال  پردازش 

ست آمد:  و دقت باالیی تفکیک کرد های بزرگ وکوچک را باساختندکه فندق  صحیح فندق    نتایج زیربد میزان طبقه بندی 

سته به ترتیب برابر   فندق و پر های بزرگ پر،فندق های کوچک شک صدبود  1/93 ،3/89 ،1/96های پوك و کاودیر و . [2] در

، برای جداسازی سیب براساس شرایط کیفی سطح آن در       2انتشار خطا های عصبی چندالیه پس ( با کاربرد شبکه 2002گایر)

، به نتایج زیر رستتتیدند: هنگامی که        5ماشتتتین و تصتتتویربرداری طیفی  و با استتتتفاده از بینایی   4دلیشو گلدن 3دو رقم امپایر 

سیب    سازی  سالم مدنظر بود دقت در محدوده    جدا سالم از نا شد    %2/89 -100های  صل  ( 1971. بارتون و همکاران)[6]حا

سایز بندی انواع مختلف گردو بود     سایز بندی گردو اختراع کردند که قادر به  شینی برای  ستین و همکاران ) [3]ما  .2004 )

ستمی برای ط    ستفاده از          سی ستین با ا سون انجام گرفته بود و  سط پیر سته طرح ریزی کردند این کار قبال تو بقه بندی پ

. در این تحقیق الگوریتم [4]های وی و با استفاده از تبدیل کسینوسی خصوصیات جدیدی برای جداسازی بدست آورد        داده

بان          به ز ندق،  یک غیر مخرب آکوستتتتیکی ف با تکن گاه،  مه نویستتتی     های  نرم افزاری دستتتت نا  و  Matlab 2012a بر

Labview2014 سه به   انجام شامل:  شد. این پرو سط میکروفن و مدار جمع 1ترتیب  صدا  ( تهیه دیتا تو ( پردازش بر 2آوری 

( ایجاد و آموزش شبکه 3های آماری و های کارآمد از طریق روشها توسط تبدیل فوریه و بدست آوردن ویژگیروی سیگنال

 باشد.می عصبی مناسب

 

 

 هامواد و روش. 2

، با تکنیک غیر مخرب   آنالین ستتتورتینگ و گریدینگ     ستتتازی و طراحی مکانیکی دستتتتگاه   در این پژوهش مدل 

آن از برنامه  وکنترل ومانیتوریگ و برای قسمت نرم افزاری  Catia V5r21آکوستیکی برای فندق،  توسط نرم افزار مکانیکی  

LABVIEW2014از برنامه  وMATLAB 2012a استفاده شد. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                      
2Multilayer back-propagation neural networks 
3Empire 

4Golden delicious 
5Spectral imaging 
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 افزاری دستگاه: دستگاه و شماتیک الگوریتم نرم1شکل 

 

صوتی میکروفن خازنی   : برای این( میکروفن1 سگر  شت میکروفن    کار از ح صداراازپ که الگوی قطبی آن یوکاریودبوده)

پردازش اولیه ها به صفحه فوالدی، به قسمت   فندق استفاده شد. وظیفه میکروفن انتقال صدای برخورد      دریافت نمی کند(،

دیجیتال  : در بخش پردازش اولیه عملیاتی نظیر تبدیل سیگنال آنالوگ به ( پردازش اولیه سیگنال 2صدا بود.  از طریق کارت 

صیات      و نرمال کردن داده صو ستخراج خ صورت گرفت. ا صیات معنی        ها  صو صیات انتخاب خ صو ستخراج خ دار در هدف از ا

شد، که جهت طبقه دریافتی میسیگنال   صحیح موردنیاز می با ستخراج ویژگی     بندی  سیگنال ورودی به بلوك ا شند.  ها  با

ها به شتتکل دانید ستتیگنالطور که میها استتت. همانبیانگر ستتیگنال دیجیتال در حوزه زمان و خروجی آن بردار ویژگی

شکیل دهنده یک سیگنال در حوزه زمانی غیر ممکن هست    های تسیگنال زمانی در اختیار ما قرار دارد و تشخیص فرکانس  

توان به از این رو نیاز به ابزار دیگری داریم که این کار را برای ما انجام دهد. آقای فوریه نشتتان داد که هر تابع متناوب را می

شناسیم. . تبدیالت   میهای فوریه های سینوسی )یا کسینوسی( نشان داد که این مطلب را به نام سری      شکل ترکیبی از موج 

ستم      سی سائل تحلیل  سیگنال فوریه در م صویری(، اُپتیک،    های خطی، مخابرات)میدان و پردازش  صوتی و ت های دیجیتال 

صادفی، تئوری احتماالت، فیزیک کوانتوم به   مدل سری   کارگرفته میسازی فرآیندهای ت های فوریه برای شود. از آنجایی که 

توان بر ند و این در حالی است که ما در اینجا با سیگنالی سر و کار داریم که که هیچ تابعی را نمیاتوابع متناوب تعریف شده

شود استفاده ها اعمال میروی سیگنال آن تعریف کرد. برای رفع این مشکل از ابزاری به نام تبدیل فوریه که بر روی سیگنال

 کنیم.می

(1) 𝑥(𝑓) = ∫ 𝑥(𝑡)𝑒−𝑗2𝜋𝑓𝑡𝑑𝑡
+∞

−∞

⟺  𝑥(𝑡) = ∫ 𝑋(𝑓)𝑒+𝑗2𝜋𝑓𝑡𝑑𝑡
+∞

−∞

 

صل این انتگرال   شدآنگاه می گوییم    1گیری)رابطهاگر حا ست( عددی بزرگ با ()که چیزی جز نوعی جمع نامتناهی نی

x(t) یک مؤلفه فرکانستتیبرجستتته در فرکانسf    دارد. اگر حاصتتل مقداری کوچک باشتتد، گوئیم مؤلفه فرکانستتیf  در این

ست. از بحث باال               سیگنال ا سی در  صل انتگرال نیز به معنای عدم وجود چنین فرکان صفر بودن حا ست.  سیگنال غالب نی

ست که فرکانس توان چنین نتیجهمی سیگنال مورد نظر وجود دارد    fگیری نمود که تبدیل فوریه تنها بیان کننده این ا در 

سیگنال در حوزه یا خیر. روش سیگنال در حوزه فرکانس از جمله تبدیل   های پردازش  زمان از جمله مقادیر پیک، پردازش 

، (PCA)های اصتتتلی آماری نظیر تجزیه به مولفه     های ، دامنه، فاز و روش  (PSD)، چگالی طیف توان (FFT)فوریه ستتتریع 
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در ها رار گرفتند. این ویژگیها مدنظر قبرای استتتخراج ویژگی ...FAهای آماری مرل  و میانگین، میانه و مد و یا ستتایر روش

باشتتد، اما اعضتتاد بردار ورودی شتتدیدات همبستتته هستتتند، با استتتفاده از این برخی از مواقع که اندازه بردار ورودی بزرگ می

های عصبی مصنوعی   طبقه بندی بر اساس شبکه  ( سیستم طبقه بندی   3توان اندازه بردار ورودی را کاهش داد. ها میویژگی

(ANNSOM)      ند آموزش جام گرفت. در طی فرآی که عصتتتبی،درصتتتد   ان نه  ستتتیگنال  این نوع شتتتب بصتتتورت  های نمو

شمندانه   شخص، به طبقه  های نمونه ازسیگنال خودکاروهو شوند بند داده طبقات م شبکه می  سازمان ده  های . از  عمومات خود

سترها بندی برای طبقه ستفاده می  کال شه ها   بند در مرحله آموزش شود طبقه ا صله هایبین مراکزخو کند تا  را تنظیم می فا

  MATLAB 2012aافزارابزار نرم بندی مشتتخص را دوباره به بهترین شتتکل ممکن تولید نماید. از جعبهبتواند نتایج طبقه

 برای آموزش شبکه استفاده شد.

 

 

 نتایج و بحث. 3

ری دستگاه از مرحله ترتیب عملیات نرم افزا سناریو یا در این پژوهش الگوریتم نرم افزاری مورد استفاده در واقع همان

باشد. در این دستگاه مرحله اول   می بصورت آنالین  هاهای ورودی تا مرحله جداسازی فندق آوری سیگنال جمعآماده سازی،  

شامل جمع  سط   الگوریتم  سیگنال تو صدا) آوری  سیگنال    می LABVIEW2014(درنرم افزارSoundبلوك های  شد که  با

 .دیجیتال بدست آمده در حوزه زمان برای یک نمونه فندق مطابق شکل زیر بدست آمد

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 و نمونه سیگنال بدست آمده Labviewنرم افزار : داده برداری توسط2شکل 

 

سیگنال    شامل پردازش بر روی  سط تبدیل فوریه  مرحله دوم  ست آوردن ویژگی  (وWaveletموجک ها)وها تو های  بد

و با استتتفاده از کدهای   Matlab 2012aباشتتد که توستتط نرم افزار  می( Denoising) نوفه زداهای کارآمد از طریق روش

ستتیگنال برحستتب ولت و در حوزه فرکانس بر مبنای   (Amplitude)دامنهدر حوزه زمان مقادیر پیک  1جدول دستتتوری 

FFT(برای هر سیگنال، چگالی طیف توان ،PSD(اندازه و فاز ،)Phaseبدست آمد ).  
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 MATLAB 2011aوشته شده در برنامه نDSPو  PCA: کدهای1جدول 

PCA DSP 

Normal signal=mapminmax(x(t)); 
Normal 

signal 
Amp=fft(x(t)); Amp 

PCA signal=processpca(Normal 

signal,variance%); 
PCA signal Ph=angle(Amp); Phase 

 PSD=Amp.*conj(Amp); PSD 

 

باشد که برای این کار هم   مناسب می  خودسازمان ده غیرنظارتی مرحله سوم هم شامل ایجاد و آموزش شبکه عصبی      

شد که با دادن انواع     Neural Networks > Neural Clustering Toolزیر منوی  Tool box MATLAB 2012a  از ستفاده  ا

 توان شبکه عصبی بهینه را طراحی کرد.ها، میهای مختلف از ویژگیحالت
 

 

 نتیجه گیری. 4

( 1ل مراحل فندق تشریح شد که شام    آنالین در این پژوهش الگوریتم نرم افزاری برای دستگاه سورتینگ و گریدینگ  

ها، توستتط تبدیل فوریه و بدستتت آوردن  ( پردازش بر روی ستتیگنال2آوری صتتدا تهیه دیتا توستتط میکروفن و مدار جمع

سب می     3های آماری و های کارآمد از طریق روشویژگی صبی منا شبکه ع ستم      ( ایجاد و آموزش  سی شد و از آنجایی که  با

شده بر مبنای ت  سیگنال فاوتارائه  صول فندق کار می    های موجود در  صل از برخورد انواع مح صوتی حا صر به  های  کند منح

سب نیاز می       ست و برح صی نی صو سورتینگ یا هر دو را انجام      کاربرد بخ ستمی که عملیات گریدینگ یا  سی توان به عنوان 

 کار برد.دهد، به

 

 
 (PSD)و چگالی طیف توان (Phase)فاز، (Amp): سیگنال دامنه3شکل 
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ABSTRACT 
The purpose of this paper is to describe a software algorithm used in sorting and grading machine of hazelnuts 

using non-destructive acoustic technique which is presented by combining acoustic signal processing and 

neural network techniques. The algorithm includes several stages for non-destructive detection of hazelnut 

using acoustic signal data as follows: To obtain the characteristics of the received signal in the time domain 

and frequency, the use of statistical methods such as principal component analysis (PCA), calculating median, 

mean and mode of data, and normalizing data as input vector data to the artificial neural network. Using this 

algorithm in the software and through appropriate training of the network, signals can be collected for sorting 

or grading of large, small, empty and filled hazelnuts.  
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