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 خالصه

ین و تشخیص با توجه به نقش حساسی که چرخ دنده ها در عملکرد دستگاه های مختلف دارند تعی

برخودار است. چرخدنده ها بصورت درگیر با هم و در کنار سایر از اهمیتی ویژه  یبه موقع هر گونه خلل

وجود نویز، خطاها و عوامل  و متحرک قدرت را انتقال می دهند و به دلیل پیچیدگی مجموعهقطعات 

و پرداختن به این مقوله درن که وجود روش های م ندناشناخته تشخیص عیب را با مشکالتی مواجه کرده ا

پردازش تصویر نقش اساسی در پیشرفت فناوری دارد و به کارگیری  را بیش از پیش ضرورت بخشیده است.

دنده که احتمال عیوب مختلف در ر این پژوهش تعدادی چرخد غیر مخرب، کم هزینه و با دقت باالست.آن 

ح چرخ دنده از هر گونه آلودگی و مواد اضافی به ها وجود دارد تهیه شد و سپس بعد از پاکسازی سطآن

پس از تهیه تصاویر در محفظه تصویربرداری با استفاده از  برداری انتقال یافتند.آزمایشگاه جهت عکس

شد. عملیات  تصویر انجام پردازش دوربین دیجیتال و انتقال آنها به حافظه دائمی رایانه، عملیات

افزار زش تصویر است. سپس تصویر زمینه با استفاده از دستورات خاص نرمپردازش، اولین گام در پرداپیش

شده تا فقط شیء موردنظر در تصویر باقی بماند. از مجموعه تصاویر گرفته شده تصویری مناسب جهت حذف

. نتایج تجزیه و تحلیل تصاویر بدست آمده نشان داد که پردازش توسط نرم افزار متلب فرخوانی گردید

قیق عیوب و شناسایی محل شکست دندانه با استفاده از پردازش تصویر که در عین سادگی و کم تشخیص د

ی ها و مشاهده چرخ دندههزینه بودن آنالیز، نتایج قابل قبولی را از جمله توانایی شمردن تعداد دندانه

 معیوب و شکسته شده را دارد .

 ی، عیب یابی،شکست دندانهچرخ دنده، پردازش تصویر، ماشین بینای: کلمات کلیدی

 

  مقدمه .1

این قطعات به در انتقال قدرت دارند.   مهمیکه نقش آیند به شمار می از قطعات پرکاربرد در صنعت ها چرخ دنده

وجود یک فرایند بررسی وضعیت و یک  ،با نظر به این اهمیت .استفاده میگردند آالتها و ماشین مداوم در دستگاه طور
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کاهش هزینه های تولید و سبب  که در صورت بکارگیری در مرحله تولیدضروری می باشد.یب کارآمد سیستم تشخیص ع

. در این میان هزینه های تعمیراتی و نیز هزینه های ناشی از خرابی می شوددر نتیجه کاستن قیمت های نهایی محصوالت 

 . باشدبل کنترل در صنایع میهای ناگهانی و توقف های برنامه ریزی نشده از مهمترین هزینه های قا

بروز هر گونه عیب در سیستم های مکانیکی در صورت عدم شناسایی و رفع آن باعث ایجاد سر و صدا و ارتعاشات 

ناخواسته می شود و گسترش این عیوب ممکن است منجر به از کار افتادن سیستم و بار آمدن زیان های متعدد گردد. لذا 

تشخیص زودهنگام  دازش تصویر در توصیف وضعیت سیستم ول اعتماد و کارآمدی چون پربه کارگیری تکنیک های قاب

نشانه های خراب از اهمیت زیادی برخوردار است. تعداد زیادی از تکنیک هاوجود دارند که برای مانیتور کردن وضعیت 

-نی را تا میزان زیادی کاهش میماشین ها در صنعت امروز دنیا مورد استفاده قرار می گیرند، روش هایی که خطای انسا

 .دهد

دنده از تکنیک پردازش تصویر و ماشین بینایی بهره جستند. ( برای کنترل کیفیت چرخ1335خلیلی و همکاران )

باشد. بعد از نورپردازی و تصویربرداری، ی گام میدنده در دایرهگیری پهنای چرخکاررفته در این پژوهش اندازهمعیار به

گردد در مرحله بعد کالیبراسیون دوربین انجام گردید. سپس پردازش تصویر صورت گرفته و به رایانه منقل میبرداری عکس

یابی در طول مسیر دایره گام. نتایج حاصل دنده و لبهها، پیدا کردن مرکز هندسی چرخمرحله انجام شد: تشخیص لبه 3در 

ی دقت باالتری و هزینه و صرف زمان بیشتر نسبت به این اراد CMMکه روش حاکی از دقت خوب این روش دارد درحالی

 توان دقت را نسبت باال برد.اما با افزایش رزولوشن دوربین و در نظر گرفتن معیارهای دیگر می؛ باشدروش را دارا می

شن و های آکوستیک امیی مارپیچی از تحلیل سیگنالدنده( برای تشخیص عیوب چرخ1335زاده و سریانی )خلیفه

هایی محاسبه و استخراج شدند و از بین این شده ویژگیهای تجزیهاند و از سیگنالتبدیل بسته ویولت استفاده کرده

 ها هرکدام دقت باالتری داشتند توسط درخت مدلی لجستیک که یک الگوریتم یادگیری با ناظر است انتخاب گردید.ویژگی

و روش پردازش تصویر برای تعیین عیوب جوش استفاده  CADهای م( از ترکیب الگوریت1331اکبری و همکاران )

اند. مقطع حاصل به کمک ماتریسی اند. بعد از استخراج مدل جوش از روی تصاویر آن را با مدل مرجع مقایسه کردهکرده

ز قبیل جان کلیه پارامترهای هندسی ا SPLINEشده است سپس با برازش منحنی کالیبراسیون به ماتریس اندازه تبدیل

ترین نتایج حاصل این پژوهش محاسبه است. از مهمجوش، کیفیت مقطع جوش و کیفیت قرارگیری روی مقطع قابل

های تولید و اصالح عیوب، حذف توان به موارد ذیل اشاره کرد: دقت باال، افزایش کیفیت محصوالت، کاهش هزینهمی

 خطاهای مربوط به نیروی انسانی و ... .

دنده را ( با در نظر گرفتن شرایط غیرخطی جهت کنترل دوشاخگی و آشوب چرخ1333فر )شیدیانثقفی و فر

اند سپس بر اساس آنالیز تحلیلی ملنیکوف دنده وارد کردهصورت که یک تحریک ثانویه بر چرخاند. بدینسازی کردهمدل

کارایی و عملکرد مطلوب سیستم را تصدیق کرده  های عددیسازیاند. آنها با ارائه شبیهدوشاخگی را کنترل و حذف کرده

ای را دارد و در هر زمان دلخواه دندهراحتی قابلیت اجرا در هر سیستم چرخاست. این پژوهش از آن نظر مهم است که به

 توان با اعمال تحریک رفتار آشوبی را به رفتار پریودیک تبدیل کرد.می

های غیرخطی مثل یکی پیشرفته و با در نظر گرفتن برخی ویژگیسازی دینام( از مدل2112و همکاران ) 1لی

کاررفته در بالگرد ای بهای سیارهدندهالعمل دنده، میرای ویسکوز و سفتی امین برای تشخیص عیوب در یک چرخعکس

گرفته است. سازی دینامیکی موردبررسی قراراند. تمامی اثرات یک صفحه حامل معیوب با استفاده از مدلاستفاده کرده

های حاصل از صفحه حامل معیوب را که ی این منظور تغییر شکلبرا سپس یک روش برای تشخیص خطا یافته شده است.

سازی حالت دینامیک و مقایسه باحالت اولیه اند برای شبیهفشار استاتیک بارگذاری شده را موردبررسی قرار دادهتحت

های بینی را دارد. ویژگید. نتایج حاصل حاکی از دقت خوب مدل در پیشباشجایی زاویه میصفحه حامل دارای جابه

                                                 
1Lei 
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توجهی در فرکانس ها نشان داد که تغییرات قابلی مرجع سپس مقایسه آندندهی معیوب و چرخدندهشده از چرخبررسی

 تشخیص است.وضوح قابلکه موقعیت و طول قسمت معیوب بهنحویقسمت محل معیوب و سالم است به

ها برای بهینه اند. آندنده از تبدیل موجک استفاده کرده( برای تشخیص عیوب چرخ2114و همکاران ) 1راجسوری

 اند. نتایج حاصل حاکی از موفقیت این روش ترکیبی است.کردن و کاهش زمان پردازش از الگوریتم ژنتیک استفاده کرده

 یابد.بندی افزایش میکنیم دقت کالسها استفاده میی از ترکیب الگوریتموقت

های تراکتورها و ادوات با استفاده از پردازش تصویر دندههای چرخهدف از این تحقیق تشخیص محل شکست دندانه

 باشد.می

 

 هامواد و روش .2

پاکسازی از  و سپس بعد شدها وجود دارد تهیه دنده که احتمال عیوب مختلف در آندر این پژوهش تعدادی چرخ

ایجاد  منظور پرهیز از. بهندیافتبرداری انتقال به آزمایشگاه جهت عکسو مواد اضافی دنده از هر گونه آلودگی سطح چرخ 

محیط الزم برای  برای رسیدن به نتیجه مطلوب .رنگ زمینه ای سفید برای عکسبرداری انتخاب گردید ،سایه و یا نویز

که  (1)شکل که بر روی محفظه آلمینیومی  SONY-DSLR200عکسبرداری ایجاد گردید و سپس توسط یک دوربین 

و  گردیداستفاده  تعبیه شده بود ،های سفید و زرد و قرمزدارای دو عدد المپ زرد و سفید و سه عدد ال ای دی به رنگ

برای رسیدن به تصویری با کنتراست و تفکیک پذیری باال بین مرز نمونه و محیط نورپردازی  ترکیب های ممکنتمامی 

 عکسبرداری گردید. رافاط

پس از تهیه تصاویر در محفظه تصویربرداری با استفاده از دوربین دیجیتال و انتقال آنها به حافظه دائمی رایانه،   

پردازش، اولین گام در پردازش تصویر است. ابتدا تصاویر اولیه که معموالً شد. عملیات پیش انجامعملیات پردازش تصویر 

تا عملیات بعدی پردازش بهتر انجام گیرد.  شدندزدایی  نویز ا استفاده از عملیاتی نظیر فیلترگذاری،باشند بنویزدار می

از مجموعه در تصویر باقی بماند. شده تا فقط شیء موردنظر افزار حذفسپس تصویر زمینه با استفاده از دستورات خاص نرم

 (.2 شکل) ار متلب فرخوانی گردیدجهت پردازش توسط نرم افزتصاویر گرفته شده تصویری مناسب 

 

 

 
 محفظه عکسبرداری -1شکل 

 نتایج و بحث           .3

                                                 
1Rajeswari 



 

 

 4 

ی معیوب توسط نرم افزار متلب از چرخ دنده آنچه که به صورت مشخص و دودویی با استفاده از تصویر خاکستری 

یک دندانه ی آن شکستگی وجود که در دندانه است  12دارای در کل که چرخ دنده نمونه  شودمی مشاهده 3و  2شکل 

 دارد.

 

 
 تصویر اولیه چرخ دنده - 2شکل 

 

 
 تصویر سطح خاکستری  -3شکل 

 

 
 تصویر دودویی  -4شکل 
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 OPENتصویر خروجی بعد از پردازش با عملگر  -5شکل 

 

ر از عملگرهای برای بهبود بخشیدن به نتایج حاصل از تصاویر دودویی و حذف اشیاءکوچک موجود در تصوی

بازسازی مورفولوژیکی دارای طیف گسترده ای از کاربردهای عملی می باشد. هر یک از این مورفولوژیکی استفاده شد. 

. برای تصویر دودویی 4. عملگر استفاده شده در شکل [1]کاربردها با توجه به انتخاب تصویر نشانه و ماسک معین می شوند

OPEN 4در ادامه مرز مربوط به شکل های دودویی بهبود بخشیده است. ای اندازه ی قابل توجهکه تصویر را تا  بوده است 

 .مرز کامل و نرم رسم شده استآورده شده است که طبق شکل  5و 

 

 
                                  5مرز تصویر دودویی شکل  – 7شکل             4مرز تصویر شکل – 6شکل                                          

                          

 
 

 گیرینتیجه .4

که در عین با استفاده از پردازش تصویر تشخیص دقیق عیوب و شناسایی محل شکست دندانه  نشانگرنتیجه پژوهش 

ی معیوب شاهده چرخ دندهنتایج قابل قبولی را از جمله توانایی شمردن تعداد دندانه ها و م ،سادگی و کم هزینه بودن آنالیز

 را دارد .و شکسته شده 
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ABSTRACT 
Given the critical role that gears play in the operation of different machines, timely detection of any 

imperfections is of particular importance. The gears interact with each other, along with other moving parts, 

to transmit power and due to the complexity of the assembly and the presence of noise, the faults and 

unknown factors of the diagnosis have led to problems encountered by the existence of modern methods and 

addressing this category. Immediately required. Image processing plays an essential role in the advancement 

of technology, and its application is non-destructive, low-cost, and highly accurate. In this research, a number 

of gears with different probabilities were provided. Then, after clearing the gear surface, all contaminants and 

additional materials were transferred to the laboratory for imaging. Image processing was performed after the 

images were taken in the camera compartment using a digital camera and transferred to the permanent 

memory of the computer. Preprocessing is the first step in image processing. Then the background image is 

deleted using the specific software instructions to delete only the object in the image. From the collection of 

images, a video was taken to be processed by MATLAB software. The results of the analysis of the obtained 

images showed that accurate detection of imperfections and identification of the dentin fracture site using 

image processing, which, at the same time as the simplicity and low cost of the analysis, yielded acceptable 

results, including the ability to count the number of teeth and the gear defective and broken. 
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