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 ، وزنيکيو، يکيالکترون، سامانهسيب، يبنددرجه : هاکليد واژه

اسازي كيفي محصوالت با افزايش توليد محصوالت كشاورزي در كشور، جد   

وزن  نظير اندازه و يمهاي كها بر اساس شاخصکشاورزي و بويژه ميوه

اغلب محصوالت به طور طبيعي   از اهميت خاصي برخوردار خواهد بود.

و عوامل مربوطه به رسيدگي مانند رنگ و سفتي  از لحاظ اندازه

ها خصوصا برداشت مکانيکي، ناخالصي باشند. برداشت ميوهمتفاوت مي

 يجداسازدهد، لذا و غيريکنواختي خواص فيزيکي محصول را افزايش مي

 يک قين تحقيدر ا .رسدها امري ضروري به نظر ميسبزي ها وميوه

بندي ميوه طراحي و ساخته شد و  سامانه خودکار الکترونيکي درجه

عملکرد آن مورد بررسي قرار گرفت. دستگاه شامل دو قسمت 

الکترونيکي و مکانيکي است که طي آن ميوه ها بر اساس وزن و توسط 

بدين منظور  "نيوتني و مدار کنترلي که اختصاصا 30يک حسگر بار 

مي  توسط عملگرهاي مکانيکي در سه دسته جداسازي ه استطراحي شد

متغير مستقل  4ر اث مجزا د. در اين تحقيق طي دو طرح آزمايشينگرد

مورد بررسي  يدگيدبيزان آسيو م يسازبر ميزان عملکرد، دقت جدا

ند بود هاي مستقل در طرح آزمايش اول عبارتقرار گرفت. سطوح متغير

انتقال ميوه  سامانه(، شيب از : نوع محصول )ميوه سيب و کيوي

 3، 5/2، 2، 5/1، 1و زمان داده شده به حسگر بار ) (درجه 50،40،30)

: نوع محصول)ميوه سيب و کيوي ( و شيب (و در طرح آزمايش دومثانيه

آماري  يها (. طي بررسيدرجه 50، 30، 10مکانيزم جداکننده )

تصادفي( اين نتايج هاي کامل زمايش فاکتوريل در قالب طرح بلوک)آ

ار عامل نوع محصول، شيب ورودي، شيب بدست آمد. اثرات اصلي هر چه

طور معني دار بر ه خروجي و مدت زمان تنظيم شده براي حسگر ب

)درصد( يسازو دقت جداعملکرد )بر حسب تعداد ميوه در واحد زمان( 

فقط اثر  يدگيب ديزان آسينکه در مورد ميضمن ا موثر بود.دستگاه 

دت زمان حسگر اما مهمترين عامل م داربود.يعامل نوع محصول معن

طور معني دار بر عملکرد دستگاه ه بود که اثرات متقابل آن نيز ب

ها در سنجتنظيم بهينه زمانکه مي توان با  طوريبه موثر بود. 

طريق محاسبه دقيق زمان عبور ميوه از روي  و از PLCداخل برنامه 

ها زمان الزم براي جداشدن هر ميوه را مانع و عبور ميوه از دريچه

نتايج آزمايش هش و در نهايت عملکرد دستگاه را افزايش داد. کا

 50نشان داد که بيشينه عملکرد دستگاه براي کيوي در شيب ورودي 

 باشد.يم)تعداد/ ساعت(  40/872ثانيه برابر با  1درجه و زمان 

هاي  درجه در زمان 30بيشينه ضريب دقت مربوط به ميوه سيب در شيب 

ثانيه، و براي ميوه  3درجه در زمان  40ب ثانيه و در شي 3و  5/2

ثانيه برابر  3و 5/2هاي ندرجه و در زما 40و  30هاي کيوي در شيب

نه يج بدست آمده کماين با توجه به نتيهمچن بدست آمد. %100با 

براي سيب در در هر ميوه  15/0تعداد آسيب ديدگي صفر و بيشينه آن 

که اين مقدار بسيار  بوده است،ثانيه  1درجه و زمان  50شيب 

 ناچيزي است.

 



 
 

 مقدمه -

اسازي جد ،با افزايش توليد محصوالت كشاورزي در كشور   

هاي ها بر اساس شاخصو بويژه ميوه يکشاورزكيفي محصوالت 

دار خواهد برخور يوزن از اهميت خاص نظير اندازه و يکم

ن مرحله برداشت تا فروش محصول يب بود. امروزه اين عمل

وي انساني انجام بوسيله نير "فروشي عمومابه صورت خرده

نظر از دقت كم در جداسازي توسط انسان،  صرفپذيرد. مي

بواسطه خستگي و نيز احتمال اعمال صدمات مكانيكي  "عموما

به محصول، هزينه قابل مالحظه اين فرآيند استفاده از 

هاي مكانيزه، هر چند ساده را موجه ساخته است. سامانه

بندي منوط به دستهبندي صحيح محصوالت نيز چنين بستههم

-دستههاي باشد، كه يكي از روشمحصول بر اساس اندازه مي

 بر اساس وزن است. وه يمجداسازي  ،يبند

) تفکيک،  1هاي پيشرفته سورتينگسامانهدر حال حاضر    

جز دسترسي به دقت باال در ه ميوه ب جداسازي، طبقه بندي (

راندمان( جداسازي، شرايط را براي دستيابي به عملكرد )

-سامانهين lاند. از اين لحاظ بباالي دستگاه فراهم نموده

هاي الكترونيكي اختالف قابل سامانهمكانيكي و  "هاي صرفا

كه استفاده از حسگرهاي  طوريه اي وجود دارد. بمالحظه

تواند عملكرد دستگاه بر حسب تن بر ساعت را مي يکيالکتر

 . به چندين برابر برساند

نگ يند سورتيبه شدت با فرآ يحصوالت کشاورزم يفرآور   

نگ يند سورتيبدون فرآ يندرت محصول هاست. ب خوردهوند يپ

ماده  يبه جداساز ينگ در حالت کليرسد. سورتيبه مصرف م

ا ين )از نظر اندازه يمع يبه دسته ها، از مخلوط مواد

بذور،  يبنديز کردن و اندازهشود. تميت ( اطالق ميفيک

ها و کلوخه يجداساز ين،نه از کاه در کمبادا يجداساز

-، اندازهياي برداشت محصوالت غدههانيمواد زائد در ماش

 هايينمونهها، مرغي تخمبنداندازهها، يسبزها و يوهم يبند

 (.1985 2گباشد )پليم ينگ محصوالت کشاورزيتيند سوراز فرآ

                                                 
1 - sorting             2- peleg    



 
 

 از لحاظ يجداسازها ها و سبزيميوه 2بنديدرجه   

محصول عبارت است ازجداسازي  2است و اندازه بندي کيفيت

به عبارت  ،هاي مختلف از لحاظ اندازهمحصول به دسته

، يبنددرجهعمل به  (ي)جداساز نگيند سورتيگر فرآيد

 .  (1985، 3ي)مکر گردد يم اطالقا هر دو يو  يبنداندازه

ن امروزه در اکثر يآنچه مسلم است کاربرد ماش   

رفته يپذ يک نهاده اساسيعنوان ه ب يديتول ياهتيفعال

 يدات کشاورزيدر روند تول يقدرهشده است و نقش آن ب

ار يآن اثر نهاده بس يريکارگه ت دارد که بدون بياهم

ر يها غير نهادهمواقع استفاده از سا يکم و در بعض

 (1 -1)شکل د محصول ي. لذا در چرخه تولباشد يممکن م

)  باشدين مخصوص الزم مي، ماشدف خاصي هر مرحله با هبرا

 (. 1985، و همکاران 4کول

 

 
هاي مورد نياز در هر مرحله ) . چرخه توليد و ماشين1-1شکل 

 (1985کول و همکاران، 

پس از  ،دينگ در چرخه توليسورت دنيگاه فرآيجا   

، ارائه يفرآور يمحصول برا يسازبرداشت به منظور آماده

نگ محصوالت يباشد. سورتيار مبه بازار مصرف و انب

ا پس از يبالفاصله پس از برداشت در مزرعه  يکشاورز

-ا قبل از بستهيو  يفرآور يهاانتقال آن به کارخانه

ها و يوهنگ ميشود. سورتيبازار مصرف انجام م يبرا يبند

                                                 
1- Grading 2- Sizing          3- Mcrae   4- Kaul 

 



 
 

است. خطرات  يل گوناگون الزم و ضروريها به داليسبز

نور  ا، تگرگ، باد وهيماريل حشرات، بياز قب يعيطب

شوند . اغلب محصوالت يمحصوالت م يدگيب ديد موجب آسيخورش

از لحاظ اندازه و عوامل مربوطه به  يعيبه طور طب

باشند. برداشت يمتفاوت م يسفت مانند رنگ و يدگيرس

و  ي، ناخالصيکيبرداشت مکان "ها خصوصاوهيم

)مانند اندازه و رنگ (  يکيزيخواص ف يکنواختيريغ

ها يها وسبزوهينگ ميدهد، لذا سورتيش ميصول را افزامح

 .(1990،  3زرسد ) فلويبه نظر م يضرور يامر

ها يوهم ينگ در باال بردن بازده فرآوريند سورتيفرآ   

کند در يفا ميا ينقش مهم ييع غذايها در صنايو سبز

، در يکنمانند پوست ييندهاي، فرآيفرآور يهاکارخانه

که در آنها انتقال  ييندهايها و فرآوهيآوردن هسته م

ات ياست. عمل يضرور نگ الزم ويسورتعمل ، حرارت مهم است

سر ساخته، ين را ميبا تعداد مع يبند، بستهنگيسورت

را باال برده و  يبندبسته يهايها وسبزيوهت ميفيک

ن ي، که اکنديتر ممحصوالت را در نظر مصرف کنندگان جذاب

ها يها و سبزيوهم يبنددر بسته يصت خايخود از اهم

مانند  ياياهان غدهنکه در کاشت گيبرخوردار است. ضمن ا

کنواخت وسالم ين، يبا اندازه مع ييهاي، غدهنيب زميس

  .(1992، 2)هريسباشد يمورد توجه کشاورزان م

توان مطابق ي ها را ميها و سبزيوهم به طور نظري   

از قطر  يبيقطر، طول، ترکمانند  يکيزيف يمترهارابا پا

ن ياز ا يبيا ترکي ط سطح مقطع، وزن ويطول، مح و

 يهاينار اکثر ماشينمود. مع يبندارامترها اندازهپ

طول، و  ب قطر وياز نظر قطر، ترک محصول يبنداندازه

)  يبندي اندازههاينش ماشيدايباشد. قبل از پ يوزن م

-اندازه يور دستها به طيها وسبزوهيش( ميسال پ 50حدود 

دن يوه را با ديشدند. کارگران ماهر اندازه م يم يبند

ن گونه ي. ادادند يص ميا در دست گرفتن آن تشخيو 

 شود.يده مينام يبصر يبندوه، اندازهيم يبنداندازه

وه اندک يرات جرم مخصوص هر مييتغکه  يياز آنجا   

، هايوه ها و سبزيم يبندن روش اندازهيتريقدقباشد، يم

                                                 
3-Fellows                 2- Harris 



 
 

 باشد.يم يبندزهاستفاده از وزن بعنوان پارامتر اندا

ي م يحجم يبندهامشابه با اندازه يوزن يهابنداندازه

از لحاظ حجم  يکروي شبههايوهم يبنداندازه تابعباشد. 

-پارامتر اندازهبا  يکه مساو  با برابر است

. باشدمي يدبناندازه روش نيترالدهياست و ا يبصر يبند

 يهانيدر نحوه کار ماش يريها تاثوهيم هندسي شکل

 (1985، گندارد )پل يبنداندازه

ايران يكي از بزرگترين توليد كنندگان ميوه و    

طوريكه به عنوان مثال ه انه است بيسبزيجات در خاورم

 ١٣۸۵ميليون تن مركبات در سال  ٤/٤با توليد حدود 

گزارش اختصاص داده است )هشتم جهان را به خود  رتبه

(. با توجه به اين مقدار 1385، يوزارت جهاد کشاورز

ارزشمند  توليد، مديريت بعد از برداشت اين محصوالت

هائي است بندي از جمله فرايند. درجهبسيار ضروري است

كه موجب ارزش افزوده محصول شده و امكان صادرات را 

عددي براي هاي متكند. امروزه دستگاهز فراهم ميين

-طراحي و توليد شده هاو غده هابندي انواع ميوهدرجه

هاي مختلف محصول مانند اندازه، اند كه بر اساس ويژگي

هاي مكانيكي و الكترونيكي سامانهحجم، رنگ و وزن با 

 كنند.كار مي

بندي موجود در كشور از نوع هاي درجهعمده دستگاه   

دار هستند كه ياراز نوع غلطكي ش "و عمدتا يکيمکان

-ها به تدريج براي درجات مختلف افزايش ميفاصله شيار

-بندي ميها را بر اساس اندازه آنها درجهيابد و ميوه

ها ها، ميوهسامانهشود كه در اين كند. اغلب ديده مي

بعالوه چندين  شوند،ها گير كرده و له ميدر بين غلطك

ضمن در اين . در كنندكارگر بر كار آنها نظارت مي

ها، به تعداد زيادي غلطك نياز است كه عالوه بر دستگاه

را نيز طول زياد دستگاه، هزينه اوليه و نگهداري آن

 .(1387كلور و هاشمي، طباييطبا).دهدافزايش مي

جداساز  سامانهبا توجه به شرايط موجود طراحي يك  

خودكار كه بتواند ضمن عملكرد باال آسيب كمتري به 

الت وارد كند از اهميت بااليي برخوردار است. تحقيق محصو



 
 

حاضر به عنوان يك پژوهش كاربردي در راستاي تامين اين 

 شود. شرايط انجام مي

 اهداف تحقيق -1-2

تينگ ميوه با استفاده از يك سور سامانهطراحي يك  -١

 .كنترل خودكار سامانه

طراحي و ساخت يک سيستم کنترل براي دستگاه  -٢

 ينگ با قابليت انتقال داده به کامپيوترسورت

ارزيابي دستگاه بر اساس عملكرد )تن بر ساعت(  -٣

ز يبر اساس وزن و ن کيويسازي دو ميوه سيب و براي جدا

 .يکيب مکانيجاد آسيو احتمال ا يدقت جداساز يبررس

 هاي کنترلمشخصات سامانه -1-3

 ي ونيحس) سه بخش است يکنترل دارا سامانههر     

 :(1383،مرآت

 يورود 

 پردازش 

 ها()عملگر يخروج 

  

 يکنترل يهايند و وروديت فرآيوضع يبخش ورود   

خواند، بخش پردازش يم آنرا ن کرده ويياپراتور را تع

سازد و يها را ميها و خروجپاسخ ،هايبا توجه به ورود

-يند اعمال ميد شده را به فرآيتول يهافرمان يبخش خروج

 .کند

 هايورود 1-3-1

 سامانهموجود در  يهاها، مبدليدر قسمت ورود    

-يل ميتبد يکيالکتر يهاگناليرا به س يکيزيف يهاتيکم

ر دما، فشار، ينظ ياديز هايحسگرکند. در صنعت، 

ک ي يره وجود دارند. خروجي، سرعت، شتاب و غجابجايي

 .وسته باشديا پيممکن است گسسته  حسگر

 پردازش 1-3-2

امانه خودکار، قسمت پردازش کنترل که طراحان در يک س

 کنند. ياند، فرامين کنترل را صادر مدر آن قرار داده

 هاخروجي 3 -1-3

ن يد که فرامنوجود دار ييک کارخانه عملگرهايدر    

 ها،کنند. پمپيند منتقل ميداده شده به آنها را به فرآ



 
 

ن ين عملگرها هستند. ايها از جمله اموتورها و رله

-تيکم به ي را که از بخش پردازش آمده استنيل فراميوسا

 کنند.يل ميتبد يکيزيف يها

 ستم کنترل از لحاظ روش کنترليانواع س 1-4

ها توان بنا به روش کنترل آنيکنترل را م ياهستميس   

 (1388قت، يم کرد:) کشاورز باحقير تقسيبه دو روش ز

 افزاريها کنترل سختسيستم 

 افزاريکنترل نرمها سيستم 

 يفزاراکنترل سخت يهاستميس 1 -4 -1

ها شامل مداراتي هستند که با استفاده از اين سيستم   

ها و عناصر الکترونيکي مانند ديود،ترانزيستور و رله

ها شود. برنامه کنترل در اين سيستمغيره ساخته مي

نتيجه روابط بين عناصر مدارات الکتريکي است و به 

باشد. به عبارت ديگر تغيير در ابل تغيير نميراحتي ق

 برنامه کنترل به معني تغيير در سخت افزار سيستم است.

 يفزاراکنترل نرم يهاستميس 2 -4 -1

اي هستند که ها داراي حافظهاين کنترل کننده   

شود. مهمترين مزيت برنامه کنترلي در آن ذخيره مي

است که نحوه کنترل افزاري در اين هاي کنترل نرمسيستم

افزاري و بدون نياز سيستم را با تغيير در برنامه نرم

توان عوض کرد، زيرا افزار سيستم ميبه تغيير در سخت

شود ن نمييافزار سيستم تعينحوه کنترل سيستم توسط سخت

اي که در حافظه ذخيره شده است، نحوه بلکه برنامه

ها بسيار تمکند لذا اين سيسکنترل سيستم را مشخص مي

 هاي فراواني دارند.  قابل انعطاف بوده و کاربرد

 هاو ترانسميترحسگرها  1-5

 يستم کنترليک سي ياصل يها اجزاتريها و ترانسمحسگر

 د.در صنعت دارن يفراوان يهاهستند که کاربرد

 حسگر 1 -5 -1

اي است که به يک حسگر بنا به تعريف، قطعه   

ر حرکت، حرارت، نور، فشار، ي فيزيکي نظياهپارامتر

الکتريسيته، مغناطيس و ديگر حاالت انرژي حساس بوده و 

 دهد.العمل نشان ميدر هنگام تحريک آنها از خود عکس

 4ترانسميتر 2 -5 -1

                                                 
4 - Transmitter                           



 
 

را  يکيگنال الکتريک سياست که  يالهيتر وسيترانسم   

ها و کنترلر يافت کرده و به سطوح قابل قبول برايدر

. مثال يک حسگر کنديل ميتبد يکيلکترونا يهامدار

آمپر سيگنالي در سطح ميکرو ولت يا ميلي ولت يا ميلي

کند و اين سيگنال ضعيف با عبور از توليد مي

 4ولت و يا  10ترانسميتر به سيگنالي در سطوح صفر تا 

  .(1388قت، ي) کشاورز باحقشودآمپر تبديل ميميلي 20تا 

1-6 mini PLC 

   mini PLC ول کارخانه سازندهن محصيکوچکتر PLC  .است

ک دهه است که آن يبا يله تقرين وسياسازنده  يهاشرکت

ساخت  يل اصلياز دال يکياند. را به بازار عرضه کرده

-ديبا دست توسط کل يزيها داشتن امکان برنامه رن رلهيا

در  mini PLCاستفاده از ميني ن رله است. يا يروي ها 

ل واقعي و بزرگ با توجه به تعداد ورودي سيستمهاي کنتر

 .(1388قت، ي) کشاورز باحقهاي کم جايي نداردو خروجي 

 

  (PLC) 5پذيرهاي منطقي برنامهآشنايي با کنترل کننده 7-1

 مقدمه 1-7-1

ند يکنترل فرا سامانههمواره به  يديع توليدر صنا   

 يشتر محصوليب يينه کمتر و کارايم تا با هزياز دارين

 يجين امر به تکامل تدريد شود. ايت بهتر توليفيبا ک

حاصل در  يهاشرفتپي .ده استيخودکار انجام سامانه

ل دهه يک در اوايالکترونيکروژه ميبه و ک، ويالکترون

 يع کوچک و بزرگ شده است. برايدر صنا يباعث انقالب 70

د يا دستگاه، بايک کارخانه ينان از کارکرد درست ياطم

 .(1379، يسارو ييرضاو کنترل کرد ) يزيرامهآن را برن

د ي، همگام با ورود محصوالت جد1960ل دهه يدر اوا   

 يصنعت يهاندياز فرا ياري، تکامل و بهبود بسبه بازار

) نوروززاده، بدل شد يد به ضرورتيبزرگ و خطوط تول

 ي. مثال براهمراه بود ين کار با مشکالتي. ا(1384

بزرگ شامل  ييد تابلوهايد بايد جديق با خط توليتطب

-يم يچيپميس "ها مجدداها، و شمارندهها، زمان سنجرله

                                                 
5 - Programmable Logic Controllers ( PLC ) 

  



 
 

-شرفت فنيپ نه بر و زمان بر بود.يهز ي، که کارشدند

، منجر به ظهور يصنعت يهادر کاربرد ياانهيرا يآور

-رله ير شد، که جايبرنامه پذ يمنطق يکنترل کننده ها

مجتمع را گرفت. اساس نا يهاها و شمارندهها، زمانسنج

 ينمودار نردبان يمان فن آشناي هسيزبان برنامه نو

کارها از آن ها و برقنيسياست که تکن ينماد –رله 

 .(1379،  رضايي ساروي)کنند ياستفاده م

 از به کنترلين با توجه به يال س يپ يهاسامانه   

 ند.اهر به وجود آمديمت و انعطاف پذيارزان ق يهاکننده

 يهاکنترل کننده ينيگزيها به منظور جا PLCدر ابتدا 

ندها با يکنترل فرآ PLCدر  و ساخته شدند. يطراح يارله

بر  يها مبتن PLCرد.يگيمناسب انجام م يهانوشتن برنامه

مانند زمان  ييپروسسور هستند و با داشتن اجزاکرويم

 يندهاي، کنترل فرآيسنج، شمارنده و ثبات انتقال

 يها، مدارهان کنترل کنندهيسازند. ايده را آسان ميچيپ

که  ي( بطور يو خروج ي)ورود دارند، يواسطه استاندارد

سر است. با يد ميند توليم آنها به فرآياتصال مستق

توان بدون جدانمودن کنترل کننده از يم PLCاستفاده از 

ر داد. نصب و راه ييآن را تغ يند، برنامه کنترليفرآ

 يهاسه با کنترل کنندهيدر مقا  PLCيهامانهسا يانداز

ها سخت PLCاز دارد. ين يار کمتريبه زمان بس يارله

 يخاص يهايژگيدارند، البته با و رايانهه يشب يافزار

 .(1388قت، يکشاورز باحقاست ) يکه مناسب کنترل صنعت

 ها عبارتند از:اين ويژگي

 اند ز حفاظت شدهيدر مقابل نو 

  مختلف  يهاض بخشيدارند که تعو رماژوالساختار

 سازد يآن را ساده م

 گنال يو سطوح س يخروج - ياتصاالت ورود

 استاندارد دارند

 آنها ساده و سطح باالست. يسيزبان برنامه نو 

 ر برنامه در هنگام کار آسان است.ييتغ 

  

 هاي کنترلي مختلفمقايسه سامانه  1-7-2

 وجود دارد: يکنترل سامانهچهار نوع  يبه طور کل   



 
 

 يارله يهاسامانه .1

. در اين هاي کنترلي مبتني بر مدار منطقيسامانه .2

هاي کوچک هاي منطقي و تراشهها از دروازهسامانه

 شودسازي عمليات منطقي استفاده ميبراي پياده

 هاي شخصيکنترل با کامپيوتر .3

 . PLCکنترل مبتني بر  .4

ننده از کنترل ک يهاسامانهانواع  1 -1در جدول    

از PLC  ياند. کنترل مبتنيسه شدهمختلف مقا يهاجنبه

) دارد تيکنترل ارجح يهار روشيمختلف بر سا يهاجنبه

  .(1383و مرآت،  ينيحس

 

 

 هاي کنترل کنندهمشخصات انواع سامانه .1-1جدول 

-سامانه مشخصه

-رله هاي
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کنتاکهاي 

 زياد

 زياد

  

 .PLC ک واحدي ياجزا 1-7-3 

-1)شکل  واست  يمختلف يهاقسمت يدارا PLCک واحد ي   

مختلف  يبه همراه قسمت ها PLCپي ک واحد ياز  يطرح (2

 .(1379،  رضايي ساروي)دهد يآن را نشان م

 

 PLC واحد پايه .2-1شکل 

 

 ل منبع تغذيهمدو 1-7-3-1

ل يبه تمام وسا يانرسبرق يه، برايمدول منبع تغذ   

م، يولت مستق 24ر معمول آن يرود و مقاديبکار م سامانه

، رضايي سارويولت متناوب است) 230م ويولت مستق 110

1379.) 

 :6واحد پردازش مرکزي 2-3-7-1

 يعنياست،  يال س يپ( مغز CPU) يواحد پردازش مرکز   

درست کنترل  يبيکه تمام کارکردها را به ترت يدستگاه

ست و خودش فکر يهوشمند ن CPUد دانست ياما با ند.کيم

که در حافظه  ييهاکند و فقط از مجموعه دستورالعملينم

 کند.يت ميتبع ،رديگيآن قرار م

 ورودي و خروجي 1-7-3-3

                                                 
6- Central Prossecing Unit  



 
 

م دارند يارتباط و تسه يمدارها( )هايها و خروجيورود

شوند. تعداد يوصل م CPUبه  يباس داخل سامانهکه به کمک 

 ها متفاوت است. يال س يپ يو خروج يورود

 

 و ملزومات آن  يال س يپات يب عمليترت 1-7-4

-ياجرا م يال س يپافزار برنامه کاربر به کمک نرم   

به عملکرد پردازشگر  "ات عمدتاي. سرعت انجام عملشود

ين قرار بد يال س يپدارد. روش کار  يبستگ CPUموجود در 

شود، برنامه کاربر  يموده ميها پيرود: تمام واست

ن يشود. ايموده ميها پيشود و سپس تمام خروج يپردازش م

رضايي ) (3-1)شکل شود  يده ميش ناميمايعمل چرخه پ

 .(1379،  ساروي

 

 
 PLCچرخه پيمايش  .3-1شکل 

ر يالزم است. ابتدا مقاد يش، زمانيمايهر پ يبرا   

، سپس شوديفظه ثبت مشوند و در حايموده ميپ يورود

ها يشود و پس از آن تمام خروج يبرنامه کاربر اجرا م

 يش تکرار ميمايچرخه پ و شود،يم آن اجرا مطابق با

 .شود

 PLC يهاسامانهانواع  5 -1-7

   PLC يي آنها در سطوح مختلفي ها متنوع هستند و کارآ

فظه يا تعداد توان از نظر اندازه حارا مي ها PLCاست. 

  بندي کرد.خروجي دستهورودي/

1-7- 5- 1 PLCهاي کوچک 



 
 

-ي کنترل کنندهنيگزيمنظور جاها معموال به PLCن يا   

کنار  در يگردند و به خاطر کوچکياستفاده م يسنت يها

ها  PLCن يت ايشوند. قابليزات کنترل شونده نصب ميتجه

 کيها  PLCن ياست. در ا  I/Oا دو يک يمحدود و حداکثر 

آنها به صورت  يسينودارد و برنامه پردازنده وجود

و  ياگرام نردبانياست و با استفاده از د يمقدمات

 رد.يگيصورت م يدستورات نماد

1-7-5-2PLC هاي متوسط  

ا يجه توسعه يها ساختار مدوالر دارند، در نتPLCن يا   

ر ييا تغير آنها ساده است و تنها با اضافه نمودن ييتغ

شود ياستفاده م يها زمان PLCنيرد. از ايگيصورت م هامدول

نده محتمل يدر آ سامانهاد و توسعه يز I/Oکه تعداد خطوط 

توان از ياد است و ميها ز PLCنيا يباشد. امکانات ارتباط

 آنها در کنترل گسترده استفاده کرد.  

 1-7-5-3 PLCهاي بزرگ 

اد است يزار يبس يخروج/يکه تعداد ورود يدر موارد   

بزرگ  يها PLCده است ازيچيپ يات کنترليا عمليو 

ت يهدا يها براPLCن ين از اي. همچنشودياستفاده م

 گردد. يز استفاده ميکوچک ن PLC يتعداد

ها مدوالر است و امکان توسعه PLCن يساختمان ا   

آنها متنوع است و شامل  يهادارند. مدول ياديز

 گردد.يز ميآنالوگ ن يهايخروج/يورود

 ها عبارتند از: PLC يهايژ گيو يبرخ

  ياضيات ريانجام عمل يبرا يتيب 16پردازنده 

  و  يات موازيانجام عمل يبرا يتيک بيپردازنده

 رهيره و غيع در شمارش، ذخيتسر

 ر يگات وقتيانجام عمل يبرا يپردازنده جانب

 مثل :

 (PID  ) کنترل حلقه بسته  -                 

 کنترل موقعيت -                 

 محاسبات مميز شناور -                

 يابي و نمايش وضعيتبعي -                

 ارتباط با اجزاي کنترل گسترده -                

 عمليات گرافيکي -                



 
 

 ت (ياد ) چند مگابايحافظه ز 

 ها PLCارتباط در  6 -1-7

زات يگر تجهيها و دPLCن يالعات باز به مبادله اطين   

  ک کارخانه خودکار، سبب شده است کهيدر 

ها نصب شود در ندههمه کنترل کن يرو يامکانات ارتباط

PLCافزار الزم در خود بدنهافزار و نرمکوچک سخت يها PLC 

جهت  ياژهيو يهابزرگ، مدول يهاPLCگردد ودر ينصب م

 ارتباط وجود دارد.

انه در يبه را PLC يارتباط يهانامهيج توافقادو نوع ر   

 يبرا RS-422A .RS- 232Cو  : RS- 232Cآمده است 5 -1و  4-1 يهاشکل

فواصل بلند بکار  يبرا RS-422Aارتباط در فواصل کوتاه و 

ز يباس ن سامانهتوان به عنوان يرا م RS- 232Cرود. يم

تواند يانه  ميانه رايب پاين ترتي. به ااستفاده کرد

رضايي ) ( 6-1)شکل متصل شود  PLCک واحديش از يبه ب

 .(1379، ساروي

 

 
 RS-232C اتصال .4-1شکل 

 

 RS- 422A  اتصال .5-1شکل 



 
 

 
 RS – 232C سامانه باس .6-1شکل 

 هارله 1-8

عمل  يان کمياست که با جر يکيد الکترونيک کليرله    

عبور  ياديان زيتواند جريآن م يهاکند و کنتاکتيم

 سامانهاستفاده در  يبرا 19دهند. رله در اواسط قرن 

ل يستم با تکميل قرن بيتلگراف اختراع شد. در اوا

کنترل استفاده  يهاسامانهساختمان رله، از رله در 

با استفاده  يادهيچيکنترل پ يهاسامانهج يد و بتدريگرد

تمان خود از ل ساخيها با تکماز رله ساخته شد. رله

و ساختمان  ،از نظر ظاهرکنون اختراع آنها تازمان 

سه با ادوات ياند. در مقاکرده ياديشرفت زيپعملکرد 

 يکيزيف يهاها به خاطر داشتن قسمت، رلهيکيالکترون

 يکيني الکتروهادارند. رله يمتحرک سرعت و عمر محدود

، يعبورانيکه امروزه متداول شده است، از نظر سرعت، جر

 يهاد بر رلهينان و عمر مفياطم تياندازه، قابل

 (.1383و مرآت،  ينيحست دارند )يارجح يکيالکترومکان

 ماشين هاي سورتينگ  1-9

ج يسال قبل آغاز شد و به تدر 50محصوالت  يبندبسته

-، درجهيبند. کارگران ماهر همزمان اندازهافتيتکامل 

دادند. امروزه، يها را انجام موهيم يبندو بسته يبند

 يمتنوع يمحصوالت کشاورز يبندنگ و بستهيسورت يهانيماش

اند. توسعه و ساخته شده يمتناسب با نوع محصول طراح

همزمان محصول را از لحاظ  يبند، طبقهيکيل الکترونيوسا

-يدگيو پوس يو داخل يخارج يهابيشکل، اندازه، رنگ، آس

 ر ساخته است.يپذها امکان

 ياندازه بند ين هايماش 1-9-1



 
 

ها بر اساس يها و سبزوهيم يبنداندازه يهانيماش   

 براي ي مورد استفادهکيزيف يفاکتورها و وهينوع م

 شوند.يم يبندطبقه ي محصول،ريگاندازه

 بندهاي نقاله مشبکاندازه 1-9-1-1

و ها وهيکه م ينقاله مشبک، هنگام يبندهااندازه   

د و دقت ندارن يدگيب ديبه آس يديت شديها حساسيسبز

روند. ياز است، بکار مينسبتا متوسط مورد ن يبنداندازه

 شکل) ار ساده استيبس يانقاله يبندهاساختار اندازه

-يل ميآنرا تسمه نقاله مشبک تشک يو قسمت اصل ((1-7)

-وهيتسمه مشبک، م يها از رووهيدهد. همزمان با عبور م

 يهاهويم يدهند وليتر به حرکت خود ادامه مبزرگ يها

 يهاوهيند. مينماينقاله عبور م يهاکوچکتر از شبکه

ه ين با زاويري، توسط نقاله زنقاله يهااز شبکه يعبور

بند، جهت حرکت تسمه نقاله مشبک اندازهقائمه نسبت به 

 يقرار دادن متوال شوند.يمنتقل م يبندن بستهيبه ماش

با  يهاوهينقاله مشبک با ابعاد مختلف، مين تسمه چند

 يبستگ يبندند. دقت اندازهيآيمختلف بدست م يهااندازه

تسمه نقاله در واحد سطح تسمه  يها رووهيبه نسبت م

)بل و ک باشديکمتر از  يستين نسبت بايا .دارد

  (.1991، 7کوسينس

 

 

 اندازه بند نقاله مشبک .7-1شکل 

                                                 
7- Bell and Cousins                        2- Greefa   



 
 

 8بندهاي تسمه وصفحه گريفااندازه 2-1-9-1

-يها و سبزوهياغلب م يبنداندازه ين براين ماشيا    

 .باشنديت متوسط مناسب ميبا ظرف يو شبه کرو يکرو يها

ن و اصول کار آن را يسطح مقطع ماش وارهطرح 8 -1شکل 

-يتسمه نقاله حرکت م يف رويک رديوه در يم .دهدينشان م

 αب يش يکه تسمه نقاله نسبت به افق دارا يکند، به طور

طرف صفحه هها بوهيموجب غلت خوردن مه ين زاويباشد. ايم

ن تسمه و صفحه يشود. فاصله بيروکش نرم م يدارا يعمود

يش از نتها ) بکه از ابتدا تا ام شده يتنظ يطور

کوچک  يهاوهيابد. ابتدا مييش ميج افزاي(، به تدرمتر10

 ين تسمه و صفحه عبور کرده و به جعبه جانبياز فاصله ب

توانند عبور يتر چون نمبزرگ يهاوهيشوند و ميخته مير

ن ين که فاصله بي، تا ادادهکنند به حرکت خود ادامه 

ها وهيکه م يوه شود. در صورتيتر از متسمه و صفحه بزرگ

ند، در ين تسمه و صفحه عبور نماينتوانند از فاصله ب

) پلگ، شونديخته مين به جعبه مخصوص خود ريماش يانتها

1985 ). 

 

 بند تسمه و صفحه گريفادازهان. 8-1شکل 

 بند دوار گريفااندازه  1-9-1-3

باشد که يبندها مگر از اندازهيد ين نوعين ماشيا   

-يدوار م يسک مخروطيد ينقاله، دارا تسمه و يبجا

ن صورت طول دستگاه کمتر شده و ي(. در ا 9-1باشند)شکل 

در  يعمود يهاشود. صفحهيتر محمل و نقل آن آسان

ها ن صفحهيتوان فاصله بياند که مسک نصب شدهيون دراميپ

سک حرکت يرامون ديها در پوهيم نمود. ميسک را تنظيو د

                                                 
 



 
 

ها در وهيم کهيياز آنجا شوند.يم يبندکنند و اندازهيم

 يها محدود منين ماشيت ايشوند ظرفيف وارد ميک ردي

 . (1985)پلگ، باشد

 

 

 ار گريفابند دواصول کار اندازه .9-1شکل 

 بندهاي تسمه و غلتکاندازه 1-9-1-4

ساختمان و اصول تسمه وغلتک از لحاظ  يبندهااندازه  

ن يا باشند.يتسمه و صفحه م يبندهاکار مشابه اندازه

قابل  يهامتر طول دارند وغلتک 12معموال ن ها يماش

-ا 10-1شوند. شکل )ينصب م يعمود يهاصفحه يم به جايتنظ

را نشان  بند تسمه و غلتکک اندازهيشمات لف( سطح مقطع

ت يشود. مزيمرکبات استفاده م يدهد که معموال برايم

ن يب يک دوار نسبت به صفحه ثابت، حذف اصطحکاک لغزشغلت

تسمه و غلتک،  يهانيباشد. در ماشيوه و صفحه ميم

-هنقاط انداز يالحظه يکاک غلتشبا اصط يکاک لغزشاصط

ب (  10-1)شکل  گردد.ين ميگزين جايدر طول ماش يبند

از حرکت  يبيترکدهد که يها را نشان موهير حرکت ميمس

  (.1990)فلوز، است يو اصطکاک يغلتش

 



 
 

 

 اندازه بند تسمه و غلتک .10-1شکل 

 هاي واگرا()تسمه 9بندهاي جانسنهانداز 5-1-9-1

و نحوه  يبندک اصول اندازهيبطور شمات 11-1شکل    

وه ين، ميدهد. هنگام کار ماشيرا نشان م م دستگاهيتنظ

کند. يحرکت م Vدار به شکلن دو تسمه روکشيف بيک رديدر 

ج يها به تدرن تسمهي، فاصله بهاوهيهمزمان با حرکت م

از  ترکوچک يهاوهيم ابتدا جهيابد. در نتييش ميافزا

-بزرگ يهاوهيکه م يکند، در حاليفاصله دو تسمه عبور م

-دهند و از لحاظ قطر اندازهيخود ادامه م تر به حرکت

 يبنداندازه يژه برايها به ونين ماشيشوند. ايم يبند

، 10)کينينمناسب است يه گالبيشب يهاوهيآلو و م، زرديگالب

1986).  

 

 هاي واگرااصول کار تسمه .11-1شکل 

 کي واگراغلت هايبنداندازه 1-9-1-6

                                                 
9 - Jansen  2- Kienin                    
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Abstract:  
           By increasing the agricultural productions in the country, grading of agricultural 

materials, especially the fruits, will be important based on indices such as size, weight 

and colour. Naturally, there are differences among majority of products according to 

size and the factors in relation to maturity such as colour and firmness. Mechanical 

harvesting of fruits increase the inconsistency in physical properties and so, it will be 

necessary to sort and grade fruits and vegetables. An electronically automated system 

for grading fruits was designed and then its performance was evaluated. The machine 

included two electronic and mechanical parts in which the fruits were passed through 

and then graded according their weight using a 30 N load cell and its supported control 

circuit in three different classes. In this research, during two experiments the effect of 4 

independent variables on machine performance was investigated. The levels of 

independent variables in first experiment were: fruit shape (two different fruits), input 

slope (three levels of 30, 40 and 50 degrees), and time of sensing (five levels of 1, 1.5, 

2, 2.5 and 3 seconds) and in second experiment: fruit shape (two different fruits), and 

output slope (three levels of 10, 30 and 50 degrees). The effects of all three main factors 

were statistically significant on the machine performance (fruit per second). However, it 

was found that the most important factor was the time of load cell which, its interaction 

effects was significant on machine performance. In this relation, the optimum 

corrections of timers (in internal programs of PLC's) through calculation of time of 

fruits which passed the obstacles and gates finally caused to increase the performance of 

the machine. According to the results, the maximum rate of performance was related to 

kiwi-fruit, in input slope of 50 degree and 1 second of time of load cell equal to 872.4 

fruits/hrs. Maximum coefficient of accuracy was relation to apple fruit, 30 degrees 

slope, in times of 2.5 and 3 seconds, and 40 degrees, in time of 3 second, and kiwi-fruit, 

in 30 and 40 degrees slope, and in times of 2.5 and 3 seconds, equal to 100%. 

According to the results, minimum and maximum rate of mechanical damages were 

zero and 15% in apple in 50 degrees slope in time of 1 second, which is negligible. 

 

 

 


