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 چکیده

 به بازار مصرف، شناسایی گردد. محصولیکی از مهمترین مواردی است که باید قبل از ارسال  مرغترک تخم

دار از یک  طکرف منشکأ آلکودگی باکتریکایی بکوده و از طکرف دی کر منبکع آلکودگی بکرای سکایر های ترکمرغتخم

هدف از این  نسان را به مخاطره بیاندازد.تواند سالمتی اباشند که این میهای سالم و تمیز در ی  بسته میمرغتخم

هکای ی ترکو سریع به منظور شناسای استفاده از روش بینایی کامپیوتری به عنوان روشی دقیق، غیر مخرب تحقیق

دلیکل داشکتن  و به جامع و مطمئن یعنوان روش به Hough تبدل از باشد.به وجود آمده بر روی سطح تخم مرغ می

 مرغتخم سطح هایشکست ی و هاترک گرفتن نظر در باو  یرخطوط تصو ییدر شناسا کردنویژگی توصیفی برخورد 

 45تشککل از عدد تخم مرغ م 75شامل  هامجموعه کل نمونه .شداستفاده  یوبع ینا ییشناسا یبه عنوان خط، برا

سکپ  بکا  دار بود که تحت شرایط کنترل شده از آنها تصاویر دیجیتال تهیه شد.مرغ ترکتخم 35تخم مرغ سالم و 

هکاف  یلتبکد یریارگبکه کک یتکاًو نها Canny یابلبه یتمو اعمال ال ور یرمعمول در پردازش تصو یها پردازشیشپ

 یلشدند. در بخش تحل ییشناسارفته و گ نظردر  یرخط در تصوپاره ی مرغ به مانند موجود در سطح تخم یهاترک

 یکلدر بخکش تحل .یکداستفاده گرد یوبسالم از مع یهانمونه یجداساز یبرا ییزیتم یلتحل یبند خطاز طبقه یز،ن

از  یحکاک یج. نتکایکداسکتفاده گرد یکوبسالم از مع یهانمونه یجداساز یبرا ییزیتم یلتحل یبند خطاز طبقه یز،ن

 ی کرمرغ، نسکبت بکه دسطح تخم یواقع شده بر رو یوبع ییدر شناسا یکردرو ینو قابل قبول بودن ا مندییترضا

 یکدادسکت پب %1/90 یحصکح ییبه دقت شناسا یمتوانست یکهبوده، بطور باشند،یکه عموماً مخرب م یقبل یهاروش

 به دست آمد. یهثان 7/0برابر مرغ ترک در هر نمونه تخم یآشکارساز یشده برا ی. زمان سپریمکن

 .بندیهاف، ترک، طبقه یلمرغ، تبدتخم یوتری،کامپ یناییب :یدیت کلکلما
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 مقدمه -1-1

منبکع  یککهبطور باشکدیاغلب مکردم م ییو پراستفاده در سبد غذا ییمواد غذا ترینیاز عموم یکیمرغ تخم

مهکم در  ییمکاده غکذا یک تواند به عنکوان  یدر آن وجود داشته و م یها و امالح ضرور یتامینو ین،از پروتئ یخوب

ی مکمل غکذای این ماده غذایی هم بصورت مستقیم در پخت غذا و نیز بصورت افراد وجود داشته باشد. ییبرنامه غذا

باشکد گیرد و هم به عنوان ی  ماده الزمکه در تهیکه انکواع شکیرینیجات از اقکالم ضکروری میمورد استفاده قرار می

یفیت مرغ امکان فراهم کردن آنها با کیفیت مناسب وجود نخواهد داشت. بنابراین اطمینان از کتخماینکه بدون ب ونه

مت باشد؛ زیرا بطور مسکتقیم بکا سکالچنین ماده غذایی با ارزش و مهمی از درجه اهمیت بسیار باالیی برخوردار می

ناپکذیری را های جبرانتواند آسیبمی ان اری در سنجش کیفیت آنترین سهلافراد جامعه در ارتباط است و کوچ 

 به همراه داشته باشد.

گیری کیفیت، خود عالوه بر داشتن ای دارد این است که روش اندازهالعادهآنچه که در این میان اهمیت فوق

های ی  روش استاندارد که شامل دقت باال، سرعت مناسب و قابلیت تکراپذیری مطلوب هستند اساسکاً یک  ویژگی

ار یفیت، خود محصکول آسکیبی از طکرف ابکزگیری کزهای که در فرآیند تشخیص و انداروش غیر مخرب باشد ب ونه

مکرغ در مرغ از حساسیت باالتری برخوردار اسکت زیکرا پوسکته تخممورد استفاده نبیند. این چالش در خصوص تخم

 شود. برابر برخوردها و ضربات بیرونی استحکام چندانی ندارد و خیلی سریع دچار ترک و حتی شکست ی می

شود اما مکراد مکا در اینجکا بیشکتر تعیکین ت مفهوم عام آن متبادر میهر چند از ذکر عبارت سنجش کیفی

ی غکذایی باشد. به هر حال کیفیت ظاهری هر محصول کشکاورزی و نیکز هکر مکادهکیفیت فیزیکی این محصول می

ع باشد. به بیان دی ر کیفیت بیرونی که توسط دیدن مورد قضاوت واقمرغ حاکی از کیفیت کل آن کاال میمانند تخم

ت، شود معیار مناسبی برای ما به منظور انتخاب آن خواهد بود. بنابراین ماده غذایی توسط مسئول کنترل کیفیکمی

 شد. ی داشته بابازرس مواد غذایی و نهاتاٌ خود مشتری مورد تأئید و پسند خواهند بود که کیفیت ظاهری قابل قبول

است که از نظر عکدم وجکود آسکیب فیزیککی  مرغ مشتری زمانی خاطر جمعپ  بطور مشخص درباره تخم

دیده به دلیل احتمال آلکودگی باکتریکایی آن اغلکب های آسیبمرغمثل ترک و یا شکست ی به اطمینان برسد. تخم

پذیرد. نخست آنکه احتمال دارد در اثر تشخیص غلط و یا رویت شوند. این کار به دو دلیل انجام میکنار گذاشته می
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توسط انسان، ربات و یا هر وسیله دی ر وارد سبد غذایی مردم شده و خطرآفرین باشد. به غیر  نشدن آسیب فیزیکی

آوری و بسته بندی بندی، جمعها تولید، درجهمرغهایی که بصورت سری و انبوه تخماز این در صنایع غذایی و مکان

هکای موجکود در آن مرغد تمامی تخمها بدون تردیشده در بین بستهشوند مخلوط شدن حتی ی  نمونه شکستهمی

شود تشکخیص بکه موقکع، صکحیح و بکدون ابراین مالحظه میبسته را در معرض آلودگی و فساد قرار خواهد داد. بن

 ای برخوردار است. العادهرسانی به محصول به ویژه در تولید انبوه آن از اهمیت فوقآسیب

مرغ آیا روشی وجود دارد که کیفیت ظاهری تخم آید که در خصوص سنجشحال در اینجا سوال پیش می

رسانی به محصول باشد؟ این پژوهش تالش کرده است ضمن پاسخ مثبکت بکه در عین دقیق بودن مستقل از آسیب

تا  ی این چالشاین سوال ابعاد این مسأله را بطور نسبتاً جامع تبین کند تا مشخص شود رویکردهای مختلفی که برا

 اند. سأله واقع شدهمهای مدرن در کجای این اند و روشای موفق بودهند تا چه اندازهاحال پیشنهاد شده

عت رد فاز صکنبطور کلی زنجیره تولید ی  کاال و یا دست کم مرحله یا مراحلی از این زنجیره که بخواهد وا

 دهای مشکخص وشده و بصورت صنعتی و نه دستی پا به منصه ظهور گذارد بایستی یک  سکری اصکول و اسکتاندار

ای را دارا باشد. مفاهیمی از قبیل دقت، سرعت، قابلیت تکرارپکذیری و غیرمخکرب بکودن از جملکه ایکن تعریف شده

 عتی نیز از این قاعده مستثنی نیست. مرغ بصورت صناصول هستند. تولید و فرآوری تخم

دار و شکسکته بکودن سالم و ترک ها از نظرمرغمرغ به لحاظ اندازه آن و نیز جداسازی تخمبندی تخمدرجه

آنها چنانچه بصورت دستی و توسط انسان انجام گیرد همواره با خطا همراه خواهد بود؛ این خطا ناشی از خست ی و 

بندی ککه ها و مراککز بسکتهباشد. از طرف دی ر، راندمان انجام این کارها بصورت انبکوه در مرغکداریعدم تمرکز می

شوند خیلی باال نخواهد بکود. وجکود خطکا بکه ویکژه در بندی میمرغ جداسازی و بستهتخمروزانه چندین هزار عدد 

های ها و یا ریزترککند زیرا برخی از ترکدار بیشتر خود را نمایان میهای ترکمرغمقوله شناسایی و جداسازی تخم

براین نیاز به چشکم غیربیولکوکیکی قابل رویت نیستند. بنا 1مرغ اساساً توسط سیستم بینایی انسانسطح پوسته تخم

رسد. ایکن چنکین ابکزرای نبایکد در فرآینکد آشکارسکازی تکرک و برای دیدن این موارد در اینجا ضروری به نظر می

                                                      
1. Human visual system 
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 باشد. 1ای وارد سازد و به اصطالح فنی غیر مخربمرغ به آن صدمهشکست ی پوسته تخم

در  یشرفتهپ یهاکنندگان، استفاده از روشفمصر ینو همچن ییغذا یعصنا ینمتخصص یدر پاسخ به تقاضا

 یک مکرغ را در عکرض تخم 120000قادرنکد تکا  یافتهتوسکعه هایین. ماشنمایدیم یها ضرورمرغتخم یبنددسته

هکا، مرغپکردازش تخم هایینسرعت در ماش یشافزا ین(. با ا2008کنند )الورن  و همکاران او،  یبندساعت درجه

هکا و مرغپردازش تخم یتلمدرن مسئو هایینگفت ماش توانیو م باشدیم یشرفتدر حال پ یزن یبنددرجه یفناور

ود ودن برحسب وجب یزتم ی؛درجه تازگ یلاز قب یفیک یبرعهده دارند. پارامترها یفیتآنها را بر اساس ک یبنددسته

 یتکاًو نها ینزرده، رشکد جنک شکامل وجکود خکون در مرغتخم یداخل یفیتمرغ؛ کتخم وستو لکه خون در پ یفیکث

 یددر خط تول مرغتخم یواحد صنعت  یهستند که در  یمهم یاربس یفاکتورها مرغموجود در پوسته تخم یهاترک

 .شوندیم یریگاندازه

اری و انتقال بیمتوانند منشأ تولید مرغ به دلیل اینکه میهای به وجود آمده در پوسته تخمآشکارسازی ترک

 ت. مضاف بکرباشند یکی از مسائل پیش روی تولید کنندگان، کارشناسان صنایع غذایی و نهایتاً مصرف کنندگان اس

ای ریز هستند که شاید نتوان با ی  بار بازرسی چشمی توسط مرغ به اندازههای روی پوسته تخماین، برخی از ترک

 انسان قابل شناسایی باشند.

بکدون  یککهگشکا باشکد؛ بطورراه تواندیم یرتصو یلو تحل یوتریکامپ یناییمدن به چالش فوق، بفائق آ یبرا

بنکابراین هکدف از  شکوند. یها با دقت مناسب آشکارساترک یص،تشخ یندها در خالل فرآمرغبه تخم یدنرس یبآس

منظکور شناسکایی و آشکارسکازی به  2کارگیری ی  روش مبتنی بر کامپیوتر به نام بینایی کامپیوتریاین تحقیق به

 باشد.مرغ میهای موجود در سطح تخمها و شکست یترک

 

 پیشینه تحقیق -1-2

 یرفتکهمکرغ صکورت پذپوسته تخم یرو یهاترک یدر داخل کشور به منظور آشکارساز یمعدود یقاتتحق

                                                      
1 . Non- destructive 
2 . Computer vision 
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و پوررضا با اسکتفاده  یخانراستا وجود دارد. آق یننقاط جهان در ا یردر سا یوجود، مطالعات متعدد یناست. اما با ا

جکرم، حجکم و  یکینمکرغ انجکام دادنکد. هکدف آنهکا تعتخم یبنددرجه یرا بر رو یامطالعه ینماش یناییاز روش ب

آنهکا بکا  یسکتوگرامه یسکهدار با مقالکه یهامرغتخم یینها بود. طبق گزارش آنها تعمرغسطح تخم یفیکث ینهمچن

 ین% محاسبه شدند. امکا در عک1کمتر از  یبا خطا یز% انجام شد. جرم و حجم ن100با دقت  یزالم و تمس یهانمونه

 سرعت پردازش را دادند. یشافزا یشنهادپ تریعمل ردهایکارب یحال برا

مکرغ، تکرک تخم یآشکارساز یهاروش ی، بطور کل(2004و همکارانش ) یردکتال یبر اساس گزارش مرور 

زن ضربه ی عموالً از م یکی. در روش مکانگیرندیقرار م یوترکامپ یناییو ب یارتعاش یلتحل یکی،کانم یدر سه دسته

پککروب  یکک صککل اضککربه زن در  یککن. اشککودیمککرغ اسککتفاده مدر سککطح تخم یآشککفت  یجککادکوچکک  بککه منظککور ا

دو  ینمکرغ ککه در بکرا به سطح تخم یشده و ضربات ی خود تحر پیچیمالقاء س یقاست که از طر یسیالکترومغناط

مارش تعکداد شک ینو همچنک یهدامنه پاسخ بکه ضکر یسهمقا ا. در مرحله بعد بکندیقرار دارد وارد م یکیغلت  مکان

 ییدار شناسکاتکرک یهکامرغاند، تخمسکالم ککه قکبالً ثبکت شکده یهاآنها با نمونه یسهبرگشت به عقب پروب و مقا

 یککه عملککرد شکودیاسکتفاده م یزوپ یاز سنسورها یسیالکترومغناط ی تحر یبه جا از موارد ی. در برخشوندیم

روش در حکد  یکن. دقت اباشدینقطه م 32تا  24 ینب شودیم یکه اثر ضربه در آنها بررس یمشابه دارد. تعداد نقاط

روش هسکتند امکا  یکنا یکایمرغ از مزااستحکام پوسته تخم ینتخم ین%(؛ همچن90است )حدود  ینسبتاً قابل قبول

 یصختشک ینکدبکودن فرآ برمانز ینوارد شدن ضربات و در کل مخرب بودن آن و همچن یندر ح یاحتمال شکست 

 .باشدیم یکیمکان یهاروش یبترک از معا

جهت ثبت  یزریسنج لارتعاش ی است معموالً از  یکیمشابه روش مکان یکه تا حد یارتعاش یهادر روش

. چنانچکه دامنکه شکودیاسکتفاده م یروسنجو مجهز به ن یمزن مالضربه ی از برخورد  یناش ارتعاشات به وجود آمده

بکه  یابیو دست یقدق یلود. به منظور تحلشیبره گرفته م کنندهیتتقو ی نرسد از  ینحد آستانه مع ی ارتعاش از 

 یه در هر سه بعکد محورهکاها، ارتعاش به وجود آمدمرغمورد نظر در سطح تخم یوبع یدقت مطلوب در آشکارساز

هر  یمختلف برا یدر مودها یفرکان  ارتعاش یل. در آخر با تحلگیردیقرار م یلو تحل یه( مورد تجزx,y,zمختصات )

مشکخص  یکوبمع یهامکرغ در روابکط مربوطکه نمونکهتخم یدو لحاظ کردن فرکان  تشد دار،دو دسته سالم و ترک
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بر بکودن و . زمانباشدیروش م ینا یایمرغ از مزاضخامت پوسته تخم یینامکان تع یز% و ن90 ی. دقت باالشوندیم

 .باشدیم یارتعاش یهاروش یبنسبتا گران از معا یش اهیبه امکانات آزما یازن

رت و نظکا ی،در امکر بازرسک یننکو یکردهکایاز رو ی کرید یدسکته یوتریککامپ یناییبر ب یمبتن یهاروش

حافظکه و  نیکزاقدرت پکردازش، م یشمختلف از جمله صنعت غذا است. با افزا یعدر صنا ییمواد غذا سنجییفیتک

 یکناز ا یریگاال در بهرهراندمان ب ارانتظ توانیم یربرداریتصو یها ینمانند دورب یکیشدن ادوات الکترون یجیتالید

و  یکینتع یککهبطور باشکدیبودن آن م یرمخربغ یوتریکامپ یناییشاخص مثبت روش ب ینتررا داشت. مهم یفناور

 یکنانکدرکار در ا اغلب افکراد دسکت یمطلوب برا یبه آنها هدف یبآس ینبدون کوچکتر ییمحصوالت غذا یجداساز

و پکردازش آن در  لیجیتاد یرتصاو یهمرغ با تهدر سطح تخم یو شکست  ترک یص. در خصوص تشخباشدیحوزه م

 دسکت ییباال نانیاطم یتاز جمله دقت، سرعت و قابل یدی، به فوابودن یرمخربعالوه بر غ توانیم یوترکامپ یطمح

 یکوبع یشکارسکازآدر  یوتریککامپ ینکاییو ب یارتعاش یکی،سه روش مکان ینب اییسهمقا 1-1کرد. در جدول  یداپ

 شده است. ییمواد غذا

 ییغذا یعدر محصوالت صنا یوبع یصسه روش تشخ یسهمقا: 1-1 جدول

  روش نوع  دقت سرعت بودن مخرب اطمینان قابلیت

 مکانیکی %80-90 کند مخرب پایین

  ارتعاشی %90 باالی کند مخرب باال نسبتاً 

 یوترکامپ بینایی %90 باالی سریع غیرمخرب باال

 

 هاییژگیو یلبر تحل یترک مبتن یمخرب آشکارساز یرغ یهاروش یشتر( ب2000) بر اساس گزارش چو و همکاران

 هایی نالس یل( با تحل2012و همکارانش ) یل (.2000هستند )چو و همکارن،  یوترکامپ یناییب ینو همچن یصوت

دار کردنکد. آنهکا بکا تکرک یهکامرغتخم یینو تع ییمرغ، اقدام به شناسااز برخورد ضربه به پوسته تخم یناش یصوت

 اسالمسالم و ن یهامرغتخم یآمده برابه دست یرمقاد یسهو مقا  یولتو یلبا روش تبد های نالس ینا یمحاسبه انرک

و  ینتوسکط جک یپاسکخ بکه فرککان  صکوت یلمشابه با روش تحل یقکنند. تحق یدادست پ 95توانستند به دقت % 
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ککار  ینامیک پاسخ فرککان  د یلو تحل یهبا تجز یز(  ن2010(  انجام شده است. کائو و همکاران )2015همکاران )

 یهابکه قسکمت یکیمکان یمرا مورد مطالعه قرار دادند. آنها با اعمال فشار مال غمرته تخمپوس یهاترک یآشکارساز

هر دو گروه سکالم  یرا برا یدفرکان  تشد یزوالکتری ،حس ر نازک قابل انعطاف پ یریها و به کارگمرغمختلف تخم

دار را تکرک یهکامکرغ، تخمیفرکانس ییژگو 10با   یخط ییزتم یلکردند و با استفاده از تحل یریگدار اندازهو ترک

 کردند. یجداساز

 یناییو ب یروپردازش تص ی تکن کنند،یاستفاده م  یترک و شکست  ییشناسا یکه محققان از آن برا ی ریروش د

ن محل کرد یداپ یمجهز به محفظه فشار برا ینماش یناییب یستمس ی ( 2008ت.  الورن  و همکاران )اس ینماش

شکافتن تکرک  یالزم برا یروینخأل و  یجادا یرا برا یکوچک یآنها محفظه مرغ توسعه دادند.پوسته تخم یترک رو

 یمرغ سالم به درسکتتخم 80 یندار در بمرغ ترکتخم 80پوسته ساختند . بر اساس گزارش آنها همه  یموجود رو

را  غمکرتخم یفیکتدر کنترل ک یشرفتهپ یهاروش یادداشت ی ( در 2011) یشدند. ورتنز و همکاران و ییشناسا

 یرونکیو سکطح ب یداخل یفیتک ییندر تع سنجییفها به استفاده از طروش ینمورد از ا 2قرار دادند.  یمورد بررس

ر دمتداول  یوبع سنجییفیتدر ک فییچند ط یربرداریتصو یژهو به و ینماش یناییب یفناور ینها و همچنمرغتخم

 محصول اشاره دارد. ینا

قکدام بکه اهکاف  یلو اسکتفاده از روش تبکد یرتصکو یکلبا استفاده از تحل یامطالعه یط (2014ناشات و همکاران )

 هاییسککوئیتو نظارت ب یترک نمودند. هدف آنها غلبه بر چالش بازرس یدارا هاییسکوئیتب یو جداساز ییشناسا

از  یژگکیراج واستخ یبرا یهرم یندفرآ ی وهش پژ ینبودند. در ا یریکنواخترنگ غ یعتوز یبود که دارا یدارترک

دقکت  یککهشدند بطور ییها شناساترک  یبانبردار پشت ینهاف و ماش یلدنبال شد و با روش تبد یسکوئیتب یرتصاو

 یکزتم ینطکورو هم یفکیاثر کث (2017و همکاران ) یادیمکولمطلوب گزاش شد. پر یارو بس 97از %  یشروش ب ینا

 یجقرار دادند. نتکا یمورد بررس یرصوتبه روش پردازش  هایزترکر ییرا در شناسا نشست یقها از طرمرغتخم یشدگ

 آنهکا در یکهدارد، بطور یوبمع یهانمونه یدر آشکارساز دارییمرغ اثر معنتخم یهانمونه یزنشان داد که سطح تم

 .یدند% رس94 یبه دقت جداساز یتنها

( پلتفرمی مبتنی بر تصویر در باند مرئی برای تعیین تازگی تخکم ماکیکان توسکعه دادنکد. 2017عبداله و همکاران )
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ها به یکدی ر فرآیند بازرسی آنها را پیچیده ککرده بکود. امکا بکا ایکن طبق گزارش آنها به دلیل بافت مشابه اکثر تخم

ی بکه شناسکایی و جداسکازی گیر دوتکایوجود با بکه ککارگیری یک  فیلتکر غیکرهم ن همکراه بکا ال کوریتم آسکتانه

های مربوطه ویژگی 1های ناحیه ترک خورده مبادرت ورزیدند. در ادامه با اعمال تبدیل رادونشناسانه پیکسلریخت

ها را انجام دادند. بندی تخمچندکالسه عمل طبقه 2بند ماشین بردار پشتیبانرا استخراج کردند. در آخر نیز با طبقه

بوده است. درجه شکباهت زیکاد % 2/89 بندی آنها برای این کارداد که میان ین دقت طبقهنتایج آزمایش اهی نشان 

 ها دلیل این مقدار دقت بیان شده است.بین گروه

 تبديل هاف -1-3

سکتفاده ا یرو پردازش تصو ینماش یناییب یر،تصو یلاست که در تحل  یژگیابزار استخراج و ی هاف  یلتبد

مککان را بکه ککاربر ا یکنچرا که ا شود،یم یاد ییروش جادو ی هاف به عنوان  یلاز متون از تبد ی. در بعضشودیم

و  یبش توانیف مها یلکند. به کم  تبد ییشناسا یردر تصو یزرا ن ی رد یهاکه نه تنها خطوط بلکه شکل دهدیم

 یو اداره تیریشده است و مد یلشکاز نقاط ت یاخط از مجموعه ی  یکهکرد. از آنجائ یینمحل تقاطع خطوط را تع

 یکنقکرار دارد ا یکتاول اهم که در درجه یزیچ یننقطه مجرد است، بنابرا ی تر از اداره از نقاط مشکل یامجموعه

شکل ) داد یشنقطه مجرد نما ی خط را بدون از دست دادن تمام اطالعات آن بصورت  ی توان یاست که چطور م

1-1). 

 

 یژگیو یبه فضا xy یخط از فضا یلتبد: 1-1 شکل

                                                      
1 . Radon transform 

2 . Support vector machine 
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خطکوط  خکط، یکنا یصکفر رو یرهر نقطه غ یبرا توانیم یر،تصو ی خط معلوم در  ی در نظر گرفتن با 

 یکادز یاربسک را قطع کنند ی راز خطوط همد یبرخ ینکهحالت احتمال ا ینرا رسم کرد. در ا ab یمتناظر را در فضا

 اییکدها یکن. ا(2-1)شککل  داد خواهکدرا به ما  xy یشکار شده در فضاخط آ یها، پارامترهاتقاطع یناست. مکان ا

 هاف وجود دارد. یلاست که در پشت تبد

 

 پارامتر یبه چند خط در فضا xy یچند نقطه در فضا یلتبد: 2-1 شکل

خکط  یبچکه شکاست که چنان ینعمده دارد و آن ا یرادا ی هاف  یلکه تبد یافتدر توانیم یدگاهد ینبا ا

 نخواهد بود. یعمل یلتبد ینصورت است که استفاده از ا ینخط قائم(، در ا ی شود ) ینهایتب

 هشکل ک ینبه ا مرتفع نمود. توانیخط م یپارامترها ییندر روش تع یریمشکل فوق را با به کار بردن تدب

مت آن به س یبدر صورت عمود بودن خط، ش یم)که گفت ینخط در مختصات کارتز ینوشتن معادله عموم یبه جا

 θو  ρز مبدأ، از او عرض  یبدو پارامتر ش یکه در آن به جا یم(، از فرم نرمال خط استفاده کنکندیم یلم ینهایتب

 (.3-1)شکل  یریمبهره ب  باشندیکه هر دو محدود م
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 xy یفرم نرمال خط در فضا: 3-1 شکل

شده اسکت.  یمسبه شکل باال تر یننمودار در مختصات کارتز MATLABافزار در نرم یرتصو یتماه یلبه دل

 یرمقدار از صفر تا قطر تصو ρدرجه( و حداکثر  90ا ت -90 ین)ب باشدیدرجه م θ 180 یهحداکثر زاو یش،نما یندر ا

 ر خواهد بود:یبه شکل ز یدجد یش. در هر صورت، معادله خط مزبور در نماباشدیم

(1) 𝑥 cos 𝜃 + 𝑦 sin 𝜃 = 𝜌 

 یکن. با داشکتن ارسدیم Hough یلمرغ، نوبت به اعمال تبدتخم یرتصو درپ  از به دست آوردن نقشه لبه 

 یبترت ینکمتر شده و بد رودیاز آنها رد شده و احتمال وجود خط در آنها م ینوسیس هاییکه منحن ینقشه، نقاط

که در آن بازه نقاط  اییهاست. زاو سنح ی  ینکه ا کندیم یداکردن خطوط محتمل کاهش پ یداپ یزمان الزم برا

 یهکاالزم را بکا ترک یشده همخوان یافتهتعداد خطوط  ینکها یشد. برا ییندرجه تع 180برابر  شوندیم یازدهیامت

مقدار  ی را که طول آنها از  یخطوط ینکهها داشته دو شرط در برنامه گذاشته شد. اول امرغسطح تخم یرو یواقع

 یک خکط چنانچکه از  یک  ینقکاط رو یکاو ثان یکردسل کمتر باشند را به عنوان خط در نظر ن یکپ 40 یعنی ینمع

در نظر گرفته شد کمتر باشند را باهم ادغام کند.  یکسلپ 15و خطا برابر  یبا سع یقتحق ینکه در ا ینهبه یآستانه

تعداد خطوط مکورد  یزدو مورد از اول ن ینمؤثر بودند. عالوه بر ا یارها بسهرچه بهتر ترک ییدو شرط، در شناسا ینا

 یلمکرغ تبکدتخم یکه در هکر نمونکه یمعن ینخط در نظر گرفته شد؛ به ا 10بصورت شمارا و محدود برابر  یبررس

 یپکارامتر یفضکا یک ککه  Hough یلحاصل از اعمال تبد یر. در تصویدننما یترک را آشکارساز 10از  یشترهاف، ب

احتمکال حضکور  ین( بکاالتر255بکه  ی نزد ییسطح روشنا یبودند )دارا یهاز بق ترکه روشن هایییکسلپ باشد،یم
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 مرغ را دارا بودندسطح تخم یترک رو

امکا  یژگکینقطه در مختصات و ی برابر است با  ینخط در مختصات کارتز ی همچنان  یدرابطه جد ینبا ا

,𝜌) یژگیدر مختصات و ینوسیس یمنحن ی ست با برابر ا یننقطه در مختصات کارتز ی  𝜃ککه  یککار ین(.  بنکابرا

ککه  یمعنک یکنبدهد به ا یهد رأدیاجازه م یرموجود در تصو یکسلاست که به هر پ ینا دهدیهاف انجام م یلتبد

 هاییحاصل از برخورد منحن یهاو تقاطع شوندیم یازبندیهاف امت یلتحت تبد یرموجود در تصو هاییکسلهمه پ

نقکاط  یرداشکته باشکد )در تصکو یبکاالتر یازکه امت یاو هر نقطه گیرندیقرار م یمورد بررس ρθ یدر فضا ینوسیس

 از وجود خط را خواهد داشت. ی( احتمال باالترترو روشن یشترب ییشدت روشنا یدارا

. داشته باشد یلدل ینچند تواندیم ینکه ا کندیلبه کار م یرتصاو یهاف رو یلتبد یمتوجه داشته باش یدبا

ها بکه دنبکال ما تن یاًثان زمانبر است. یارکه بس باشدیبه توان سه م nاز مرتبه  یرن  یرتصاو یکار کردن رو ینکهاول ا

نجکام اهکم  یکتو پرو یلبکه ماننکد کنک یصتشکخ یتمال ور ی کار را  ینچرا که ا یستیمن یرکردن خط در تصو یداپ

 شخص کردن معادلکهم یاآنها و  ینبلندتر یینمانند تع یشتربا خط و گرفتن اطالعات ب یفیلذا برخورد توص دهد؛یم

 .باشدیجزء اهدافمان م یزخط  ن

ککه در بخکش مقدمکه  ی. همکانطورکنندیم یفاخط را ا ی مرغ نقش تخم یرو یهاحاضر ترک یقدر تحق

 یعنکی یلتبکد ینا یو در فضا شوندیم یازدهیهاف امت یلخورده توسط تبدترک یهناح یرو هاییکسلاشاره شد پ

(ρ, 𝜃هاف  یلکه تبد یژگیمرغ باشد، است. با وپوسته تخم یخط که همان ترک رو ی  ینتر مبروشن ی( هر نقطه

 یمکردن خطوط مسکتق یداهاف، پ یلتبد یکرد. گرچه کار اصل یینمحل ترک به همراه طول آن را تع توانیدارد م

استفاده  یزن یرهاشکال مانند دا ی رد یآشکارساز یبرا یلتبد یناز ا توانیم ییراتیعمال تغاما با ا باشدیم یردر تصو

 یسکه. ضکمناً مقایسکتن یمخطکوط مسکتق هاییژگیهاف محدود به استخراج و یلاستفاده از تبد ی رد یانکرد. به ب

 یرتصکاو یزو سکا  یکاسهاف نسکبت بکه مق یلچرا که تبد باشدیهاف م یلتبد یکاربردها ی راز د یکدی ربا  یرتصاو

 مقاوم است.
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 1هاف دايروی تبديل -4-1

ه که در بخش قبل اشاره شد وجود شیئی که به صورت ی  خط در تصویر مانند تکرک روی پوسکتهمانطور

ط تواند توسط تبدیل هاف معمولی تشخیص و مدل شود. اما اشیاء معموالً شکلی به غیر از ی  ختخم مرغ دیده، می

 یی را داردستقیم دارند چیزی شبیه به اشکل سهموی، دایره، بیضی و هر نوع شکل دی ری. تبدیل هاف ایکن توانکام

یش رامتر افزاکه این اشکال را نیز شناسایی و توصیف کند، هر چند که ممکن است پیچیدگی آن با افزایش تعداد پا

 یابد.

 باشد:یم 2رابطه معادله ی  دایره در مختصات کارتزین بصورت 

(2) 𝑟2 = (𝑥 − 𝑎)2 + (𝑦 − 𝑏)2 

ای پکارامتری شعاع این دایره هستند. بازنمایی این معادله در فضک rمختصات مرکز دایره و  bو  aکه در آن 

 خواهد بود: 3رابطه بصورت 

(3) 𝑥 = 𝑎 + 𝑟𝑐𝑜𝑠(𝜃)  .   𝑦 = 𝑏 + 𝑟𝑠𝑖𝑛(𝜃) 

شود فضای پارامتری برای معادله دایره به به بعد سوم مجموعه اعداد حقیق یعنکی همانطور که مالحظه می

𝑅3  تعلق دارد در حالیکه برای ی  خط این بعد از مرتبه دو بود یعنی𝑅2 بنابراین با افزایش ابعکاد مجموعکه تعکداد .

شود. شایان ذکر است که ر به پیچیدگی این تبدیل مییابد و این منجپارامترهای توصیف این اشکال نیز افزایش می

Hough Transform  بصورت کلی برای توصیف اشکال ساده با پارامترهای از مرتبه𝑅2  و یا حداکثر𝑅3  مورد استفاده

 باشد.می 4-1رود به شکل به کار می Circular Hough Transformگیرد. فضای پارامتری که برای قرار می

                                                      
1 . Circular Hough Transform 
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 فضای پارامتری تبدیل هاف دایروی: 4-1 شکل

شود. این نقاط لبه آغاز می 1با پیدا کردن نقاط Hough Transformفرآیند یافتن دایره در ی  تصویر توسط 

در تصکویر آشکارسکازی شکوند. در ادامکه  Prewitو  Canny ،Sobelیاب متداول مانند توانند توسط عمل رهای لبهمی

ز تبدیل هاف، تعدادی از این نقاط به دلخواه انتخاب شده و با شکعاع ثابکت بکه مرککز آن بسته به دقت مورد انتظار ا

ای همدی ر را قطع شوند. نقاط موجود بر روی محیط این دوایر در نقطههایی در فضای پارامتری رسم مینقاط دایره

این ترتیب شکل دایروی شک  مکورد ای به شعاع میان ین دوایر قبلی رسم شده و به خواهند کرد. در این نقطه دایره

 باشد.نمایشی از این فرآیند می 5-1شود. شکل نظر در تصویر یافت می

 

 )سمت چپ( به فضای پارامتری )سمت راست( x-yتبدیل هاف دایروی از فضای : 5-1 شکل

                                                      
1 . Edge points 
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تواند بکا سکعی و اند میای به دست آمدهانتخاب مقدار شعاع برای رسم دوایر که از روی نقاط لبه ش  دایره

کنیم. مقدار بهینکه پک  از چنکد بکار مشاهده می 6-1خطا به دست آید. تأثیر این تفاوت مقدار را در تصویر شکل 

 آن را بکه دسکت آورد ککه ایکن قکدری فرآینکدتوان بصورت وفقی نیکز مقکدار آید؛ هرچند میجای زنی به دست می

 بالدرنگ ممکن است با چالش مواجه شود. یو در کاربردها کندیم تریمحاسبات را طوالن

توانایی این را دارند هر جسم یا ال کوی دی کری  Circular Hough Transformو  Hough Transformبنابراین 

یی کند هرچند در مطالعه ما وقوع ترک به شکل دایروی کمتکر که در تصویر به شکل خط و یا دایره هستند، شناسا

 خط دارند.افتد و در اکثر مواقع آنها شکلی شبیه ی  نیماتفاق می

 

 1آنالیز تمییز -5-1  

 یکزن یکزیمم یکلککه آن را تحل یصکیتشخ یز. آنکالشودیاستفاده م یصیتشخ یزانجام آنال یروش برا یناز ا

 ی نرمال ندارد، بلکه  یعوابسته نه تنها توز یرتفاوت که متغ ینگانه است، با اچند یخط یونمشابه رگرس گویند،یم

باشکد،  یمقکداروابسکته دو یکرکه متغ یاندک است. در حالت خاص یر( با تعداد مقادیارتبه یا ی)کم یارسته یرمتغ

 یزاز روش آنکال یکرد،دار ب از دو مقک یشوابسکته بک یکر. امکا اگکر متغگیردیمورد استفاده قرار م ی لجست یونرگرس

                                                      
1 . Discriminant analysis 

𝑟تصویر ورودی، ب( تبدیل هاف با شعاع : 6-1 شکل = 𝑟و چ( تبدیل هاف با شعاع  20 = 25. 
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باشکد،  یاوابسکته و از نکوع رسکته یکرمتغ Yباشند و  یش وپ هاییرمتغ 𝑋𝑝و  𝑋1 ،𝑋2 . اگرشودیاستفاده م یصیتشخ

 مثل یخط یتابع یافتن یصی،تشخ یزآنال ازهدف 

(4) 𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1. 𝑋1 + 𝛽2. 𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑝. 𝑋𝑝 

 که احتمال: یطوراست، به

(5) 𝑃(𝑌 = 𝑦|(𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑝) = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑝)) 

تا مقدار مختلف باشکد، هکدف آن اسکت ککه مشکاهدات  g یوابسته دارا یرکه متغ یشود. در حالت یممماکز

 یمگکروه نسکبت دهک gاز  یککیبکه  یص،تکابع تشکخ یک را بکر اسکاس  𝑋𝑝و  𝑋1 ،𝑋2  هکاییرمربوط بکه متغ یدجد

 .(1387 یلیان،)اسماع
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 هامواد و روش
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 سامانه تصويربرداری -2-1

 

افزاری تقسیم کنیم، بخش نخست مربکوط بکه فکراهم افزاری و نرماگر نحوه انجام کار را به دو بخش سخت

نیز نشان  1-2نظور همانطور که در شکل باشد. بدین مهای تصویری از نوع تصویر دیجیتال میکردن مجموعه داده

 یکنامرغ استفاده شد. های تخمداده شده است از ی  محفظه تصویربرداری گنبدی شکل برای تهیه تصاویر از نمونه

 LEDنور  یفدر 4محفظه از  ینبه آن راه ندارد. در داخل ا یرونیشده است که منابع نور ب یطراح یمحفظه به نحو

قرار  یءت به شدرجه نسب 45 یهبا زاو یاستفاده شده است. منابع نور یکسان،عدد المپ فلورسنت با فاصله  4 یزو ن

شده اسکت ککه  یهتعب یامحفظه، حفره یدر باال .کردیم یهرا تغذ یپردازنور یستمولت، س 12. ولتاک ثابت گیرندیم

از  یکربکه غ یرمنبکع نکو یچطور کامل پوشانده شده است که هو اطراف آن به گیردیدر داخل آن قرار م ینلنز دورب

مکدل  CCD یندوربک یک  یکق،تحق یکناستفاده شکده در ا ین. دوربیابدداخل محفظه، به داخل آن راه ن یمنابع نور

SONY α 200 لنکز، برابکر  یشکدگبا سرعت باز مترییلیم 40و لنز  یکسلپم ا 1/10  یریپذ ی با قدرت تفکf 5.6 

 یکترنکگ بکود. مز یاهآن استفاده شکد، کاغکذ اشکتنبا  سک یرو بر هامرغتخمکه جهت قرار دادن  ایینهزمبود. پ 

 یجکادا یرا بکرا یطشکرا ینکهزمپ  یاهرنکگ سک یکنا بر. عالوه باشدیها، در عدم انعکاس نور منوع کاغذ ینا یعمده

نمونکه در مقابکل لنکز  یریار گبه محض قر یکهبطور کندیم یجادها امرغبودن تخم یدبا توجه به سف کافیکنتراست 

. فاصکله شکودیانداخته م یشدگمناسب و عدم مات یفیتبا ک یرانجام گرفته و تصو یش یعمل فوکوس رو ین،دورب

 گرفتنکدیقرار م یندر مقابل دورب یها طور. نمونهیدگرد یمتنظ متریسانت 29برابر  یزها نسطح نمونه تا ینلنز دورب

 یکداردر حکال پا نکهنمو پ  از قرار گرفتن یرند،قرار ب  یندر مقابل لنز دورب مرغموجود در سطح تخم یهاکه ترک

دار( برابکر )تکرک یکوبمع یهاونهو تعداد نم 45 رمرغ برابسالم تخم یها. تعداد نمونهشودیگرفته م یجیتالد یرتصو

 نمایش گذاشته شده است. به 2-2هایی از این تصاویر در شکل نمونه عدد انتخاب شدند. 35
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 یوتریکامپ یناییب یستمس یربرداریمحفظه تصو: 1-2 شکل

 

 

 دارمرغ ترکمرغ سالم و ب( تخممرغ. الف( تخماز دو نوع تخم یر دیجیتالنمونه تصو: 2-2شکل 

 افزار سیستمنرم -2-2

و  Core i3- 1.9 GHzبا مشخصکات پردازنکده  Lenovoمدل  یوتریکامپ یستمدر س یافزارنرم یاتعمل یتمام

RAM 4GB  مراحکل توسکط بسکته  ی کرو د یابیلبکه پردازش،یشها اعم از پانجام شدند. پردازش یتیب 64و از نوع

 یکنپکردازش در ا یشآمکده اسکت.. پک 3-2فلوچارت در شکل  رتانجام شد که بصو MATLAB R2017a یافزارنرم
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آورده  4-2از آن در شکل  یابود که نمونه یراز تصو ینهزمو حذف پ  یززدایینو ،یرشامل کاهش اندازه تصو یقتحق

 .شده است

 

 دارهای ترکمرغفلوچارت آشکارسازی تخم: 3-2 شکل

 

 

 پردازش شدهپردازش، الف( تصویر اصلی و ب( تصویر پیشسازی عملیات پیشپیاده: 4-2 شکل
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 هاآشکارسازی لبه -2-3 

مکرغ تخم یهانمونکه یهکا روترک یکتمحل تکرک، الزم اسکت موقع یینتع یهاف برا یلتبدقبل از اعمال 

 یصکورت ناگهکاندر آنهکا ب ییهستند که شدت روشنا ییها جاهاترک یکهمشخص شوند. از آنجائ یحداقل بطور نسب

 Cannyبه نام  یابلبه یلترف ی  از یلدل ینبه عنوان لبه در نظر گرفته شوند؛ به هم توانندیم ینبنابرا کند،یم ییرتغ

ه دنبکال تکرک خواهکد گشکت کک ییدر جاهکا یرتصکو یرو Hough یلتبد ی رمنظور استفاده شد. به عبارت د ینبد

 یاجستجو بکر یکاهش اندازه فضا یعالوه بر باال بردن دقت عمل، نوع یناست و ا یادتراحتمال حضور لبه در آنجا ز

 یابر گکرفتن لبکهمکوارد، بکه ککا یکنجواب مورد نظر هم را شود. گذشته از ابه  تریعاشد تا سربیم یزهاف ن یلتبد

Canny یجکهنت  6-2و  5-2 شککل اویر. در تصدهدیها را به کاربر مو ترک یاز محل شکست  یبهتر یبصر یشنما 

 نشان داده شده است. یرتصو یرو یلترف ینا

 

 محل ترک یتو مشخص شدن موقع Canny یلتراعمال ف یجهشده و ج( نت پردازشیشپ یرب( تصو ی،اصل یرالف( تصو: 5-2 شکل
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Development of an algorithm for non-destructive detection of egg 

cracks based on Hough transform  

 
Yousef Abbaspour-Gilandeh and Afshin Azizi 

 

 
Abstract 

Egg crack is one the main stuff that should be identified before sending it to the market. In one 

hand, cracked eggs are the source of bacterial contamination and other hand, it has the potential of 

contagion to the other sound eggs at packages so that this contamination adverse effect to 

consumer’s health. The objective of the current study is proposing a computerized method as an 

accurate, non- destructive and fast to identify cracks on the egg shell. In order to detect the faults 

Hough transform as a confident and qualified method with having the advantage of description 

based feature was used in determining line in the images with assuming cracks as lines. Ore dataset 

consisted of 75 eggs which was included 45 intact and 35 cracked eggs where taken images under 

controlled conditions. The cracks on the egg shells was identified by applying common 

preprocessing operations, canny edge detector and finally Hough transform. In the analysis section, 

linear discriminant analysis was use to classify intact samples from cracked ones. The results 

demonstrate satisfactory of the proposed approach in identification and classification of intact and 

cracked eggs, so that we were able to reach 90.1% of accuracy in correct identification. The time for 

identifying of the cracks in each egg was obtained 0.7 seconds. 

Keywords: Macine vision, Eggs, Hough transform, Cracks, Classification. 
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