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  :چکیده

در این عملیات، دقت واحدهاي . باشد میپس از برداشت  عملیات از مراحل مهم مختلف هاي کالسدر  ها میوه بندي درجه    

سرعت تغذیه، و پارامترهاي محصول بستگی  ازجملهتا حد زیادي به نوع مکانیسم و پارامترهاي طراحی ماشین،  جداکننده

بوده و لذا بررسی عینی و علمی آن  مؤثر بندي درجهبر دقت  سورتینگ خطوطسرعت حرکت میوه بر روي نقاله انتقال در . دارد

از تعیین اثر سرعت حرکت محصول بر دقت  اند عبارتاهداف اصلی تحقیق . باشد مؤثرسورتینگ  هاي ماشیندر توسعه  تواند می

 .و همچنین بررسی دقت دو مکانیسم براي دو محصول با اشکال متفاوتدر دو مکانیسم مکانیکی و ماشین بینایی  بندي درجه

 طول در ها تسمه بین فاصله آن در که شد انتخاب) موازي غیر هاي تسمه( اي تسمه سورتینگ نوع از مکانیکی مکانیسم واحد

انتقال میوه و یک محفظه نورپردازي و دوربین  نقاله تسمهمکانیسم ماشین بینایی شامل یک . یابد می افزایش یرمس

عملیات پردازش تصویر . گرفتدر هر دو مکانیسم تشخیص و جداسازي بر اساس اقطار اصلی میوه صورت می. بود تصویربرداري

 جداگانه صورت به کیوي و سیب محصول دو براي و سرعت سطح 6 در آزمایش مکانیسم، دو هر در. آفالین انجام شد صورت به

سورتینگ درصد بر دقت مکانیسم  05/0اثر محصول در سطح احتمال  ودرصد  01/0در سطح احتمال اثر سرعت . شد انجام

نوع  اماشد  دار یمعن 01/0سرعت بر دقت مکانیسم سورتینگ ماشین بینایی در سطح احتمال  تأثیر. شد دار معنیمکانیکی 

در  بندي درجهبا استفاده از آنالیز تشخیص براي  در مکانیسم ماشین بینایی. نداشت تأثیريمحصول بر دقت این نوع مکانیسم 

                   ومیوه سیب براي  y = -4.86x + 106 صورت بهیک رابطه کلی بین سرعت و دقت مکانیسم  هر سطح سرعت،

y = -3.4229x + 100.11 معکوسی بر دقت  تأثیرتوان نتیجه گرفت که افزایش سرعت براي میوه کیوي به دست آمد و می

کلی، نتایج نشان داد که با افزایش سرعت دقت هر دو مکانیسم سورتینگ میوه  طور به. مکانیسم سورتینگ ماشین بینایی دارد

  .دکه در مکانیسم مکانیکی این کاهش دقت بیشتر بو یابد میکاهش 

  سرعت، پردازش تصویر، آنالیز تشخیص  ،سورتینگمکانیسم ، بندي درجه: ها کلیدواژه
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 !Errorیکیمکان نگیسورت سمیمکان دقت بر محصول نوع و سرعت اثر یبررس انسیوار زیآنال جدول. 1- 3جدول

Bookmark not defined. 

 !Errorیینایب نیماش نگیسورت سمیمکان دقت بر محصول نوع و سرعت تأثیر انسیوار زیآنال جینتا. 2- 3جدول

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmarkوهیم بزرگ قطر نییتع در یینایب نیمشا میمکانس يخطا انسیوار زیآنال جدول. 3- 3جدول

not defined. 

 !Errorوهیم کوچک قطر نییتع در یینایب نیماش سمیمکان يخطا انسیوار زیآنال جدول. 4- 3جدول

Bookmark not defined. 

 !Errorقهیدق بر متر 6سرعت سطح در بندي درجه يپارامترها ریمقاد انسیوار زیآنال جینتا. 5- 3جدول

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark notقهیدق بر متر 6 سرعت سطح در بندي درجه صیتشخ زیآنال جینتا. 6- 3جدول

defined. 

 Error! Bookmark notقهیدق بر متر 6 سرعت در یینایب نیماش نگیسورت سمیمکان دقت جینتا. 7- 3جدول

defined. 

 Error! Bookmark notقهیبردق متر 10سرعت در بندي درجه يپارامترها انسیوار زیآنال جدول. 8-3 جدول

defined. 

 !Errorقهیبردق متر 10 سرعت در یینایب نیماش نگیسورت دقت يبرا صیتشخ آزمون جینتا. 9- 3جدول

Bookmark not defined. 

 !Errorقهیدق بر متر 10 سرعت در یینایب نیماش نگیسورت سمیمکان دقت یبررس جینتا. 10- 3جدول

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark notقهیبردق متر 14سرعت در بندي درجه يپارامترها انسیوار زیآنال جینتا. 11- 3جدول

defined. 

 !Errorقهیدق بر متر 14 سرعت در بندي درجه يپارامترها از کی هر يبرا صیتشخ زیآنال جینتا. 12- 3جدول

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmarkقهیدق بر متر 14 سرعت در یینایب نیماش نگیسورت بندي درجه دقت جدول. 13- 3جدول

not defined. 

 !Errorقهیدق بر متر 18 سرعت در بندي درجه يپارامترها از کی هر انسیوار زیآنال جینتا. 14- 3جدول

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark notقهیدق بر متر 18 سرعت در بندي درجه يبرا صیتشخ زیآنال جینتا. 15- 3جدول

defined. 

 Error! Bookmarkقهیدق بر متر 18سرعت در یینایب نیماش نگیسورت بندي درجه دقت جدول. 16- 3جدول

not defined. 
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 !Errorقهیدق بر متر 22 سرعت در بندي درجه يپارامترها از کی هر انسیوار زیآنال جینتا. 17- 3جدول

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark notقهیدق بر متر 22 سرعت در بندي درجه يبرا صیتشخ زیآنال جینتا. 18- 3جدول

defined. 

 Error! Bookmark notقهیدق بر متر22سرعت در یینایب نیماش سمیمکان دقت جینتا. 19- 3جدول

defined. 

 بر متر 26سرعت سطح در شده گرفته ریتصاو پردازش از آمده دست به ریمقاد انسیوار زیآنال جینتا. 20- 3جدول

 .Error! Bookmark not defined ............................................. وهیم انتقال نقاله تسمه ي قهیدق

 .Error! Bookmark not defined ... قهیدق بر متر 26 سرعت سطح در صیتشخ آزمون جینتا. 21- 3جدول
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  مقدمه- 1- 1

، ترکیبی از قطر و مطابق با پارامترهاي فیزیکی مانند قطر، طول توان میرا  ها سبزيو  ها میوهنظري  طور به

 هاي مکانیسمقبل از پیدایش . مقطع، وزن و یا ترکیبی ز این پارامترها اندازه بندي نمودطول، محیط سطح 

 به این صورت که. شدند می بندي درجهدستی  طور به ها سبزيو  ها میوه، )اندازه بند میوه هاي ماشین(سورتینگ 

چشمی جداسازي  صورت بهآن میوه  بندي درجهرا از لحاظ پارامترهاي مورد نظر براي  ها میوهکارگران 

 بندي درجه هاي دستگاهبیشتر . شود میبه این روش سورتینگ، سورتینگ بصري گفته ). 1- 1شکل(کردند می

 هاي درجهیارها به تدریج براي شیاردار است که فاصله ش غلتکیاز نوع  عمدتاًموجود در کشور از نوع مکانیکی و 

که در این  شود میاغلب دیده . کند می بندي درجه ها آنرا بر اساس اندازه  ها میوهو  یابد میمختلف افزایش 

در . کنند مینظارت  ها آنچندین کارگر بر کار  عالوه به، شود میگیر کرده و له  ها غلتکدر بین  ها میوه، ها سامانه

ن را آزیاد دستگاه، هزینه اولیه و نگهداري  بر طولبه تعداد زیادي غلتک نیاز است که عالوه ، ها دستگاهضمن این 

  ).1387طباطبایی کلور و هاشمی،(دهد مینیز افزایش 

  

  )1استادمن(توسط کارگران غیر استانداردو  دیده آسیب هاي نمونه جداسازي .1- 1شکل

                                                
1. Studman  
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  اهداف تحقیق -2- 1

 مکانیسم سورتینگ مکانیکی بندي درجهبررسی اثر نرخ تغذیه و نوع محصول بر دقت  -1

مکانیسم سورتینگ ماشین  خطايو نوع محصول بر ) سرعت نقاله انتقال میوه(بررسی اثر نرخ تغذیه -2

 در تعیین مقدار واقعی برخی ابعاد محصول بینایی

بر میوه  بندي درجهسرعت و نوع محصول بر دقت مکانیسم سورتینگ ماشین بینایی در  تأثیربررسی  -3

 اندازه قطر بزرگ اساس

سورتینگ م سمکانی در مختلف هاي سرعتدر  بندي درجهبررسی ضریب تبیین برخی از پارامترهاي   -4

 ماشین بینایی

  1بندي درجه -3- 1

این غیر یکنواختی در محصول کیفیت و قیمت آن . محصوالت برداشت شده همه یکنواخت و یکسان نیستند

امروزه در بیشتر کشورها محصوالت باغبانی را براي مصارف داخلی و یا صادرات . دهد میقرار  تأثیررا تحت 

براي هر یک از ارقام یک محصول  اي یژهوبراي سهولت و یکنواختی کار اغلب استانداردهاي . کنند می بندي درجه

در درجه عالی . کنند می بندي تقسیممحصول را به سه دسته درجه عالی، یک و دو  معموالً. تنظیم شده است

 .باشد می اغماض قابل)از نظر تعداد یا وزن% (5بوده و غیر یکنواختی فقط تا  نقص یبمحصول باید از هر نظر 

مثال، طول ساقه در گل  عنوان به). 2- 1شکل(گیرد میخصوصی صورت محصوالت بر اساس صفات ب بندي درجه

، وزن میوه در هندوانه و قطر پیاز در مورد پیاز خوراکی مورد نظر ها درختچهبریده رز، قطر ساقه در درختان و 

روه یک دم گل آن کوتاه باشد، آن را جزو گ مثالًاگر یک شاخه گل رز داراي تمام صفات عالی باشد، اما . باشد می

  . کنند می بندي درجهو یا دو 

  

و  مکانیسم ) چپ،باال(و قطر ریشه )چپ،پایین(طول  بر اساسمکانیسم سورتینگ هویج  .2- 1شکل

  .)1390زکائی خسروشاهی، اثنی عشري و(  )راست(بر اساس قطر غده زمینی سیبسورتینگ 

                                                
1. Grading 



13 

 

  )بندي دسته( 1سورتینگ -4- 1

. صورت گیرد ها آناز نظر اندازه روي  بندي دستهعمل  بایست یم ها سبزيو  ها میوهاغلب  بندي بستهقبل از  

شده از نظر اندازه روي بسته  بندي بستهاین عمل در بسیاري از کشورها جزو قوانین استاندارد است و نوع محصول 

ا این عمل، عالوه بر مشخص کردن کیفیت محصول از نظر اندازه، کیفیت محتواي بسته ر. مشخص شده است

 بندي دسته. محصول مورد نظر خود را از نظر اندازه انتخاب نماید تواند میو خریدار  نماید میبراي خریدار مشخص 

. شود میفرایندي بسیار حساس است زیرا ارائه محصول از جنبه کیفیت اغلب بر اساس یکنواختی آن داوري 

محصول بر اساس اندازه، وزن، . یی و بازار رسانیمحصولی استاندارد براي جابجا ي ارائهیکنواختی عبارت است از 

جداسازي از لحاظ کیفیت  ها سبزيو  ها میوه بندي درجه. شود می بندي دسته ها اینو یا ترکیبی از  ها نقصرنگ، 

به عبارت . مختلف از لحاظ اندازه يها دستهاست و اندازه بندي محصول عبارت است از جداسازي محصول به 

 ).1985مکري، (گردد می اطالق، اندازه بندي و یا هر دو بندي درجهبه عمل ) جداسازي(دیگر، فرایند سورتینگ 

محصول براي فراوري، ارائه به بازار مصرف  سازي آمادهجایگاه فرایند سورتینگ در مرحله پس از برداشت به منظور 

نتقال آن به نگ محصوالت کشاورزي بالفاصله پس از برداشت در مزرعه یا پس از اسورتی. باشد میو انبار 

فرایند سورتینگ در باال بردن بازده . گردد میبراي بازار مصرف انجام  بندي بستهو یا قبل از فراوري  هاي کارخانه

مانند  یندهاییفرااوري، فر هاي کارخانهدر  کند میدر صنایع غذایی نقش مهمی ایفا  ها يو سبز ها میوهفراوري 

. انتقال حرارت مهم است، عمل سورتینگ مهم است ها آنو فرایندهایی که در  ها میوه، در آوردن هسته کنی پوست

را باال برده و  بندي بستهي ها سبزيو  ها میوهبا تعداد معین را میسر ساخته، کیفیت  بندي بستهعملیات سورتینگ 

  .ساخته است تر جذاب نکنندگا مصرفمحصوالت را در نظر 

  بندي درجه هاي ماشین - 5- 1

غیر تماسی  بندي درجه هاي ماشینتماسی و  بندي درجه هاي ماشینبه دو نوع  بندي درجه هاي ماشین

. تماسی، نیاز است که محصول با دستگاه تماس داشته باشد بندي درجه هاي ماشیندر . شوند می بندي طبقه

در ادامه به . نیستدر درجه بندهاي غیر تماسی نیازي به تماس بین محصول و مکانیسم تشخیص  که درحالی

  . مکانیکی پرداخته شده است بندي درجه هاي مکانیسممعرفی برخی از 

  سورتینگ هاي مکانیسم - 6- 1

  مکانیسم سورتینگ نقاله مشبک - 1- 6- 1

ندارند و دقت  دیدگی آسیبحساسیت شدیدي به  ها سبزيو  ها میوه که یهنگامنقاله مشبک،  يبندهااندازه  

بسیار ساده است و  اي نقالهمکانیسم اندازه بندهاي . روند میمتوسط مورد نیاز است، به کار  نسبتاًاندازه بندي 

 هاي سیستممکانیسم کاري این نوع . )3- 1شکل(دهد میمشبک تشکیل  نقاله تسمهرا  ها آنقسمت اصلی 

به حرکت خود  تر بزرگي ها میوهاز روي تسمه مشبک،  ها میوهبا عبور  زمان همت است که سورتینگ بدین صور

نقاله،  هاي شبکهي عبوري از ها میوه. کنند مینقاله عبور  هاي شبکهاز  تر کوچکي ها میوهولی  دهند میادامه 

                                                
1. Sorting 



 بندي بسته هاي ماشین، به مشبک اندازه بند

مختلف به دست  هاي اندازهي با ها میوهمشبک با ابعاد مختلف، 

  

  با استفاده از مکانیسم نقاله مشبک

روي با ظرفیت متوسط مناسب ي کروي و شبه ک

سورتینگ بدین صورت است که میوه در یک ردیف روي 

این زاویه موجب غلت .  باشد می αشیب 

1985(.  

  

  شکل مکانیسم سورتینگ تسمه و صفحه گریفا

                                                
1. Bell and Cousins 
2. Peleg  

14 

مشبک اندازه بند نقاله تسمهتوسط نقاله زیرین با زاویه قائمه نسبت به جهت حرکت 

مشبک با ابعاد مختلف،  نقاله تسمهبا قرار دادن چندین . شوند

  .)1991، 1بل و کوسینز

با استفاده از مکانیسم نقاله مشبک زمینی سیبتصویر یک خط سورتینگ . 3- 1شکل

  و صفحه گریفا مکانیسم سورتینگ تسمه

ي کروي و شبه کها سبزيو  ها میوهاین مکانیسم براي اندازه بندي اغلب 

سورتینگ بدین صورت است که میوه در یک ردیف روي  هاي ماشیناصول کار این نوع . )4-1شکل

شیب  نسبت به افق داراي نقاله تسمهي که طور به، کند میحرکت 

1985، 2پلگ(شود میبه طرف صفحه عمودي داراي روکش نرم  ها

شکل مکانیسم سورتینگ تسمه و صفحه گریفا. 4- 1شکل

توسط نقاله زیرین با زاویه قائمه نسبت به جهت حرکت 

شوند میمنتقل 

بل و کوسینز(آیند می

مکانیسم سورتینگ تسمه - 2- 6- 1

این مکانیسم براي اندازه بندي اغلب 

شکل(باشد می

حرکت  نقاله تسمه

ها میوهخوردن 
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بیش (فاصله بین تسمه و صفحه طوري تنظیم شده است که از ابتدا تا انتها درجه بند  هاي ماشیندر این نوع  

و صفحه عبور کرده و در  نقاله تسمهنخست محصوالت ریز از فاصله بین . یابد می، به تدریج افزایش )متر 10از 

، دهند میند عبور کنند به حرکت خود ادامه توان میچون ن تر بزرگي ها میوهو  شوند میمورد نظر ریخته  يسبدها

نتوانند از فاصله بین تسمه و صفحه  ها میوهدر صورتی که . از میوه شود تر بزرگتا اینکه فاصله بین تسمه و صفحه 

  .شوند میعبور کنند در انتهاي ماشین به جعبه مخصوص خود ریخته 

  مکانیسم سورتینگ دوار گریفا -3- 6- 1

که به جاي تسمه و نقاله، داراي دیسک مخروطی  باشد میسورتینگ  هاي مکانیسمر از این ماشین نوعی دیگ

در این صورت طول دستگاه کمتر شده . کند میاستفاده  بندي درجهکه از نیروي گریز از مرکز براي  باشند میدوار 

فاصله بین  توان میکه  اند شدهعمودي در پیرامون دیسک نصب  هاي صفحه. شود می تر آسانآن  ونقل حملو 

از ). 5-1شکل(شوند می بندي درجهو  کنند میدر پیرامون دیسک حرکت  ها میوه. و دیسک را تنظیم نمود ها صفحه

  ).1392بخشی زاده،(باشد میمحدود  ها ماشینظرفیت این  شوند میدر یک ردیف وارد  ها میوهیی که آنجا

  

  )2007و همکاران،1جاریموپاز(براي درجه بند دوار گریفا شده یطراحمکانیسم  .5- 1شکل

  مکانیسم سورتینگ تسمه و غلتک - 4- 6- 1

. باشند میاندازه بندهاي تسمه و غلتک از لحاظ ساختمان و اصول کار مشابه اندازه بندهاي تسمه و صفحه  

عمودي نصب  هاي صفحهي قابل تنظیم به جاي ها غلتکمتر طول دارند و  12 معموالً ها ماشیناین 

مزیت غلتک دوار نسبت . شود میبراي مرکبات استفاده  معموالًاین نوع مکانیسم سورتینگ ). 6- 1شکل(شوند می

                                                
1. Jarimopas 

صفحه 

 کوچک

 متوسط

 بزرگ

صفحه 



تسمه و غلتک، اصطکاك  هاي ماشیندر 

  .)1389بخشی زاده،(گردد مینقاط اندازه بندي در طول ماشین جایگزین 

  

  تصویر گرفته شده از عملیات سورتینگ پرتقال با استفاده از مکانیسم سورتینگ تسمه و غلتک

با این تفاوت که فاصله . باشد می بندي درجه

از یک روشی خاص براي افزایش تدریجی 

که میوه  باشد میبه  این طور  ها یسممکان

محصول نیز به حرکت در آمده و هر جا که قطر 

بقه مورد نظر قرار سقوط کرده و در ط

ي ها غلتکي صاف از ها غلتکسورتینگ به جاي 

  

  زمینی سیبمکانیسم سورتینگ غلتکی براي 
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در . باشد میبه صفحه ثابت، حذف اصطکاك لغزشی بین میوه و صفحه 

نقاط اندازه بندي در طول ماشین جایگزین  يا لحظهی یا اصطکاك غلتشی 

تصویر گرفته شده از عملیات سورتینگ پرتقال با استفاده از مکانیسم سورتینگ تسمه و غلتک .6- 

  

  مکانیسم سورتینگ غلتکی دوار

درجهسورتینگ مکانیکی شبیه میزهاي  هاي مکانیسمساختار این نوع 

از یک روشی خاص براي افزایش تدریجی  ها یسممکانثابت است ولی در این نوع  بندي درجهدر میزهاي 

مکانکلی روش کار این نوع  در حالت. استفاده شده است ها غلتک

محصول نیز به حرکت در آمده و هر جا که قطر  ها غلتکبا حرکت  زمان همو  شود میریخته  ها غلتک

سقوط کرده و در ط آنجامحصول از فاصله بین دو غلتک کمتر باشد محصول در 

سورتینگ به جاي  هاي سیستمجدید این نوع  هاي يسردر ). 7- 1شکل

  ).1389بخشی زاده،(شود میمرکب استفاده 

مکانیسم سورتینگ غلتکی براي  يا نمونه .7- 1شکل

به صفحه ثابت، حذف اصطکاك لغزشی بین میوه و صفحه 

ی یا اصطکاك غلتشی لغزش

- 1شکل

مکانیسم سورتینگ غلتکی دوار - 5- 6- 1

ساختار این نوع 

در میزهاي  ها غلتک

غلتکفاصله بین 

غلتکبر روي 

محصول از فاصله بین دو غلتک کمتر باشد محصول در 

شکل(گیرد می

مرکب استفاده 
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  )واگرا هاي تسمه(تینگ هاي جانسنرسو - 6- 6- 1

و نسبت به افق  قرار دارند v صورت بهتشکیل شده است که  انتها یبمکانیسم این نوع سورتینگ از دو تسمه 

در مابین دو تسمه حرکت  ها میوه. دو تسمه همیشه در حال دوران هستند. )8- 1شکل(داراي زاویه هستند

ست که میوه سقوط کرده و در درجه آنجااز فاصله بین دو تسمه کمتر باشد در  ها میوهتا زمانی که قطر  کنند می

  ).1389بخشی زاده،( گیرد میمربوطه قرار 

  

  ماتیک مکانیسم سورتینگ تسمه واگراش .8- 1شکل

  سورتینگ طولی هاي مکانیسم - 7- 6- 1

این مکانیسم شامل یک سینی با . کنند می بندي درجهمحصوالت را بر اساس طولشان  ها یسممکاناین 

. مختلفی با طول و عرض مشخص وجود دارد هاي سینیبراي هر محصول . شیارهاي مختلف با ارتعاش طولی است

  ).9-1شکل(شود میدر فواصل مختلف از هم جدا هستند که باعث جدا شدن محصوالت کوتاه از بلند  ها سینی

  

  عملیات سورتینگ محصول هویج با استفاده از مکانیسم سورتینگ طولی .9- 1شکل
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  سیستم ماشین بینایی و پردازش تصویر  -7- 1

  معرفی علم پردازش تصویر - 7-1- 1

 هاي ینهزمکاربرد این سیستم در . داشته است یريگ چشماخیر پیشرفت  يها سالتکنیک ماشین بینایی در 

امروزه . باشد می، خودروهاي خودکار و سنسورهاي کنترل ها رباتپزشکی، هدایت  هاي یصتشخ ازجملهمختلف 

 در کشاورزي و صنایع غذایی به دلیل سرعت و راندمان باال، ارزیابی و يا گسترده طور بهسیستم ماشین بینایی 

آن یعنی غیر  مزیت ترین مهم، اقتصادي بودن آن در نظارت تولیدات کشاورزي و مواد غذایی و قبول قابلدقت 

و امکان  اي یانهراعلوم و فناوري  یرگ چشمبا گسترش ). 1،2000سان(گیرد می، مورد استفاده قرار مخرب بودن

، بازرسی و کنترل کیفیت بندي درجهفیزیکی،  هاي کمیت یريگ اندازهاستفاده از سیستم ماشین بینایی براي 

از . و پژوهشگران را به استفاده از این سیستم تشویق کرده است تولیدکنندگانتولیدات، توجه بسیاري از 

ي مختلف ها میوهتکنولوژي ماشین بینایی براي تشخیص ارقام  با استفاده از خصوصیات شکل، اندازه و رنگ 

دیجیتالی و یک  صورت بهتصویر  براي ایجاد افزاري سختیک جزء شین بینایی شامل سیستم ما. کنند میاستفاده 

که با استفاده از نتایج پردازش شده از تصاویر  باشد میآن تصاویر  هاي ویژگیبراي استخراج نتایج و  افزاري نرمجزء 

این  تصویربرداريي مزایاي استفاده از تکنولوژ. شوند میمحصوالت کشاورزي به سمت و سوي مطلوب هدایت 

 کنندگان مصرفبه  تر سالمکیفیت بهتر مواد غذایی  ارائهدقیق و غیر مخرب دانست و  نسبتاًآن را  توان میاست که 

پردازش ). 1393یوسف داد،(دهد میسیستم ماشین بینایی این کار را با پردازش تصاویر انجام . کند میکمک 

زمینه  یندر ا اي گستردهاز مطالعات و تحقیقات و از دیرب باشد میتصویر، از فنون پرکاربرد در علوم مهندسی 

در علم پردازش تصویر، رنگ و تصاویر اساس کار با . صورت گرفته و پیشرفت فراوانی حاصل شده است

 تأثیرتحت  هایمان یتفعالدر زندگی روزمره خود، پندار، بینایی، بصیرت و . باشد میماشین بینایی  هاي سیستم

   ).2005و همکاران، 2بندسن( باشد میاطالعات رنگ و علم هندسه 

  موجود براي پردازش تصویر يافزارها نرم -7-2- 1

 افزار نرمبه  توان می افزارها نرمازجمله این . مختلفی موجود است يافزارها نرمبراي پردازش تصویر 

MATLAB ،LABVIEW، افزار نرمدر این پژوهش از . اشاره کرد... ، فتوشاپ وبیسیک یژوالو MATLAB 

  .استفاده گردید 2016

 MATLAB افزار نرم M-Fileمحیط  - 7-3- 1

M-File  به دو  ها برنامهاین محیط در . شود میاستفاده  ها برنامهمحیطی است که براي نوشتن و اجراي

  :شوند میصورت نوشته 

  .4ییي اجراها برنامه – 2و )تابع نویسی( 3یسینو برنامه -1

                                                
1. Sun 
2. Bennedsen  
3. Function 
4. Script 



تابعی را  MATLABدر محیط  خواهیم

مکرر از آن استفاده کنیم در صورتی که این تابع در کتابخانه توابع 

 هاي پروژه ازجملهخود  هاي پروژهاجرایی براي انجام 

داخل  اي برنامهکه  شود میتصویري از این محیط دیده 

  

M-File افزار نرمMATLAB  

). 2010خجسته نژند و همکاران،(دقیق مرکبات هستند

رنگی و ابعادي محصوالت را به خوبی  هاي

) صفحه(مختصات  yو xدر نظر گرفت که در آن 

 yو  xوقتی . ن نقطه استآ، شدت یا سطح خاکستري تصویر در 

تصویر دیجیتال، مرکب . نامند یمی گسسته باشند، تصویر را تصویر دیجیتال 

واژه براي  ترین متداولپیکسل . مقدار خاصی است

 لذا تعجبی ندارد که تصاویر، حس ماست،

که محدود به باند بصري طیف  ها انسان

را از گاما تا امواج رادیویی پوشش  EMکل طیف 

عادت ندارند به تصاویر  ها انسانتوسط منابعی عمل کند که 

. توسط کامپیوتر است تولیدشدهشامل ماوراي صوت، میکروسکوپی الکترونی و تصاویر 
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خواهیم یمکه  شود میدر زمانی استفاده  Functionیسینو برنامه

مکرر از آن استفاده کنیم در صورتی که این تابع در کتابخانه توابع  صورت به خواهیم یممعرفی کنیم که 

MATLAB اجرایی براي انجام  نویسی برنامهاما از . وجود ندارد

تصویري از این محیط دیده ) 10-1(در شکل. شود میپردازش تصویر استفاده 

  .آن نوشته شده است

Fileتصویر یک کد نوشته شده در محیط .10- 1شکل

  پردازش تصویر دیجیتال

دقیق مرکبات هستند بندي درجهخیلی مهم در  هاي ویژگیرنگ و اندازه از 

هاي ویژگیکه بتوانیم  دهد میعلم پردازش تصویر به ما این امکان را 

در نظر گرفت که در آن  f(x,y)مثل  يدوبعدیک تابع  توان میتصویر را . شناسایی کنیم

، شدت یا سطح خاکستري تصویر در (x,y)در هر جفت از مختصات  fو دامنه 

ی گسسته باشند، تصویر را تصویر دیجیتال های کمیت، متناهی و fو مقادیر شدت 

مقدار خاصی است ی از عناصر است که هر کدام داراي مکان واز تعداد متناه

حس ماست، ترین یشرفتهپبینایی ). 2009گونزالس،( تصویر استعناصر 

انسان برخالفاما . داشته باشند ها انساننقش را در ادراك 

کل طیف  تقریباً یرسازتصو هاي ماشینهستند، ) EM(الکترومغناطیسی 

توسط منابعی عمل کند که  تولیدشدهند بر روي تصاویر توان می ها

شامل ماوراي صوت، میکروسکوپی الکترونی و تصاویر  ها این. 

برنامهاز  -2

معرفی کنیم که 

ATLAB

پردازش تصویر استفاده 

آن نوشته شده است

  

پردازش تصویر دیجیتال - 7-3- 1

رنگ و اندازه از 

علم پردازش تصویر به ما این امکان را 

شناسایی کنیم

و دامنه . هستند

و مقادیر شدت 

از تعداد متناه

عناصر  يگذار نام

نقش را در ادراك  ینتر مهم

الکترومغناطیسی 

ها آن. دهند می

. نسبت دهند
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). 2009گونزالس، ( گیرد یبرمبنابراین، پردازش تصویر دیجیتال، گستره وسیعی و حوزه متنوعی از کاربردها را در 

  .نمایش داده شده است) 11-1(مراحل اساسی پردازش تصویر در شکل

  

  رمراحل اساسی پردازش تصوی. 11- 1شکل

در . دهند میماشین بینایی را تشکیل  هاي سیستمکار با پردازش تصویر، رنگ و تصاویر اساس در علم 

دیجیتال با  هاي یگنالسبه  ها آنپردازش تصویر ورودي رنگ و تصویر است که بعد از تبدیل  هاي سیستم

بوده و  توسعه درحالیر صنعت پردازش تصویر یا آنالیز تصو. نماید میرا کنترل  ها آنمتنوع و فیلترهاي  ها یتمالگور

  .را تشکیل خواهند داد ها روباتار اساس ک در آینده

  پردازش تصویر يها تیمحدود -7-4- 1

، زمان یککه در  نهد یم، یک گام جدید در پردازش تصویر را بنا تصویربرداريآنالیز و پردازش اطالعات    

. براي پردازش تصویر، یک سرعت مناسب نیاز است. کند میاحتمالی جدید براي آنالیز اطالعات تصویر را معرفی 

 .رفع نشده است کامالًدر فضاي حافظه و سرعت پردازش  ها یتمحدود، پرسرعتهنوز با استفاده از کامپیوترهاي 

  ).1393یوسف داد،( یابد میکاهش  ها محدودیتاما به خاطر اهمیت این موضوع روز به روز این 

  مفاهیم رنگ و تصویر - 8- 1

  مبانی رنگ - 1- 8- 1

، کند میعبور  اي یشهشمیالدي، اسحاق نیوتن کشف کرد که وقتی نور خورشید از میان منشور  1666در سال 

 طور به. باشد میدر محدوده بنفش تا قرمز  ها رنگاز  اي یوستهپخروجی آن نور سفید نیست، بلکه شامل طیف 

. شود میمعین  ء شیاز آن  شده منعکسبه وسیله ماهیت نور  کند مییی که انسان از شب دریافت ها رنگکلی 

ن شدت یا مقدارش آباشد، تنها مشخصه ) بدون رنگ(اگر نور غیر رنگی . توصیف نور اساس علم رنگ است

   پردازش یشپ

  تشخیص و

 تعبیر

  

  

  پایگاه دانش

  

  یربرداريتصو

  

 يبند بخش
  نمایش و 

  توصیف

  مسئلهحوزه 

  نتیجه
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بنابراین اصطالح . بینند یم یدو سفنور غیر رنگی همانند نوري است که بینندگان روي تلویزیون سیاه . باشد می

، کند میییر و در نهایت تا سفید تغ ها يخاکستربه اندازه عددي شدت که در محدوده سیاه تا  1سطح خاکستري

سه کمیت اصلی . پوشاند یمنانومتر را  700تا  400از  تقریباً الکترومغناطیسینور رنگی طیف انرژي . اشاره دارد

. 4، و روشنی3، لومینانس2تشعشع: از  اند عبارتعبارت  شوند میکه براي توصیف کیفیت منبع نور رنگی استفاده 

 برحسبلومینانس که . شود میي است که از منبع نور صادر گردیده و اغلب با وات سنجیده تشعشع مقدار کل انرژ

نوري که از منبعی در  مثالً. کند می، مقدار انرژي است که ناظر از منبع نور دریافت شود میلومن اندازه گرفته 

داشته باشد اما ناظر به  يا ظهمالح قابل) تشعشع(، ممکن است انرژيشود میطیف صادر  قرمز مادونناحیه انتهایی 

در نهایت روشنی توصیف گري ذهنی است . صفر است تقریباً، بنابراین لومینانس آن کند میسختی آن را احساس 

و یکی از عوامل مهم در  کند میروشنی بخش غیر رنگی شدت را مجسم . غیرممکن است عمالًآن  گیري اندازهکه 

  )2002گونزالس،.(توصیف احساس رنگ است

  رنگ هاي مدل -2- 8- 1

روش مورد قبولی  معموالًدر یک استاندارد است که  ها رنگهدف از انتخاب مدل رنگ، تسهیل مشخص سازي 

آن سامانه و زیر فضایی درون  يبعد سهاصل، مدل رنگ تعیین یک سامانه مختصات در ). 2002گونزالس،(باشد می

ی های مدل ترین متداول HSIو  RGB ، YIQرنگی  هاي مدل .شود میاست که هر رنگ تنها با یک نقطه بیان 

  ).2002گونزالس،(شوند میهستند که براي پردازش تصویر استفاده 

  RGBمدل رنگی  - 3- 8- 1

 يفضا یرز. گردد میطیفی اولیه قرمز، سبز و آبی ظاهر  هاي مؤلفه صورت بههر رنگ  RGBدر مدل رنگی 

، بنفش و زرد در سه اي یروزهفدر سه گوشه، آبی  RGBکه در آن مقادیر  باشد می، مکعب شکل موردعالقهرنگی 

خاکستري از  ي محدودهدر این مدل . دیگر، سیاه در مبدأ، و سفید در دورترین گوشه از مبدأ قرار دارد ي گوشه

نیز نقاطی روي مکعب یا درون مکعب  ها رنگرار دارد و سایر سیاه تا سفید در طول خط واصل این دو نقطه ق

همان طور که مشاهده می شود نقاط  ).12- 1شکل(شوند می، تعریف گذرند یمهستند که با بردارهایی که از مبدأ 

می باشد که نشان دهنده ) 0،0،0(و نقطه سیاه کامل داراي مختصات رنگی) 1،1،1(سفید داراي مختصات رنگی

  .این است که در نقاط سیاه هیچ طیف نوري وجود ندارد

                                                
1. Intensity 
2. Radiance 
3. Luminance 
4. Brightness 
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، نقاط در طول قطر اصلی، مقادیر خاکستري از سیاه در مبدأ تا سفید در RGBمکعب رنگی . 12- 1شکل

  .دارند) 1.1.1(نقطه

  حذف نویزهاي موجود در تصویر -4- 8- 1

منابع اصلی ایجاد . شود میمورد نظر در تصویر گفته  ء یشدر تصویر در واقع به همه موارد غیر از  1نویز

، دیجیتالی کردن و یا انتقال تصاویر رخ تصویربردارياغتشاش و نویز در تصاویر رنگی دیجیتالی، در هنگام 

تصور  هاي یندوربعواملی چون شرایط محیطی و کیفیت  تأثیرتحت  تصویربرداريعملکرد حسگرهاي . دهد می

که یک نوع از آن در این پژوهش مورد استفاده قرارگرفته است، سطح  CCD هاي یندوربدر . گیرد میبرداري قرار 

 افزار نرم. باشند میدر ایجاد نویز در تصاویر  مهم یاربسفاکتورهاي  ازجملهروشنایی و حرارت حسگرها 

MATLAB  البته با توجه به فضاي . تصویر ارائه کرده است یزهاينوداراي توابع و دستوراتی براي حذف و کاهش

دستی برنامه براي حذف  صورت به توان می دهد میرا به کاربر  نویسی برنامهکه قابلیت  MATLAB افزار نرم

که فرکانس بین دو پیکسل کنار نزدیک به هم باشد اما  آید یمنویز بیشتر زمانی به وجود . نویزهاي تصویر نوشت

ي وجود در تصویر یا دو رنگ با شدت نزدیک و اشیا ینهزم پسمانند مرز بین . نباشد ء شیمربوط به یک  ها پیکسل

این . توابعی را با عنوان فیلتر براي حذف و کاهش نویزهاي موجود در تصاویر دارد MATLABافزار نرم. به هم

فیلترهاي باال گذر براي . شوند می بندي دسته 3فیلترهاي پایین گذر و 2فیلترها خود به دو نوع فیلترهاي باالگذر

در ). 2009گونزالس، (شوند میبه کار برده تیز کردن تصویر و فیلترهاي پایین گذر براي هموار کردن تصویر 

                                                
1  . Noise 
2. Highpass Filtering  
3. Lowpass filtering 

G 

  قرمز          )1.0.0(

  سیاه

 )0،0،0( 

 سفید بنفش

 اي یروزهف

 زرد

)0.1.0(  

  سبز

 محدوده خاکستري

 آبی)   0.0.1(

B 

R 
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 ها آناز  توان میدستورات مختلفی براي فیلتر کردن وجود دارد که بدون طراحی فیلتر  MATLAB افزار نرم

 .در تصویر استفاده کردمستقیم براي کاهش نویزهاي موجود  صورت به

  تصویر يبند بخش - 5- 8- 1

 اش دهندهیا اجزاي تشکیل  ها قسمتفرایندي است که تصویر ورودي را به  بندي بخشدر تعریف گسترده، 

از طرفی، یک . کارها در پردازش تصویر رقمی است ینتر مشکلیکی از  بندي بخشکلی  طور به. کند میتقسیم 

 هاي الگوریتماز طرف دیگر . کند میمورد نظر نزدیک  مسئله، تا حد زیادي فرایند را به حل بندي بخششیوه قوي 

، معموالً بندي بخشخروجی مرحله . شوند میهمیشه باعث خرابی اتفاقی  تقریباً، بندي بخشضعیف یا خطادار 

 ها دادهباید  دو حالتدر هر . دهند مییک ناحیه یا تمام نقاط درون ان ناحیه را تشکیل  مرزخام است که  هاي داده

 ها دادهاولین تصمیمی که باید گرفته شود این است که آیا . تبدیل نمود اي رایانهرا به شکل مناسب براي پردازش 

نمایش مرزي زمانی مفید است که مشخصات . یک ناحیه کامل نمایش داده شوند صورت بهمرز یا  صورت بهباید 

نمایش ناحیه وقتی مفید است که خواص درونی . مورد نظر باشد ها یدگیخمیا  ها گوشهخارجی شکل نظیر 

  . )2002گونزالس،(شکل مورد نظر باشد يبند استخوانتصویر نظیر بافت یا  هاي بخش

  ء شیشناسایی  - 6- 8- 1

تشخیص فرایندي است که بر اساس اطالعات حاصل از توصیف . مرحله آخر شامل تشخیص و تعبیر است

تعبیر شامل فرایندي است که یک معنا به یک مجموعه از  .دهد مینسبت  ء شیگرها یک برچسب را به یک 

 زمینه پسز در این مرحله اشیاي درون تصویر ا). 2002گونزالس،(شود میاشیاي تشخیص داده شده منتسب 

است و همچنین نویزهاي تصویر نیز بهبود داده شده است و فقط جداسازي اشیاي موجود در تصویر از  جداشده

و بعد از آن نوبت به انجام عملیات مساحت یابی و پیدا  گردد میهم و نیز برچسب گذاري را در این مرحله انجام 

  .  رسد میرنگی اشیاي درون تصویر  هاي فهمؤل کردن قطرها و محیط و سایر پارامترهاي فیزیکی و

  SPSS افزار نرمروش آنالیز تشخیص در  -9- 1

 هاي داده تواند میاز برخی متغیرهاي مستقل،  گیري بهرهکه با  باشد میجداسازي  هاي روشتحلیل تشخیص از 

 هاي گروهجمع آوري شده را به بهترین وجه از یکدیگر تفکیک کرده و در نهایت متغیرهاي به دست آمده را در 

یص انتخاب متغیرها براي ورود به تحلیل بر مبناي حداقل المبداي ویلک انجام در آنالیز تشخ. مناسب قرار دهد

این مقدار نسبتی از . آید میورات به دست به کل مجذ یگروه درونالمبدا ویلک از مجموع مجذورات . شود می

پس هرگاه نسبت . دهد میتبیین کرد را نشان  ها گروهاز طریق تفاوت  توان میواریانس درجه تشخیصی که ن

بدا نیز کوچک خواهد بود و به این به کل مجموع مجذورات کوچک باشد، الم گروهی درونمجموع مجذورات 

ي و قدرت تشخیص خوب داللت دار معنیکاي اسکور نیز به . باشد میوت متفا ها گروهکه میانگین  معنی است

 دار معنیسطح باالیی آمده براي تمایز بین دو گروه در  هرچه این مقدار باالتر باشد معادله به دستبنابراین . دارد

  .)1393یوسف داد،(  خواهد بود
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  مروري بر تحقیقات گذشته - 10- 1

 ).13-1( شکل ساختند شکل یگالبي ها میوهیک مکانیسم سایزبندي براي  )2010(همکارانو 1تریمناك

در حین عبور از مکانیسم تغذیه . دستگاه شامل دو قسمت خیلی مهم مکانیسم تغذیه و مکانیسم اندازه بند بود

سقوط گیرد و قسمت انتهایی هنگام در ب) بخش دم گل(الیی آن که قسمت با شوند میبه نحوي قرار داده  ها میوه

استفاده کردند که در آن  ها میوه بندي درجهبراي  انتها یباز دو تسمه  ها آن تحقیق یندر ا. در پایین قرار گیرد

 آنجاباشد میوه در  تر بزرگکه فاصله بین دو تسمه از قطر میوه  هر جاو  گیرند میرفته رفته از هم فاصله  ها تسمه

 بندي طبقهاین مکانیسم میوه را به سه درجه ). 14-1شکل(گیرد میسقوط کرده و در درجه مورد نظر خود قرار 

. متر بر دقیقه براي تسمه مورد آزمایش قرار دادند 30و  20، 10سیستم را در سه سطح سرعت ها این. کند می

به دست آوردند که بهترین شرایط براي کار  درنتیجهآزمایش را براي سه واریته مختلف انجام دادند و  ها آن

از سرعت تسمه  متأثربه دست آوردند که عملکرد دستگاه  ها آنانیسم وابسته به نوع واریته است و عالوه بر این مک

  .نسبت به خط افق است ها تسمهو زاویه قرارگیري 

  

مکانیسم = A.()کریو و همکاران(براي سیستم سایزبندي میوه افزار نرمدر  شده یطراحشماتیک . 13- 1شکل

میوه  قرار دهندهمخروطی   =3فریم استیلی ؛ = 2ینی دریافت ؛ س= 1اندازه بند ؛  هاي تسمهواحد = Bتغذیه ؛ 

=   6؛  ها تسمهمتصل براي دوران  هاي میله= 5ازه بند مماس شده به صفحه پشتی تسمه اند= 4مناسب ؛  صورت به

=  9شکل براي محصول ؛  Uکاچویی  ندهده انتقال= 8کاهنده ؛  دنده جعبهالکتروموتور و =  7؛  اي استوانهشفت 

  تغذیه نقاله تسمه

                                                
1. Treeamnuk 
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  توسط کریو و همکاران شده ساختهتصویر مکانیسم سورتینگ . 14- 1شکل

یک مکانیسم سورتینگ میوه بر اساس اندازه با استفاده از نیروي گریز از  )1387( طباطبایی کلور و همکاران

 تأثیررا تحت  ها میوهدر این مکانیسم، یک صفحه دورانی با شیب نیمه مخروطی، . مرکز طراحی و ساخت کردند

با فواصل عمودي  جداکننده، یک کند میترکیب نیروي گریز از مرکز و ثقل به سمت انتهاي صفحه هدایت 

از ورودي  ها میوه).  15- 1شکل(دهد میرا انجام  بندي درجهمختلف که در باالي محیط صفحه قرار گرفته عمل 

برخورد کنند اگر اندازه میوه از فاصله  جداکنندهتا اینکه به  روند میوارد صفحه دورانی شده و به انتهاي صفحه 

ولی اگر اندازه  رسد یمعبور کرده و به بخش دریافت  ها آنباشد میوه از بین  تر کوچک جداکنندهبین صفحه و 

و به علت دوران صفحه و ایجاد  ماند یماز این فاصله باشد میوه همچنان بر روي صفحه دورانی  تر بزرگمیوه 

که اندازه میوه از فاصله بین صفحه دورانی و  هر جانیروي گریز از مرکز همیشه به جداکننده نیز مماس است و در 

آزمایش را بر روي پرتقال رقم  ها آن. گیرد یمده کمتر باشد میوه عبور کرده و در سینی دریافت قرار جداکنن

دور در دقیقه  براي صفحه مدور انجام دادند و پارامترهاي ارزیابی  45و  40، 35، 30سرعت دورانی  4تامسون با 

نتایج آزمایش نشان داد که . ا تعیین کردندعملکرد مکانیسم مانند درصد میانگین خطا، بازده و ظرفیت دستگاه ر

 1/11نسبت میانگین خطاي ، درصد94دور در دقیقه صفحه مدور با بازده  40بهترین  عملکرد دستگاه در سرعت 

  .کیلوگرم در ساعت به دست آمد 1012درصد و ظرفیت

  

  مکانیسم سورتینگ مرکبات با استفاده از نیروي گریز از مرکز .15- 1شکل

تسمھ 
حایل

سینی ورودی می��وه

صفحھ 
دورانی

الک��تروموتور
اینورت�ور

سینی 
خروجی 

میوه



آن  هاي ویژگیبر اساس خصوصیات و  فرنگی

 USBکه براي کار در حالت  CCDاز یک دوربین 

او در . استفاده کردند ها دادهتنظیم شده بود، یک میکرو کنترلر، سنسور و یک لپ تاب به منظور پردازش 

و شدت نور روي پارامترهاي تعیین درجه 

  .بر ثانیه به دست آورد متر سانتی 10.5

  

  با استفاده از مکانیسم ماشین بینایی

وزنی  بندي درجهنوع میوه را بر روي تشخیص یک نوع مکانیسم 

 ها آن. در این پژوهش از دو میوه سیب و کیوي براي انجام آزمایش استفاده کردند

براي این کار اثر نوع میوه و شیب ورودي محصول به قسمت تشخیص را 

 طور بهدرجه عملکرد دستگاه  50تا  10همچنین به دست آوردند که با افزایش شیب از 

به دلیل رابطه مستقیم سرعت حرکت محصول با 

این  تر یعسرو میوه  یافته یشافزاخروجی  

 درنتیجهو زمان جداسازي کمتر شده و   

و نیز به دست آوردند که با تغییر محصول از سیب به کیوي 

به دلیل ضریب کرویت کمتر کیوي نسبت به سیب 

تر ساکن کیوي به دلیل ضریب کرویت کمتر  نامتقارن بوده و در روي حسگر بار کمتر چرخش کرده و زود

 .به سیستم کنترل دستگاه هدایت کند

26 

فرنگی گوجه بندي درجهیک سامانه  )1391(ارجنکی و همکاران

از یک دوربین  ها آندر این تحقیق ). 16-1شکل(طراحی و ساخت کردند

تنظیم شده بود، یک میکرو کنترلر، سنسور و یک لپ تاب به منظور پردازش 

و شدت نور روي پارامترهاي تعیین درجه  ها فرنگی گوجه، فاصله بین نقاله تسمهآزمایشات مکانیسم اثرات سرعت 

10.5را   نقاله تسمهرا مورد ارزیابی قرار داد و بیشترین سرعت مناسب براي 

با استفاده از مکانیسم ماشین بینایی فرنگی هگوج بندي درجهسامانه  .16- 1شکل

نوع میوه را بر روي تشخیص یک نوع مکانیسم  تأثیر) 1389( و همکارانبخشی زاده 

در این پژوهش از دو میوه سیب و کیوي براي انجام آزمایش استفاده کردند ها این. اتوماتیک بررسی کردند

براي این کار اثر نوع میوه و شیب ورودي محصول به قسمت تشخیص را  شده یطراحبا توجه به مکانیسم دستگاه 

همچنین به دست آوردند که با افزایش شیب از   ها آن .کردند

به دلیل رابطه مستقیم سرعت حرکت محصول با  ندتوا میي افزایش پیدا کرد و بیان کردند که این امر 

 دار یبشي که با افزایش شیب، سرعت میوه روي سطح طور

  شده خارجو در نهایت در زمان کمتري از دستگاه  کند می

و نیز به دست آوردند که با تغییر محصول از سیب به کیوي ).  17-1شکل(کند میایش پیدا عملکرد دستگاه افز

به دلیل ضریب کرویت کمتر کیوي نسبت به سیب  تواند میضریب دقت مکانیسم افزایش پیدا کرد و این 

کیوي به دلیل ضریب کرویت کمتر  نامتقارن بوده و در روي حسگر بار کمتر چرخش کرده و زود

به سیستم کنترل دستگاه هدایت کند تر یقدقوزن را  تواند میلذا حسگر 

ارجنکی و همکارانامیدي 

طراحی و ساخت کردند

تنظیم شده بود، یک میکرو کنترلر، سنسور و یک لپ تاب به منظور پردازش 

آزمایشات مکانیسم اثرات سرعت 

را مورد ارزیابی قرار داد و بیشترین سرعت مناسب براي 

بخشی زاده 

اتوماتیک بررسی کردند

با توجه به مکانیسم دستگاه 

کردند گیري اندازه

ي افزایش پیدا کرد و بیان کردند که این امر دار معنی

طور بهشیب باشد 

میمسیر را طی 

عملکرد دستگاه افز

ضریب دقت مکانیسم افزایش پیدا کرد و این 

کیوي به دلیل ضریب کرویت کمتر  نامتقارن بوده و در روي حسگر بار کمتر چرخش کرده و زود.باشد

لذا حسگر  شود می



 

  )و همکارانبخشی زاده (مرکبات بر اساس وزن

لیمو با استفاده از ماشین بینایی ارائه کردند که میوه 

، دو کارت CCDدوربین  دواین سیستم شامل 

روش . مکانیکی بود هاي بخشو سایر  نقاله

لیمو به وسیله کارت ویدئو به کامپیوتر منتقل 

براي این  شده یطراحالگوریتم . شد یمذخیره 

بسیار به شرایط  RGBچون فضاي رنگی 

به . براي تشخیص رنگ محصول استفاده کردند

، Rبا تعیین مقادیر . بدون محصول برداشته شد

در یک پایگاه داده  ها دادهو  شده محاسبه

 R ،G ،Bگردید و مقادیر  تصویربرداري نقاله

در این مقایسه اگر اختالف بین دو . خالی از محصول مقایسه گردید

  :شد یممحصول جدا  عنوان به، در غیر این صورت 

IF|PB – PF|≤ 3σ Then Pixel = Background

براي پیکسل تصویر  RGBمقدار  PFخالی است، 

نمونه لیمو براي آزمایش  50در این تحقیق از 

WDM(استفاده کردند و براي تعیین حجم واقعی محصول از روش جابجایی آب
1

با  ها آن. استفاده کردند) 

 ستفاده از روش جابجایی آب با ا شده یین

                                                
1. Water displacement method 
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لیمو با استفاده از ماشین بینایی ارائه کردند که میوه  بندي درجهیک سیستم  )2010(و همکارانخجسته نژند 

این سیستم شامل . کند می بندي درجهلیمو را بر اساس دو ویژگی رنگ و حجم 

نقاله تسمهتصویر، یک مکانیسم نورپردازي مناسب، یک کامپیوتر شخصی و 

لیمو به وسیله کارت ویدئو به کامپیوتر منتقل  هاي نمونهگرفته شده از  هاي یگنالسبود که  کار به این صورت

ذخیره  RGBرقومی سازي شده و در فضاي رنگی  آنجاو در 

چون فضاي رنگی . شد سازي آماده 6ورژن  بیسیک یژوالو نویسی برنامهعملیات در زبان 

براي تشخیص رنگ محصول استفاده کردند HSIاز فضاي رنگی  ها آنبنابراین  باشد مینورپردازي حساس 

بدون محصول برداشته شد زمینه پسابتدا یک تصویر از  زمینه پسمنظور جداسازي تصاویر از 

محاسبهستاندارد تصاویر ، تقسیم ازمینه پسي ها پیکسلبراي همه 

نقاله تسمهحرکت بر روي  در حالسپس از محصول . گردید

خالی از محصول مقایسه گردید زمینه پسدر  ها آنبه دست آمده با مقادیر 

، در غیر این صورت شد یمانتخاب  زمینه پس عنوان بهبود  3σکمتر از 

σ Then Pixel = Background 

خالی است،  زمینه پسبراي پیکسل تصویر  RGBمقدار   PBکه در آن 

در این تحقیق از  ها آن. است زمینه پسمقدار اختالف استاندارد تصویر 

استفاده کردند و براي تعیین حجم واقعی محصول از روش جابجایی آب

یینتعبه دست آوردند که اختالف چشمگیري بین حجم  tاستفاده از آزمون 

شکل

خجسته نژند 

لیمو را بر اساس دو ویژگی رنگ و حجم 

تصویر، یک مکانیسم نورپردازي مناسب، یک کامپیوتر شخصی و 

کار به این صورت

و در  گردید یم

عملیات در زبان 

نورپردازي حساس 

منظور جداسازي تصاویر از 

G ،B  براي همه

گردید سازي یرهذخ

به دست آمده با مقادیر 

کمتر از  RGB مقدار

که در آن 

مقدار اختالف استاندارد تصویر  σمحصول و 

استفاده کردند و براي تعیین حجم واقعی محصول از روش جابجایی آب

استفاده از آزمون 
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Abstract:  

Classification of fruits in defferent classes is the most important stages in postharvest 

processes. In this process, the accuracy of separating units is depended on the type of 

mechanism and design parameters of the machine, including feeding rate and product 

parameters. Fruit motion velocity affect on grading accuracy, therefore, objective and 

scientific analysis of conveyor velocity can be influence on development of sorting machine. 

The aims of this research is determining of the effect of motion velocity of fruits on both 

two mechanical and machine vision mechanisms, and also, determining the accuracy of two 

mechanisms based on testing them by different fruits which have different shapes. The 

mechanical mechanism was selected from belt-sorting type (non-parallel belt) in which the 

distance between belts increases along the length of the belts. The mechanism of machine 

vision including a conveyor belt, lighting chamber and an imaging camera, took images of 

fruit passing the camera, in the light box. For two mechanisms, separating of fruits in 

different classes was don according to fruit size (fruit diameters). Image processing 

operations performed in offline method and separation process was done based on the results 

of a discriminant analysis. The experiment was applied on 6 levels of velocity for apple and 

kiwi fruits. The effect of the velocity and fruit type on the accuracy of mechanical sorting 

mechanism was significant at P<0.01% and P<0.05%, respectively. Also, the effect of 

velocity was significant on accuracy of machine vision sorting mechanism (P<0.01), but the 

type of fruit had not effect on the accuracy of this type of mechanism. According to 

discriminant analysis, for machine vision mechanism, the relationship between speed and 

mechanism accuracy was obtained equal to y= -4.86x+ 106 for apples and                             

y = -3.4229x + 100.11 for kiwi fruit, in all levels of conveyor velocity. In general, the results 

showed that by increasing fruit velocity the accuracy of both fruit sorting mechanisms was 

reduced. 
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