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تاريخ فارغ التحصيلي1389/7/13 :
کليد واژهها  :درجهبندي ،سيب ،سامانهالکترونيکي ،کيوي ،وزن
با افزايش توليد محصوالت كشاورزي در كشور ،جداسازي كيفي محصوالت
کشاورزي و بويژه ميوهها بر اساس شاخصهاي كمي نظير اندازه و وزن
از اهميت خاصي برخوردار خواهد بود .اغلب محصوالت به طور طبيعي
از لحاظ اندازه و عوامل مربوطه به رسيدگي مانند رنگ و سفتي
متفاوت ميباشند .برداشت ميوهها خصوصا برداشت مکانيکي ،ناخالصي
و غيريکنواختي خواص فيزيکي محصول را افزايش ميدهد ،لذا جداسازي
ميوهها و سبزيها امري ضروري به نظر ميرسد .در اين تحقيق يک
سامانه خودکار الکترونيکي درجه بندي ميوه طراحي و ساخته شد و
عملکرد آن مورد بررسي قرار گرفت .دستگاه شامل دو قسمت
الکترونيکي و مکانيکي است که طي آن ميوه ها بر اساس وزن و توسط
يک حسگر بار  30نيوتني و مدار کنترلي که اختصاصا" بدين منظور
طراحي شده است توسط عملگرهاي مکانيکي در سه دسته جداسازي مي
گردند .در اين تحقيق طي دو طرح آزمايشي مجزا اثر  4متغير مستقل
بر ميزان عملکرد ،دقت جداسازي و ميزان آسيبديدگي مورد بررسي
قرار گرفت .سطوح متغيرهاي مستقل در طرح آزمايش اول عبارت بودند
از  :نوع محصول (ميوه سيب و کيوي) ،شيب سامانه انتقال ميوه
( 50،40،30درجه) و زمان داده شده به حسگر بار (3 ،2/5 ،2 ،1/5 ،1
ثانيه)و در طرح آزمايش دوم :نوع محصول(ميوه سيب و کيوي ) و شيب
مکانيزم جداکننده ( 50 ،30 ،10درجه) .طي بررسي هاي آماري
(آزمايش فاکتوريل در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي) اين نتايج
بدست آمد .اثرات اصلي هر چهار عامل نوع محصول ،شيب ورودي ،شيب
خروجي و مدت زمان تنظيم شده براي حسگر به طور معني دار بر
عملکرد (بر حسب تعداد ميوه در واحد زمان) و دقت جداسازي(درصد)
دستگاه موثر بود .ضمن اينکه در مورد ميزان آسيب ديدگي فقط اثر
عامل نوع محصول معنيداربود .اما مهمترين عامل مدت زمان حسگر
بود که اثرات متقابل آن نيز به طور معني دار بر عملکرد دستگاه
موثر بود .به طوري که مي توان با تنظيم بهينه زمانسنجها در
داخل برنامه  PLCو از طريق محاسبه دقيق زمان عبور ميوه از روي
مانع و عبور ميوه از دريچهها زمان الزم براي جداشدن هر ميوه را
کاهش و در نهايت عملکرد دستگاه را افزايش داد .نتايج آزمايش
نشان داد که بيشينه عملکرد دستگاه براي کيوي در شيب ورودي 50
درجه و زمان  1ثانيه برابر با ( 872/40تعداد /ساعت) ميباشد.
بيشينه ضريب دقت مربوط به ميوه سيب در شيب  30درجه در زمان هاي
 2/5و  3ثانيه و در شيب  40درجه در زمان  3ثانيه ،و براي ميوه
کيوي در شيبهاي  30و  40درجه و در زمانهاي  2/5و 3ثانيه برابر
با  %100بدست آمد .همچنين با توجه به نتايج بدست آمده کمينه
تعداد آسيب ديدگي صفر و بيشينه آن  0/15در هر ميوه براي سيب در
شيب  50درجه و زمان  1ثانيه بوده است ،که اين مقدار بسيار
ناچيزي است.



 مقدمهبا افزايش توليد محصوالت كشاورزي در كشور ،جداسازي
كيفي محصوالت کشاورزي و بويژه ميوهها بر اساس شاخصهاي
کمي نظير اندازه و وزن از اهميت خاصي برخوردار خواهد
بود .امروزه اين عمل بين مرحله برداشت تا فروش محصول
به صورت خردهفروشي عموما" بوسيله نيروي انساني انجام
ميپذيرد .صرف نظر از دقت كم در جداسازي توسط انسان،
عموما" بواسطه خستگي و نيز احتمال اعمال صدمات مكانيكي
به محصول ،هزينه قابل مالحظه اين فرآيند استفاده از
سامانههاي مكانيزه ،هر چند ساده را موجه ساخته است.
همچنين بستهبندي صحيح محصوالت نيز منوط به دستهبندي
محصول بر اساس اندازه ميباشد ،كه يكي از روشهاي دسته-
بندي ،جداسازي ميوه بر اساس وزن است.
در حال حاضر سامانههاي پيشرفته سورتينگ ( 1تفکيک،
جداسازي ،طبقه بندي ) ميوه به جز دسترسي به دقت باال در
جداسازي ،شرايط را براي دستيابي به عملكرد (راندمان)
باالي دستگاه فراهم نمودهاند .از اين لحاظ بlين سامانه-
هاي صرفا" مكانيكي و سامانههاي الكترونيكي اختالف قابل
مالحظهاي وجود دارد .به طوري كه استفاده از حسگرهاي
الکتريکي ميتواند عملكرد دستگاه بر حسب تن بر ساعت را
به چندين برابر برساند.
فرآوري محصوالت کشاورزي به شدت با فرآيند سورتينگ
پيوند خورده است .به ندرت محصولي بدون فرآيند سورتينگ
به مصرف ميرسد .سورتينگ در حالت کلي به جداسازي ماده
از مخلوط مواد ،به دسته هاي معين (از نظر اندازه يا
کيفيت ) اطالق ميشود .تميز کردن و اندازهبندي بذور،
جداسازي دانه از کاه در کمباين ،جداسازي کلوخهها و
مواد زائد در ماشينهاي برداشت محصوالت غدهاي ،اندازه-
بندي ميوهها و سبزيها ،اندازهبندي تخممرغها ،نمونههايي
از فرآيند سورتينگ محصوالت کشاورزي ميباشد (پلگ.)1985 2
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سبزيها

و

جداسازي

از

لحاظ

کيفيت است و اندازه بندي 2محصول عبارت است ازجداسازي
محصول به دستههاي مختلف از لحاظ اندازه ،به عبارت
ديگر فرآيند سورتينگ (جداسازي) به عمل درجهبندي،
اندازهبندي و يا هر دو اطالق مي گردد (مکري. )1985 ،3
آنچه مسلم است کاربرد ماشين امروزه در اکثر
فعاليتهاي توليدي به عنوان يک نهاده اساسي پذيرفته
شده است و نقش آن بهقدري در روند توليدات کشاورزي
اهميت دارد که بدون به کارگيري آن اثر نهاده بسيار
کم و در بعضي مواقع استفاده از ساير نهادهها غير
ممکن ميباشد  .لذا در چرخه توليد محصول (شکل )1 -1
براي هر مرحله با هدف خاص ،ماشين مخصوص الزم ميباشد (
کول 4و همکاران.) 1985 ،

شکل  .1-1چرخه توليد و ماشينهاي مورد نياز در هر مرحله (
کول و همکاران)1985 ،

جايگاه فرآيند سورتينگ در چرخه توليد ،پس از
برداشت به منظور آمادهسازي محصول براي فرآوري ،ارائه
به بازار مصرف و انبار ميباشد .سورتينگ محصوالت
کشاورزي بالفاصله پس از برداشت در مزرعه يا پس از
انتقال آن به کارخانههاي فرآوري و يا قبل از بسته-
بندي براي بازار مصرف انجام ميشود .سورتينگ ميوهها و
4- Kaul
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سبزيها به داليل گوناگون الزم و ضروري است .خطرات
طبيعي از قبيل حشرات ،بيماريها ،تگرگ ،باد و نور
خورشيد موجب آسيب ديدگي محصوالت ميشوند  .اغلب محصوالت
به طور طبيعي از لحاظ اندازه و عوامل مربوطه به
رسيدگي مانند رنگ و سفتي متفاوت ميباشند .برداشت
خصوصا"
و
ناخالصي
مکانيکي،
برداشت
ميوهها
غيريکنواختي خواص فيزيکي (مانند اندازه و رنگ )
محصول را افزايش ميدهد ،لذا سورتينگ ميوهها وسبزيها
امري ضروري به نظر ميرسد ( فلوز.)1990 ، 3
فرآيند سورتينگ در باال بردن بازده فرآوري ميوهها
و سبزيها در صنايع غذايي نقش مهمي ايفا ميکند در
کارخانههاي فرآوري ،فرآيندهايي مانند پوستکني ،در
آوردن هسته ميوهها و فرآيندهايي که در آنها انتقال
حرارت مهم است ،عمل سورتينگ الزم و ضروري است .عمليات
سورتينگ ،بستهبندي با تعداد معين را ميسر ساخته،
کيفيت ميوهها وسبزيهاي بستهبندي را باال برده و
محصوالت را در نظر مصرف کنندگان جذابتر ميکند ،که اين
خود از اهميت خاصي در بستهبندي ميوهها و سبزيها
برخوردار است .ضمن اينکه در کاشت گياهان غدهاي مانند
سيب زميني ،غدههايي با اندازه معين ،يکنواخت وسالم
مورد توجه کشاورزان ميباشد (هريس.)1992 ،2
به طور نظري ميوهها و سبزيها را مي توان مطابق
با پارامترهاي فيزيکي مانند قطر ،طول ،ترکيبي از قطر
و طول ،محيط سطح مقطع ،وزن و يا ترکيبي از اين
پارامترها اندازهبندي نمود .معيار اکثر ماشينهاي
اندازهبندي محصول از نظر قطر ،ترکيب قطر و طول ،و
وزن مي باشد .قبل از پيدايش ماشينهاي اندازهبندي (
حدود  50سال پيش) ميوهها وسبزيها به طور دستي اندازه-
بندي مي شدند .کارگران ماهر اندازه ميوه را با ديدن
و يا در دست گرفتن آن تشخيص مي دادند .اين گونه
اندازهبندي ميوه ،اندازهبندي بصري ناميده ميشود.
از آنجايي که تغييرات جرم مخصوص هر ميوه اندک
ميباشد ،دقيقترين روش اندازهبندي ميوه ها و سبزيها،
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استفاده از وزن بعنوان پارامتر اندازهبندي ميباشد.
اندازهبندهاي وزني مشابه با اندازهبندهاي حجمي مي
باشد .تابع اندازهبندي ميوههاي شبهکروي از لحاظ حجم
که مساوي با پارامتر اندازه-
برابر است با
بندي بصري است و ايدهالترين روش اندازهبندي ميباشد.
شکل هندسي ميوهها تاثيري در نحوه کار ماشينهاي
اندازهبندي ندارد (پلگ)1985 ،
ايران يكي از بزرگترين توليد كنندگان ميوه و
سبزيجات در خاورميانه است به طوريكه به عنوان مثال
با توليد حدود  ٤/٤ميليون تن مركبات در سال ١٣۸۵
رتبه هشتم جهان را به خود اختصاص داده است (گزارش
وزارت جهاد کشاورزي .)1385 ،با توجه به اين مقدار
توليد ،مديريت بعد از برداشت اين محصوالت ارزشمند
بسيار ضروري است .درجهبندي از جمله فرايندهائي است
كه موجب ارزش افزوده محصول شده و امكان صادرات را
نيز فراهم ميكند .امروزه دستگاههاي متعددي براي
درجهبندي انواع ميوهها و غدهها طراحي و توليد شده-
اند كه بر اساس ويژگيهاي مختلف محصول مانند اندازه،
حجم ،رنگ و وزن با سامانههاي مكانيكي و الكترونيكي
كار ميكنند.
عمده دستگاههاي درجهبندي موجود در كشور از نوع
مکانيکي و عمدتا" از نوع غلطكي شياردار هستند كه
فاصله شيارها به تدريج براي درجات مختلف افزايش مي-
يابد و ميوهها را بر اساس اندازه آنها درجهبندي مي-
كند .اغلب ديده ميشود كه در اين سامانهها ،ميوهها
در بين غلطكها گير كرده و له ميشوند ،بعالوه چندين
كارگر بر كار آنها نظارت ميكنند .در ضمن در اين
دستگاهها ،به تعداد زيادي غلطك نياز است كه عالوه بر
طول زياد دستگاه ،هزينه اوليه و نگهداري آنرا نيز
افزايش ميدهد(.طباطباييكلور و هاشمي.)1387 ،
با توجه به شرايط موجود طراحي يك سامانه جداساز
خودكار كه بتواند ضمن عملكرد باال آسيب كمتري به
محصوالت وارد كند از اهميت بااليي برخوردار است .تحقيق



حاضر به عنوان يك پژوهش كاربردي در راستاي تامين اين
شرايط انجام ميشود.
 -1-2اهداف تحقيق
 -١طراحي يك سامانه سورتينگ ميوه با استفاده از يك
سامانه كنترل خودكار.
 -٢طراحي و ساخت يک سيستم کنترل براي دستگاه
سورتينگ با قابليت انتقال داده به کامپيوتر
 -٣ارزيابي دستگاه بر اساس عملكرد (تن بر ساعت)
براي جداسازي دو ميوه سيب و کيوي بر اساس وزن و نيز
بررسي دقت جداسازي و احتمال ايجاد آسيب مکانيکي.
 -1-3مشخصات سامانههاي کنترل
هر سامانه کنترل داراي سه بخش است (حسيني و
مرآت:)1383،


ورودي



پردازش



خروجي (عملگرها)

بخش ورودي وضعيت فرآيند و وروديهاي کنترلي
اپراتور را تعيين کرده و آنرا ميخواند ،بخش پردازش
با توجه به وروديها ،پاسخها و خروجيها را ميسازد و
بخش خروجي فرمانهاي توليد شده را به فرآيند اعمال مي-
کند.
 1-3-1وروديها
در قسمت وروديها ،مبدلهاي موجود در سامانه
کميتهاي فيزيکي را به سيگنالهاي الکتريکي تبديل مي-
کند .در صنعت ،حسگرهاي زيادي نظير دما ،فشار،
جابجايي ،سرعت ،شتاب و غيره وجود دارند .خروجي يک
حسگر ممکن است گسسته يا پيوسته باشد.
 1-3-2پردازش
در يک سامانه خودکار ،قسمت پردازش کنترل که طراحان
در آن قرار دادهاند ،فرامين کنترل را صادر ميکنند.
 3 -1-3خروجيها
در يک کارخانه عملگرهايي وجود دارند که فرامين
داده شده به آنها را به فرآيند منتقل ميکنند .پمپها،



موتورها و رلهها از جمله اين عملگرها هستند .اين
وسايل فراميني را که از بخش پردازش آمده است به کميت-
هاي فيزيکي تبديل ميکنند.
 1-4انواع سيستم کنترل از لحاظ روش کنترل
سيستمهاي کنترل را ميتوان بنا به روش کنترل آنها
به دو روش زير تقسيم کرد (:کشاورز باحقيقت)1388 ،
 سيستمها کنترل سختافزاري
 سيستمها کنترل نرمافزاري
 1 -4 -1سيستمهاي کنترل سختافزاري
اين سيستمها شامل مداراتي هستند که با استفاده از
رلهها و عناصر الکترونيکي مانند ديود،ترانزيستور و
غيره ساخته ميشود .برنامه کنترل در اين سيستمها
نتيجه روابط بين عناصر مدارات الکتريکي است و به
راحتي قابل تغيير نميباشد .به عبارت ديگر تغيير در
برنامه کنترل به معني تغيير در سخت افزار سيستم است.
 2 -4 -1سيستمهاي کنترل نرمافزاري
اين کنترل کنندهها داراي حافظهاي هستند که
برنامه کنترلي در آن ذخيره ميشود .مهمترين مزيت
سيستمهاي کنترل نرمافزاري در اين است که نحوه کنترل
سيستم را با تغيير در برنامه نرمافزاري و بدون نياز
به تغيير در سختافزار سيستم ميتوان عوض کرد ،زيرا
نحوه کنترل سيستم توسط سختافزار سيستم تعيين نميشود
بلکه برنامهاي که در حافظه ذخيره شده است ،نحوه
کنترل سيستم را مشخص ميکند لذا اين سيستمها بسيار
قابل انعطاف بوده و کاربردهاي فراواني دارند.
 1-5حسگرها و ترانسميترها
حسگرها و ترانسميترها اجزاي اصلي يک سيستم کنترلي
هستند که کاربردهاي فراواني در صنعت دارند.
 1 -5 -1حسگر
يک حسگر بنا به تعريف ،قطعهاي است که به
پارامترهاي فيزيکي نظير حرکت ،حرارت ،نور ،فشار،
الکتريسيته ،مغناطيس و ديگر حاالت انرژي حساس بوده و
در هنگام تحريک آنها از خود عکسالعمل نشان ميدهد.
4
 2 -5 -1ترانسميتر
- Transmitter



4

ترانسميتر وسيلهاي است که يک سيگنال الکتريکي را
دريافت کرده و به سطوح قابل قبول براي کنترلرها و
مدارهاي الکترونيکي تبديل ميکند .مثال يک حسگر
سيگنالي در سطح ميکرو ولت يا ميلي ولت يا ميليآمپر
توليد ميکند و اين سيگنال ضعيف با عبور از
ترانسميتر به سيگنالي در سطوح صفر تا  10ولت و يا 4
تا  20ميليآمپر تبديل ميشود( کشاورز باحقيقت.)1388 ،
mini PLC 1-6
 mini PLCکوچکترين محصول کارخانه سازنده  PLCاست.
شرکتهاي سازنده اين وسيله تقريبا يک دهه است که آن
را به بازار عرضه کردهاند .يکي از داليل اصلي ساخت
اين رلهها داشتن امکان برنامه ريزي با دست توسط کليد-
ها ي روي اين رله است .استفاده از ميني  mini PLCدر
سيستمهاي کنترل واقعي و بزرگ با توجه به تعداد ورودي
و خروجي هاي کم جايي ندارد( کشاورز باحقيقت.)1388 ،
 1-7آشنايي با کنترل کنندههاي منطقي

برنامهپذير)PLC( 5

 1-7-1مقدمه
در صنايع توليدي همواره به سامانه کنترل فرايند
نياز داريم تا با هزينه کمتر و کارايي بيشتر محصولي
با کيفيت بهتر توليد شود .اين امر به تکامل تدريجي
سامانه خودکار انجاميده است .پيشرفتهاي حاصل در
الکترونيک ،و به ويژه ميکروالکترونيک در اوايل دهه
 70باعث انقالبي در صنايع کوچک و بزرگ شده است .براي
اطمينان از کارکرد درست يک کارخانه يا دستگاه ،بايد
آن را برنامهريزي و کنترل کرد (رضايي ساروي.)1379 ،
در اوايل دهه  ،1960همگام با ورود محصوالت جديد
به بازار ،تکامل و بهبود بسياري از فرايندهاي صنعتي
بزرگ و خطوط توليد به ضرورتي بدل شد( نوروززاده،
 .)1384اين کار با مشکالتي همراه بود .مثال براي
تطبيق با خط توليد جديد بايد تابلوهايي بزرگ شامل
رلهها ،زمان سنجها ،و شمارندهها مجددا" سيمپيچي مي-
) - Programmable Logic Controllers ( PLC
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شدند ،که کاري هزينه بر و زمان بر بود .پيشرفت فن-
آوري رايانهاي در کاربردهاي صنعتي ،منجر به ظهور
کنترل کننده هاي منطقي برنامه پذير شد ،که جاي رله-
ها ،زمانسنجها و شمارندههاي نامجتمع را گرفت .اساس
زبان برنامه نويسي همان فن آشناي نمودار نردباني
رله – نمادي است که تکنيسينها و برقکارها از آن
استفاده مي کنند(رضايي ساروي .)1379 ،
سامانههاي پي ال سي با توجه به نياز به کنترل
کنندههاي ارزان قيمت و انعطاف پذير به وجود آمدهاند.
در ابتدا PLCها به منظور جايگزيني کنترل کنندههاي
رلهاي طراحي و ساخته شدند .در  PLCکنترل فرآيندها با
نوشتن برنامههاي مناسب انجام ميگيردPLC .ها مبتني بر
ميکروپروسسور هستند و با داشتن اجزايي مانند زمان
سنج ،شمارنده و ثبات انتقالي ،کنترل فرآيندهاي
پيچيده را آسان ميسازند .اين کنترل کنندهها ،مدارهاي
واسطه استانداردي دارند( ،ورودي و خروجي ) بطوري که
اتصال مستقيم آنها به فرآيند توليد ميسر است .با
استفاده از  PLCميتوان بدون جدانمودن کنترل کننده از
فرآيند ،برنامه کنترلي آن را تغيير داد .نصب و راه
اندازي سامانههاي  PLCدر مقايسه با کنترل کنندههاي
رلهاي به زمان بسيار کمتري نياز داردPLC .ها سخت
افزاري شبيه رايانه دارند ،البته با ويژگيهاي خاصي
که مناسب کنترل صنعتي است (کشاورز باحقيقت.)1388 ،
اين ويژگيها عبارتند از:


در مقابل نويز حفاظت شدهاند

 ساختار ماژوالر دارند که تعويض بخشهاي مختلف
آن را ساده ميسازد
 اتصاالت ورودي
استاندارد دارند

-

خروجي

و

سطوح

سيگنال



زبان برنامه نويسي آنها ساده و سطح باالست.



تغيير برنامه در هنگام کار آسان است.


 1-7-2مقايسه سامانههاي کنترلي مختلف
به طور کلي چهار نوع سامانه کنترلي وجود دارد:


 .1سامانههاي رلهاي
 .2سامانههاي کنترلي مبتني بر مدار منطقي .در اين
سامانهها از دروازههاي منطقي و تراشههاي کوچک
براي پيادهسازي عمليات منطقي استفاده ميشود
 .3کنترل با کامپيوترهاي شخصي
 .4کنترل مبتني بر .PLC
در جدول  1 -1انواع سامانههاي کنترل کننده از
جنبههاي مختلف مقايسه شدهاند .کنترل مبتني  PLCاز
جنبههاي مختلف بر ساير روشهاي کنترل ارجحيت دارد(
حسيني و مرآت.)1383 ،

جدول  .1-1مشخصات انواع سامانههاي کنترل کننده
کنترل
کنترل
کنترل
سامانه-
مشخصه
مبتني بر
هاي رله -مبتني بر کامپيوتري
PLC
مدارهاي
اي
منطقي
هزينه هر عمل
پايين
باال
پايين
تقريبا
پايين
اندازه
خيلي
تقريبا
خيلي
انبوه
فيزيکي
فشرده
فشرده
فشرده
قطعات
سرعت
زياد
تقريبا
خيلي
کم
زياد
زياد
نويز
خوب
کامال
خوب
عالي
الکتريکي
خوب
نصب
زمان
زمان
زمان
زمان
تخميني
تخميني
تخميني
تخميني
براي
براي
طراحي
طراحي و
برنامه
برنامه
نصب
نويسي و
نويسي
نصب
قابليت انجام
بلي
بلي
بلي
خير
اعمال پيچيده
سادگي تغيير
خيلي
کامال
مشکل
خيلي
عمليات
ساده
ساده
مشکل
سادگي
ساده –
مشکل –
مشکل –
مشکل
نگهداري
کارتهاي
تعداد
تعداد
به دليل
الکترونيکي
بردهاي
وجود
ICها


کنتاکهاي
زياد

 1-7-3اجزاي يک واحد
يک واحد

PLC

زياد

.PLC

داراي قسمتهاي مختلفي است و شکل (1-

 )2طرحي از يک واحد پي

PLC

به همراه قسمت هاي مختلف

آن را نشان مي دهد(رضايي ساروي .)1379 ،

شکل  .2-1واحد پايه

PLC

 1-7-3-1مدول منبع تغذيه

مدول منبع تغذيه ،براي برقرساني به تمام وسايل
سامانه بکار ميرود و مقادير معمول آن  24ولت مستقيم،
 110ولت مستقيم و 230ولت متناوب است(رضايي ساروي،
.)1379
 1-7-3-2واحد پردازش مرکزي:6

واحد پردازش مرکزي ( )CPUمغز پي ال سي است ،يعني
دستگاهي که تمام کارکردها را به ترتيبي درست کنترل
ميکند .اما بايد دانست  CPUهوشمند نيست و خودش فکر
نميکند و فقط از مجموعه دستورالعملهايي که در حافظه
آن قرار ميگيرد ،تبعيت ميکند.
 1-7-3-3ورودي و خروجي
6

- Central Prossecing Unit



وروديها و خروجيها( ) مدارهاي ارتباط و تسهيم دارند
که به کمک سامانه باس داخلي به  CPUوصل ميشوند .تعداد
ورودي و خروجي پي ال سيها متفاوت است.
 1-7-4ترتيب عمليات پي ال سي و ملزومات آن
برنامه کاربر به کمک نرمافزار پي ال سي اجرا مي-
شود .سرعت انجام عمليات عمدتا" به عملکرد پردازشگر
موجود در  CPUبستگي دارد .روش کار پي ال سي بدين قرار
است :تمام وروديها پيموده مي شود ،برنامه کاربر
پردازش مي شود و سپس تمام خروجيها پيموده ميشود .اين
عمل چرخه پيمايش ناميده ميشود

(شکل ( )3-1رضايي

ساروي .)1379 ،

شکل  .3-1چرخه پيمايش

PLC

براي هر پيمايش ،زماني الزم است .ابتدا مقادير
ورودي پيموده ميشوند و در حافظه ثبت ميشود ،سپس
برنامه کاربر اجرا مي شود و پس از آن تمام خروجيها
مطابق با آن اجرا ميشود ،و چرخه پيمايش تکرار مي
شود.
 5 -1-7انواع سامانههاي PLC
PLCها متنوع هستند و کارآيي آنها در سطوح مختلفي
استPLC .ها را ميتوان از نظر اندازه حافظه يا تعداد
ورودي/خروجي دستهبندي کرد.
PLC 1 -5 -1-7هاي کوچک



اين PLCها معموال بهمنظور جايگزيني کنترل کننده-
هاي سنتي استفاده ميگردند و به خاطر کوچکي در کنار
تجهيزات کنترل شونده نصب ميشوند .قابليت اين PLCها
محدود و حداکثر يک يا دو  I/Oاست .در اين PLCها يک
پردازنده وجود دارد و برنامهنويسي آنها به صورت
مقدماتي است و با استفاده از دياگرام نردباني و
دستورات نمادي صورت ميگيرد.
PLC 1-7-5-2هاي متوسط

اين PLCها ساختار مدوالر دارند ،در نتيجه توسعه يا
تغيير آنها ساده است و تنها با اضافه نمودن يا تغيير
مدولها صورت ميگيرد .از اين PLCها زماني استفاده ميشود
که تعداد خطوط  I/Oزياد و توسعه سامانه در آينده محتمل
باشد .امکانات ارتباطي اين PLCها زياد است و ميتوان از
آنها در کنترل گسترده استفاده کرد.
PLC 1-7-5-3هاي بزرگ

در مواردي که تعداد ورودي/خروجي بسيار زياد است
و يا عمليات کنترلي پيچيده است از PLCهاي بزرگ
استفاده ميشود .همچنين از اين PLCها براي هدايت
تعدادي  PLCکوچک نيز استفاده مي گردد.
ساختمان اين PLCها مدوالر است و امکان توسعه
زيادي دارند .مدولهاي آنها متنوع است و شامل
ورودي/خروجيهاي آنالوگ نيز ميگردد.
برخي ويژ گيهاي PLCها عبارتند از:


پردازنده  16بيتي براي انجام عمليات رياضي

 پردازنده يک بيتي براي انجام عمليات موازي و
تسريع در شمارش ،ذخيره و غيره
 پردازنده جانبي براي انجام عمليات وقتگير
مثل :
 کنترل حلقه بسته ( ) PID کنترل موقعيت محاسبات مميز شناور عيبيابي و نمايش وضعيت ارتباط با اجزاي کنترل گسترده -عمليات گرافيکي



 حافظه زياد ( چند مگابايت )
 6 -1-7ارتباط در  PLCها
نياز به مبادله اطالعات بين PLCها و ديگر تجهيزات
در يک کارخانه خودکار ،سبب شده است که
امکانات ارتباطي روي همه کنترل کنندهها نصب شود در
PLCهاي کوچک سختافزار و نرمافزار الزم در خود بدنه PLC
نصب ميگردد ودر PLCهاي بزرگ ،مدولهاي ويژهاي جهت
ارتباط وجود دارد.
دو نوع رايج توافقنامههاي ارتباطي  PLCبه رايانه در
شکلهاي  4-1و  5 -1آمده است RS- 232C :و
ارتباط در فواصل کوتاه و  RS-422Aبراي
ميرود RS- 232C .را ميتوان به عنوان
استفاده کرد .به اين ترتيب پايانه
به بيش از يک واحد

PLC

 RS- 232C .RS-422Aبراي
فواصل بلند بکار
سامانه باس نيز
ميتواند
رايانه

متصل شود(شکل ( ) 6-1رضايي

ساروي.)1379 ،

شکل  .4-1اتصال

شکل  .5-1اتصال



RS-232C

RS- 422A

شکل  .6-1سامانه باس

RS – 232C

 1-8رلهها
رله يک کليد الکترونيکي است که با جريان کمي عمل
ميکند و کنتاکتهاي آن ميتواند جريان زيادي عبور
دهند .رله در اواسط قرن  19براي استفاده در سامانه
تلگراف اختراع شد .در اوايل قرن بيستم با تکميل
ساختمان رله ،از رله در سامانههاي کنترل استفاده
گرديد و بتدريج سامانههاي کنترل پيچيدهاي با استفاده
از رله ساخته شد .رلهها با تکميل ساختمان خود از
زمان اختراع آنها تاکنون از نظر ظاهر ،ساختمان و
عملکرد پيشرفت زيادي کردهاند .در مقايسه با ادوات
الکترونيکي ،رلهها به خاطر داشتن قسمتهاي فيزيکي
متحرک سرعت و عمر محدودي دارند .رلههاي الکترونيکي
که امروزه متداول شده است ،از نظر سرعت ،جريانعبوري،
اندازه ،قابليت اطمينان و عمر مفيد بر رلههاي
الکترومکانيکي ارجحيت دارند (حسيني و مرآت.)1383 ،
 1-9ماشين هاي سورتينگ
بستهبندي محصوالت  50سال قبل آغاز شد و به تدريج
تکامل يافت .کارگران ماهر همزمان اندازهبندي ،درجه-
بندي و بستهبندي ميوهها را انجام ميدادند .امروزه،
ماشينهاي سورتينگ و بستهبندي محصوالت کشاورزي متنوعي
متناسب با نوع محصول طراحي و ساخته شدهاند .توسعه
وسايل الکترونيکي ،طبقهبندي همزمان محصول را از لحاظ
شکل ،اندازه ،رنگ ،آسيبهاي خارجي و داخلي و پوسيدگي-
ها امکانپذير ساخته است.
 1-9-1ماشين هاي اندازه بندي


ماشينهاي اندازهبندي ميوهها و سبزيها بر اساس
نوع ميوه و فاکتورهاي فيزيکي مورد استفاده براي
اندازهگيري محصول ،طبقهبندي ميشوند.
 1-9-1-1اندازهبندهاي نقاله مشبک

اندازهبندهاي نقاله مشبک ،هنگامي که ميوهها و
سبزيها حساسيت شديدي به آسيب ديدگي ندارند و دقت
اندازهبندي نسبتا متوسط مورد نياز است ،بکار ميروند.
ساختار اندازهبندهاي نقالهاي بسيار ساده است (شکل
( ))1-7و قسمت اصلي آنرا تسمه نقاله مشبک تشکيل مي-
دهد .همزمان با عبور ميوهها از روي تسمه مشبک ،ميوه-
هاي بزرگتر به حرکت خود ادامه ميدهند ولي ميوههاي
کوچکتر از شبکههاي نقاله عبور مينمايند .ميوههاي
عبوري از شبکههاي نقاله ،توسط نقاله زيرين با زاويه
قائمه نسبت به جهت حرکت تسمه نقاله مشبک اندازهبند،
به ماشين بستهبندي منتقل ميشوند .قرار دادن متوالي
چندين تسمه نقاله مشبک با ابعاد مختلف ،ميوههاي با
اندازههاي مختلف بدست ميآيند .دقت اندازهبندي بستگي
به نسبت ميوهها روي تسمه نقاله در واحد سطح تسمه
دارد .اين نسبت بايستي کمتر از يک باشد(بل و
کوسينس.)1991 ،7

شکل  .7-1اندازه بند نقاله مشبک

2- Greefa
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- Bell and Cousins

 1-9-1-2اندازهبندهاي تسمه وصفحه

گريفا8

اين ماشين براي اندازهبندي اغلب ميوهها و سبزي-
هاي کروي و شبه کروي با ظرفيت متوسط مناسب ميباشند.
شکل  8 -1طرحواره سطح مقطع ماشين و اصول کار آن را
نشان ميدهد .ميوه در يک رديف روي تسمه نقاله حرکت مي-
کند ،به طوري که تسمه نقاله نسبت به افق داراي شيب α
ميباشد .اين زاويه موجب غلت خوردن ميوهها بهطرف صفحه
عمودي داراي روکش نرم ميشود .فاصله بين تسمه و صفحه
طوري تنظيم شده که از ابتدا تا انتها ( بيش از
10متر) ،به تدريج افزايش مييابد .ابتدا ميوههاي کوچک
از فاصله بين تسمه و صفحه عبور کرده و به جعبه جانبي
ريخته ميشوند و ميوههاي بزرگتر چون نميتوانند عبور
کنند به حرکت خود ادامه داده ،تا اين که فاصله بين
تسمه و صفحه بزرگتر از ميوه شود .در صورتي که ميوهها
نتوانند از فاصله بين تسمه و صفحه عبور نمايند ،در
انتهاي ماشين به جعبه مخصوص خود ريخته ميشوند( پلگ،
.) 1985

شکل  .8-1اندازهبند تسمه و صفحه گريفا
1-9-1-3

اندازهبند دوار گريفا

اين ماشين نوعي ديگر از اندازهبندها ميباشد که
بجاي تسمه و نقاله ،داراي ديسک مخروطي دوار مي-
باشند(شکل  .) 9-1در اين صورت طول دستگاه کمتر شده و
حمل و نقل آن آسانتر ميشود .صفحههاي عمودي در
پيرامون ديسک نصب شدهاند که ميتوان فاصله بين صفحهها
و ديسک را تنظيم نمود .ميوهها در پيرامون ديسک حرکت



ميکنند و اندازهبندي ميشوند .از آنجاييکه ميوهها در
يک رديف وارد ميشوند ظرفيت اين ماشينها محدود مي
باشد(پلگ.)1985 ،

شکل  .9-1اصول کار اندازهبند دوار گريفا

 1-9-1-4اندازهبندهاي تسمه و غلتک

اندازهبندهاي تسمه وغلتک از لحاظ ساختمان و اصول
کار مشابه اندازهبندهاي تسمه و صفحه ميباشند .اين
ماشين ها معموال  12متر طول دارند وغلتکهاي قابل
تنظيم به جاي صفحههاي عمودي نصب ميشوند .شکل ( 10-1ا-
لف) سطح مقطع شماتيک اندازهبند تسمه و غلتک را نشان
ميدهد که معموال براي مرکبات استفاده ميشود .مزيت
غلتک دوار نسبت به صفحه ثابت ،حذف اصطحکاک لغزشي بين
ميوه و صفحه ميباشد .در ماشينهاي تسمه و غلتک،
اصطکاک لغزشي با اصطکاک غلتشي لحظهاي نقاط اندازه-
بندي در طول ماشين جايگزين ميگردد .شکل ( 1-10ب )
مسير حرکت ميوهها را نشان ميدهد که ترکيبي از حرکت
غلتشي و اصطکاکي است(فلوز.)1990 ،



شکل  .10-1اندازه بند تسمه و غلتک

 1-9-1-5اندازهبندهاي

جانسن9

(تسمههاي واگرا)

شکل  11-1بطور شماتيک اصول اندازهبندي و نحوه
تنظيم دستگاه را نشان ميدهد .هنگام کار ماشين ،ميوه
در يک رديف بين دو تسمه روکشدار به شکل Vحرکت ميکند.
همزمان با حرکت ميوهها ،فاصله بين تسمهها به تدريج
افزايش مييابد .در نتيجه ابتدا ميوههاي کوچکتر از
فاصله دو تسمه عبور ميکند ،در حالي که ميوههاي بزرگ-
تر به حرکت خود ادامه ميدهند و از لحاظ قطر اندازه-
بندي ميشوند .اين ماشينها به ويژه براي اندازهبندي
گالبي ،زردآلو و ميوههاي شبيه گالبي مناسب است(کينين،10
.)1986

شکل  .11-1اصول کار تسمههاي واگرا
 1-9-1-6اندازهبندهاي غلتکي واگرا
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.



