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شناسایی ضایعات خط تولید با الگوی پردازش تصویر در شرکت روغن
نباتی شیراز
2

سید محمدعلی خاتمی فیروزآبادی ،*1وجیهه ظریف
( ره )
 .1دانشیار دانشکدة مدیریت و حسابداري دانشگاه عالمه طباطبایی
 .2کارشناس ارشد مدیریت صنعتی ،گرایش تحقیق در عملیات ،دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
(تاریخ دریافت 92/7/6ـ تاریخ دریافت روایت اصالحشده 93/1/24ـ تاریخ تصویب )93/3/11

چکیده
امروزه رقابت شدید بین تولیدکنندگان و هزینة باالي تولید باعث شده کاهش ضایعات و استفادة دوباره در مرحلة بازیافت به یکی از دغدغههـاي
بسیار مهم کارخانهها و شرکتهاي صنعتی و تولیدي تبدیل شود .هدف این تحقیق کاربرد الگوي پـرداز تصـویر در شناسـایی ضـایعات خـ
تولید بود .جهت مطالعة موردي ،از ظروف تولیدي شرکت روغن نباتی شـیراز اسـتفاده شـد .عملیـات پـرداز تصـویر بـا اسـتفاده از نـرمافـزار
 MATLABانجام گرفت .در این تحقیق ،از دو نظریه براي سنجش و شناسایی ظروف سالم و معیوب استفاده شد .نظریة اول بر مبناي مقایسـة
مساحت تصویر ظروف سالم و معیوب با یک نمونة سالم و نظریة دوم بر مبناي نسبت طول به مجموع عرضهاي قسمتهاي مختلف هـر تصـویر
است .نظریة دوم از الگوریتم تابع لبه استفاده میکند .نتایج تحقیق نشان داد نظریة دوم نسبت به نظریة بهدستآوردن مساحت تصویر دقیـقتـر
است.

کلیدواژگان:

الگوریتم آشکارسازي لبه ،بازیافت ،پرداز

تصویر ،ضایعات ،ظرف روغن.

مقدمه
امروزه ،با روند روبهرشد توسعة سیستمهـاي الکترونیکـی و
هوشمند از یک سو و رقابت صاحبان صنایع بـراي تسـخیر
بازارهاي تجاري از سوي دیگر ،کنترل کیفیت نقشـی مهـم
در صــنایع ایفــا مــیکنــد .رو هــاي معمــول بازرســی،
درجهبندي و سورتینگ دستی فراوردههاي غذایی هزینهبـر
و وقتگیر و مشکل است .بـهعـالوه ،نتیجـة عملکـرد ایـن
رو ها قابل تضمین نیست و نمی توان کیفیت یکنواخت و
پایدار محصوالت غذایی را با این رو هـا کنتـرل کـرد .در
مقابــل ،سیســتمهــاي بینــایی کــام یوتري ،غیــر مخــرب و
کارآمد و مقرونبهصرفهاند و نسبت به رو هاي معمول نیز
نتایجی باثباتتر و پایدارتر ارائه مـیکننـد .بـه طـور کلـی،
سیستمهاي بینایی کام یوتري بر مبنـاي تصـویربرداري از
محصول حتی در حین عبور از خ تولید و س س پرداز
تصویر گرفتهشده و آنالیز آن کار مـیکننـد .سیسـتمهـاي
بینایی کام یوتري نهتنها اندازه ،شکل ،رنگ ،و بافت اشیا را
تشخیص میدهند ،بلکه ویژگیهاي عددي اشـیا و صـحنة
تصویربرداريشده را نیز تعیین میکنند [.]1
در این تحقیق از دو نظریه بـراي سـنجش و شناسـایی
ظروف سالم و معیوب استفاده شـد .نظریـة اول بـر مبنـاي
مقایسة مساحت تصویر ظروف سالم و معیوب با یک نمونـة
* نویسنده مسئول

سالم بود و نظریة دوم نسبت طول به مجمـوع عـرضهـاي
قسمتهاي مختلف هـر تصـویر را بـه دسـت آورد .نتیجـه
مبناي بررسی قرار گرفت.

بیان مسئله
یکی از راههـاي افـزایش بهـرهوري کـاهش ضـایعات اسـت.
ضایعات و افزایش روزافزون آن یکی از پدیدههاي تولید انبوه
است که کشورهاي صنعتی در جستوجـوي یـافتن راههـاي
جلوگیري و کاهش آناند .موضوع قطـع جریـان ضـایعات یـا
کاهش آن ،به دلیل حجم باالي منـابع تولیـدي تلـفشـده و
خسارت بالقوة محیطی ،از اهمیتی خاص برخوردار اسـت .بـا
کاهش ضایعات و در نتیجه کاهش هزینههـا سـود بیشـتري
عاید شرکت میشود که بخشی از آن ،به منزلة بهرهوري ،بـه
کارگران و کارکنان پرداخت میشود .از ایـن رو ،تولیـد بهتـر
با ضایعات کمتر ،عالوه بـر آنکـه سـطن زنـدگی کـارگران را
بهبود میبخشـد ،موجـب شـکوفایی اقتصـاد نیـز مـیشـود.
داشتن برنامه و تکنولوژي مناسـب جهـت کـاهش ضـایعات
براي هر صنعتی امري اجتنابناپذیر است .این برنامه موجب
هدایت تال هاي سازمان در جهت تأمین نیازها و ابزارهـاي
کاهش ضایعات میشود [.]2
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هــدف ایــن تحقیــق ارائــة راهکــاري جهــت مقایســة
محصوالت خ تولید بـا نمونـة سـالم و بـدون نقـص آن و
شناســایی محصــول ســالم از معیــوب در بخــش تولیــد و
بستهبندي شرکت روغن نباتی شیراز بود .جهت شناسـایی
محصوالت در خ تولید دوربینهایی براي تصـویربـرداري
به کار رفت .براي انجـامدادن ایـن طـرح از الگـوریتمهـایی
استفاده شد که در زمینة پرداز تصویر وجود دارد .از این
الگوریتمها میتوان به الگوریتم آشکارسازي لبه اشاره کرد،
که کاربرد فراوان در زمینة پرداز تصویر دارد.
این تحقیق در شرکت روغن نباتی نرگس شیراز جهـت
کاهش ضایعات در بخش بستهبنـدي انجـام شـد .موضـوع
شرکت ایجاد کارخانه هاي روغنکشی از دانههـاي روغنـی،
استحصال دانههاي روغنی و تولید محصوالت فرعی ،ایجـاد
کارخانههاي تصفیه ،و تولید انواع روغنهـاي نبـاتیـ نظیـر
جامد ،ویژه ،کرة نباتی ،و ...ـ است.
در ادامه پیشینة تحقیق بررسـی و پـس از آن مراحـل
انجام دادن تحقیق ارائه می شود .س س ،نظریههاي موجـود
در الگوهاي پرداز تصویر میآید و پس از آن نتـایج ایـن
نظریهها ،همراه نظریة پیشنهادي ،مطرح میشود .در بخش
نهایی نیز نتیجة این پژوهش بیان میشود.

پیشینة تحقیق
رشد سریع تکنولوژي براي اجراي عملیات تکراري و سـرعت
زیاد عملیات موجب شده پرداز تصاویر در دنیـاي کنـونی
به ابـزاري جهـت تشـخیص مـوارد متعـدد تبـدیل شـود از
تشخیص خودرو در بزرگ راه تا تشـخیص ضـایعات در خـ
تولید [ .]3پرداز و آنالیز تصویر هستة سیستمهاي بینـایی
کام یوترياند .پرداز تصویر مستلزم انجامدادن مجموعهاي
از عملیات بر تصویر است که کیفیت یک تصویر را به منظور
حذف عیـوبی نظیـر اعوجـان هندسـی ،فوکـوس نامناسـب،
اغتشا  ،نورپردازي غیر یکنواخت ،و حرکت دوربین افزایش
میدهد .آنالیز تصویر عبارت است از فرایند تشخیص اشیا (یا
نواحی مورد نظر) از زمینة تصـویر .آنـالیز تصـویر همننـین
میتواند اطالعات عددي را ارائـه دهـد کـه در سیسـتمهـاي
کنترلی براي تصمیمگیـري اسـتفاده مـیشـوند .پـرداز و
آنالیز تصویر شامل مجموعهاي از مراحل است کـه مـیتـوان
آنها را به سه سطن پرداز سطن پـایین ،پـرداز سـطن
متوس  ،و پرداز سطن باال تقسیم کرد [.]4
تشخیص شی ء به شناسایی انواع اشیاي موجود در یک
تصویر گفته می شود .یکی از رو هـاي اصـولی تشـخیص
شی ء بر اساس ویژگـی هـاي کلیـدي اسـتخرانشـده از آن
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بنیان نهاده شده است .این ویژگیها مشخصات شیء مـورد
نظر را میگیرد و آن را با بانک دادههاي تصـویري مقایسـه
می کند .باید توجه داشت استخران ویژگیهـاي مناسـب از
تصاویر واقعی به علت وجود عوامل مخرب ،از جملـه نـویز،
فعالیت آسانی نیست [.]5
اگرچه مدلی براي تشـخیص اشـیا بـا دقـت تشـخیص
انسان وجود ندارد ،نظریهها و مدلهاي قابل قبول بسـیاري
بدین منظور پیشنهاد شده است .دو رو مهمتر عبارت اند
از تشخیص بر اساس مدل و تشخیص بر اساس ظاهر.
 تشخیص بر اساس مدل
در این نوع تشخیص قسمتی از یک شیء سهبعـدي انتخـاب
میشود و اجزاي بخشهاي انتخابشده بـا همـان بخـش در
شیء استاندارد مقایسه میشود .از بین مدلهـاي سـهبعـدي
کامل ،موفقترین و مهمترین آنها عبارت است از مدلهـاي
الو و هاتنالچر [ 5و  .]6تشخیص بر اساس مـدل مشـکالتی
به همراه دارد از جمله محدودیت در بخشهاي انتخابشده
(الیههاي زیرین) در یک شیء ،تهیة مدل سهبعدي ،و حجـم
ذخیرة زیاد براي ذخیرهکردن تصاویر سهبعدي از اشیا.
 تشخیص بر اساس ظاهر
در این نوع تشخیص اشیاي سهبعدي به صورت مجموعهاي
از تصــاویر دوبعــدي درمــیآیــد و س ـ س مــدل از روي آن
ساخته میشود .در این تشخیص ،هـر یـک از ایـن تصـاویر
نمایی خاص از شی ء مربوطه را نشان میدهد .بنابراین ،بـه
ذخیرهکردن مدلهاي سهبعدي نیاز ندارد .به عبارت دیگـر،
رو هاي بر اساس ظاهر عمل تشخیص شیء را به صـورت
یک مسئلة بازیابی تصویر در نظر میگیرنـد در حـالی کـه
رو هاي بر اساس مـدل بـه آن بـه صـورت یـک مسـئلة
بازیابی مدل هندسی مینگرند [.]6
عالوه بر موضوعاتی که در این بخش تـا کنـون مطـرح
شد ،در قسمت بعـد ،مفـاهیم دیگـري نظیـر خـ تولیـد،
ضایعات ،و پرداز تصویر ارائه و به خالصهاي از تحقیقـات
پیشین اشاره میشود.

خط تولید
خ تولید مجموعهاي نظامیافته از ایستگاههاي کار ،یعنـی
ماشینآالت و تجهیزات و ابـزار و لـوازم بـه ترتیـب تـوالی
عملیـات تولیـدي ،اســت .خـ تولیـد مــواد را بـه صــورت
یکنواخت و مـداوم و بـا سـرعتی همسـان از یـک سلسـله
مراحل عملیاتی میگذراند طوري که هـر یـک از عملیـات
ادامة عملیات قبلی و پیشنیاز عملیات بعدي باشد [.]7
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شناسایی ضایعات خ تولید با الگوي پرداز

تصویر در شرکت روغن نباتی شیراز

تشخیص اجسام متحرر برا کمرر پرردازش
تصویر
تشخیص اجسام به کمک پرداز تصویر یکـی از مسـائلی
است که امـروزه بـه آن بسـیار توجـه مـیشـود و یکـی از
شاخههاي مهم بینایی ماشین است .در اینگونه سیستمهـا
تغییرات محل ،اندازه ،و تا حدودي دوران جسـم نبایـد بـر
کــارایی دســتگاه ت ـأثیر بگــذارد عــالوه بــر آن ،در مقابــل
تغییرات گذرا نیز پایدار باشد .مـیتـوان بـا کـاهش وضـوح
تصویر و انتخاب مناسب مجموعهاي از خصوصیات آماري و
هندسی تصاویر اعوجانیافته را سریع پرداز کرد [.]8

ضایعات
تولید محصول بـا کیفیـت بـاال و عـاري از عیـب از اهـداف
استراتژیک شرکتهاي تولیدي است که هر سـازمانی را در
دستیابی به سـهم مناسـب از بـازار رقابـت جهـانی یـاري
میکند .کاهش و حذف ضایعات نقشی مهم در رسیدن بـه
هدف مزبور ایفا میکند.
مدیریت ضایعات چالشی مهم در سطن کلی است .زیرا،
در برخی موارد ضـایعات تهدیدکننـدة بهداشـت عمـومی و
محــی انــد و حتــی ممکــن اســت مــانعی ســر راه توســعة
اقتصادي تلقـی شـوند .راهحـلهـاي گونـاگونی بـراي حـل
مشکل ضایعات ارائه شده است .باید توجه داشت کـه بـروز
ضایعات اجتنابناپذیر به نظر می رسـد بـه خصـوص بـراي
سازمانها یا شرکتهایی که بازار انحصاري یـا تـا حـدودي
انحصاري دارند [.]9
هرچند تا کنـون تحقیقـات متنـوعی در خصـوص سـه
زمینة مطرحشده انجام شده است ،در ادامه به آن دسـته از
تحقیقات اشاره میشود که با پرداز تصویر ارتباط دارند.
 بهینهسازی تفسیر تصاویر پرتونگاری صنعتی
جهت تشخیص عیوب لولههای نفت و گاز در
نواحی جوش با استفاده از پردازش تصویر
آزمون پرتونگاري ،از مجموعة آزمونهاي غیر مخرب ،یکـی
از رو هاي پرکاربرد و قدیمی جهت تشخیص عیـبهـاي
نواحی جـو خطـوط انتقـال نفـت و گـاز اسـت .در ایـن
تحقیق روشی شامل چندین مرحله ،جهت بهبـود کیفیـت
تصاویر پرتونگاري نواحی جـو  ،بـه منظـور آشکارسـازي
عیبهاي جو موجود در این تصاویر ،پیشنهاد مـی شـود.
سیستم ارائهشده شامل چهار مرحلة دیجیتالکردن تصاویر
پرتونگاري ،پیشپرداز تصـویر ،فشـردهسـازي تصـویر ،و
ایجاد مستطیل محی بر آن است.
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در این تحقیق از رو رشد ناحیه (یکی از تکنیکهاي
پرداز تصویر) استفاده شد .رو کار به این صـورت بـود
که کاربر یک پیکسل از عیب را انتخاب کـرد .در پـرداز
تصویر ،اصطالحاً ،این پیکسل را بـذر مـینامنـد .سـ س بـا
پیوستن پیکسلهاي همسایة بـذر بـه آن نـواحی بـزرگ و
بزرگتري ایجاد شد .شرط پیوستن این پیکسلها بـه بـذر
تشابه سطن خاکستري آنها با بـذر بـود .سـرانجام ،وقتـی
هیچ پیکسل دیگري معیارهاي پیوسـتن بـه یـک ناحیـه را
برآورده نکرد رشد ناحیه متوقف شد [.]10
 امکانسنجی درجهبندی کیفی سیب با استفاده از
پردازش تصویر
هدف تحقیق مزبور بررسی امکان استفاده از پرداز تصـویر
در درجهبندي کیفی سیب بر اساس صـدمات سـطحی بـود.
بدین منظور از یک سیسـتم کامـل ماشـین بینـایی ،شـامل
محفظة نوردهی و دوربین و کام یوتر ،اسـتفاده شـد کـه بـه
کمک آنها بتوان شاخصی براي تشخیص معیـوب یـا سـالم
بودن سیب بر اساس مقدار آستانهاي تعریفشـده بـه دسـت
آورد .مشکلی که در این تحقیق وجود داشـت وجـود دُمگـل
بود که در تصویر بـاینري بـا نـواحی معیـوب اشـتباه گرفتـه
میشد .به همین علت از رو نسبت طول به ضخامت بـراي
حذف دُمگل استفاده شد [.]11
 کاهش

اثر

فلز

مصنوعی

در

تصاویر

1

سیتیاسکن با تکنیرهای پردازش تصویر
اثــر فلــز مصــنوعی یکــی از مشــکالت عمــده در تصــاویر
سیتیاسکن است .الگوریتم جدیـدي بـراي غلبـه بـر ایـن
مشکل در تحقیق مزبور ارائـه شـد .ایـن الگـوریتم در پـنج
مرحله تعریف شد که از تعیین ناحیـة فلـزدار شـروع و بـه
جایگزینی تصویر اصالحشده ختم شد .استفاده از الگـوریتم
جدید موجب شد تصویر خروجی کنتراست بهتـري نسـبت
به وضعیت اولیه داشته باشد [.]12
 ارزیابی الگوریتمهای پردازش تصویر در
تشخیص لبه
در این تحقیق انواع الگوریتمهاي تشخیص لبـه بـه منزلـة
اساسیترین الگوریتمهـاي پـرداز تصـویر مقایسـه شـد.
نتایج این ارزیابی میتواند اطالعاتی ارزنده باشد براي سـایر
طرحهاي تشخیص اشیا [.]13
 استفاده از پردازش تصویر برای شناخت رفتار
ترافیر
در این پـژوهش سیسـتمی ابـداع شـد کـه بـا اسـتفاده از
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الگوریتمهاي سادة پـرداز تصـاویر موقعیـت هـر یـک از
وسایل نقلیه را در آزادراه تعیین میکند .همننـین ،برخـی
تخلفات رانندگی ،مانند سـرعت غیـر مجـاز و سـبقت غیـر
مجاز و عدم رعایت فاصلة مطمئنه ،قابل تشخیص میشـود.
اســتفاده از پــرداز تصــاویر بــه جــاي رو هــاي دســتی
قدیمی باعث افزایش دقت محاسبات میشود و از آن جهت
که کار یکنواخت و خستهکننده را ماشین انجام مـیدهـد،
امکــان انتخــاب نمونــة آمــاري بــزرگتــر و در نتیجــه
بهدستآوردن نتایج دقیقتر فراهم میشود [.]14
 پردازش تصویر کاتادیوپتریر

2

تصاویر انجام میشود به گونهاي که تصـاویر بـا فرمـتهـاي
مختلف  ،Bmp ،Tifو ...به فرمت  Jpgتبدیل میشود (شـکل
 .)3س س تصاویر بـهدسـتآمـده بـا اسـتفاده از نـرمافـزاري
گرافیکی ،مانند فتوشاپ یا نرم افزارهاي مشابه ،همسان سازي
میشود .همسانسازي به معناي یکسانکردن طول و عـرض
تصاویر بر مبناي پیکسل است (شکل .)4

(شکست و

انعکاس نور) مرکزی با استفاده از معیار
ژئودسیر( 3کوتاهترین خط بین دو نقطه روی
سطح)
از آنجا که معموالً اعوجان در صـورت وجـود منبـع نـور یـا
وجود آینه ایجاد میشود تصاویر کاتادیوپتریک نمـیتواننـد
ماننــد تصــاویر کالســیک شــفاف باشــند .دمونســاکس و
همکاران پرداز تصویر کاتادیوپتریک را با توجه به معیـار
ژئودســیک پیشــنهاد کردنــد .بــا اســتفاده از ایــن رو ،
رو هاي پرداز تصویر کالسیک بهسادگی قابـل انطبـا
خواهند بود .به طور خاص ،در این رو بر شیب تصـویر و
کشف نقطة همبستگی و نظایر آن تمرکز میشود [.]15

روششناسی تحقیق
مراحل کلی انجامگرفتن تحقیق در شکل  1میآید .همانطـور
که در شکل  1دیده مـیشـود ،در گـام اول الزم اسـت عمـل
پیشپرداز روي تصـاویر انجـام شـود .بـراي پـیشپـرداز
تصاویر الگوریتمی الزم است .رو انجامگـرفتن آن در شـکل
 2میآید .پـس از آن ،تصـاویر اصـلی پـرداز و نظریـههـاي
پیشنهادي روي آن اعمال مـیشـود .در صـورت موجـهبـودن
نتایج ،اقالم سالم یا معیوب شناسایی مـیشـوند .در غیـر ایـن
صورت ،پیشپرداز تصاویر انجام میشود.

شکل  .1مراحل کلی عملیات

پیشپردازش تصاویر
قبل از پرداز اصلی تصاویر باید روي آنها پـرداز اولیـه
یا پیشپرداز انجام شود .مراحل انجامگرفتن پیشپرداز
در الگوریتم شکل  2می آید .مراحل مختلف آن نیز اینجا بـه
تفصیل تشرین میشود .این الگوریتم بر همة تصـاویر اعمـال
میشود .پس از جمعآوري تصاویر ،که به وسیلة دوربینـی بـا
قدرت نزدیکی زیـاد گرفتـه مـیشـود ،یکسـانسـازي قالـب

شکل  .2الگوریتم پیشپردازش تصاویر
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شکل  .4یکسانسازی اندازة تصویر

مرحلة بعد تبدیل تصاویر به قالب سیاه و سـفید اسـت.
اولین دلیل این کار کمترکردن حجم عکس است .پرداز
تصویري که حجم کمتري داشته باشد راحتتر است .دلیل
دیگر آن این است که در نـرم افـزار مـتلـب کـارکردن بـا
تصاویر سیاه و سفید آسانتر است (شکل .)5
در مرحلــة بعــد بایــد فشــردهســازي تصــویر انجــام شــود.
فشردهسازي (نازکسازي) تصـویر بـه منظـور کـاهش نـویز و
کاهش اندازة تصـویر قبـل از اسـتفاده از آن انجـام مـیشـود.
تصویر فشردهشده خصوصیات اصلی تصـویر را بـا پهنـاي بانـد
کمتر حفظ میکند .ابتدا تصویر ورودي به بلوکهـایی تقسـیم
و  5DCTدوبعدي براي هـر بلـوک محاسـبه مـیشـود .عامـل
 DCTبهتدریج کدگذاري و س س به سـمت گیرنـده فرسـتاده
مــیشــود .گیرنــده عامــل  DCTرا رمزگشــایی مــیکنــد،
مرحلهبهمرحلـه معکـوس  DCTدوبعـدي را بـراي هـر بلـوک
محاسبه میکند ،و بلوکها را به تصویري واحد تبدیل میکند.
آخرین مرحلة پیشپرداز تصویر افـزایش کنتراسـت
(کیفیت) تصویر است که به کمک توابـع مناسـب افـزایش
کیفیت تصویر انجام میشود.

الگوریتم آشکارسازی لبه
آشکارسازي لبه یکی از مفاهیم اصلی پرداز تصاویر اسـت.
با انجامدادن پیشپرداز تصـاویر الزم اسـت روشـی بـراي
بررسی تصاویر به کار رود .الگوریتم آشکارسازي لبـه یکـی از
رو هــاي پرکــاربرد در ایــن زمینــه اســت [ .]4هــدف

شکل  .5فرمت سیاه و سفید

آشکارسازي لبه نشانگذاري نقاطی از یک تصویر اسـت کـه
در آنها شدت روشنایی بهتندي تغییر میکند .تغییرات تنـد
در خصوصیات تصویر معموالً نشاندهندة رویدادهاي مهـم و
تغییرات محیطی است .لبهها میتوانند به زاویة دید بسـتگی
داشته باشند به این معنی که با جابهجایی نقطة دیـد تغییـر
یابند یا مستقل از زاویة دید باشند .در مورد اول ،جسمی کـه
پشت جسم دیگري قرار میگیرد قابـل مشـاهده نیسـت .در
این حالت ،تصویر گرفتهشده فق میتواند هندسة صـحنه را
نشــان دهــد .در مــورد دوم ،ویژگــیهــاي اجســام ،همنــون
نشانههاي خاص و شکل مسطن ،را نشان میدهد.
یک لبة نوعی ممکن است مثالً مرز میـان یـک بخـش
قرمزرنگ و یک بخش سیاه رنگ باشد .حال آنکه یک خـ
می تواند تعداد کمی از پیکسلهاي ناهمرنـگ در زمینـهاي
یکنواخت را نشان دهد .در این حالـت ،در هـر سـوي خـ
یک لبه وجود خواهد داشت .مراحل این الگوریتم ،که براي
همة نمونههاي بررسی شـده در ایـن تحقیـق اعمـال شـده
است ،در شکل  6میآید.
در مرحلة اول تصویر مورد نظر از نـرمافـزار فراخوانـده
می شود .س س ،فیلتـر مـورد نظـر و مناسـب روي تصـویر
اعمال میشود .منظور از فیلتر در الگوریتم آشکارسازي لبه
شناسایی دقیقتر لبه هاي نادرست است .فیلتر کنی یکی از
فیلترهاي مناسب براي این منظور است .زیرا در این فیلتـر
از دو آستانة مختلف براي یافتن لبههاي مناسب و نامناسب
استفاده میشود .بنابراین ،میتواند در خروجی تصـویر ایـن
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لبهها را نشان دهد ضمن آنکه توانایی مقایسه بین لبههاي
مناسب و نامناسب را دارد .علت استفاده از فیلتـر کنـی در
ایــن پــژوهش نــهتنهــا پرکــاربردترین فیلتــر بــود ،بلکــه
گزار هاي متعدد نشان میدهد سایر فیلترها برتري قابـل
مالحظهاي بر فیلتر کنی ندارند [.]16

شکل  .7فراخوانی و نمایش تصویر

شکل  .6الگوریتم تابع لبه

باید توجه کرد در یک تصویر لبـة یـک انحناسـت کـه
مسیر تند تغییریافته در تصویر را دنبـال مـیکنـد .لبـههـا
اغلب به کرانههاي شیء در تصویر وابستهانـد .بـراي یـافتن
لبهها از تابع لبـه نیـز مـیتـوان اسـتفاده کـرد .ایـن تـابع
مکانهایی را در تصویر جستوجو میکند که شدت تغییـر
بیش از حد است .در این حالـت ،مـیتـوان حساسـیت بـه
لبههاي افقی یا لبههاي عمودي یا هر دو را تعیین کـرد .در
یک تصویر باینري ،مقـدار تـابع لبـه در صـورت شناسـایی
گوشه  1و در غیر این صورت  0خواهد بود.

شــکل  7تصــویر یــک ظــرف معیــوب روغــن را نشــان
میدهد .از آنجا که تقریباً خرابی همة ظروف در قسمت تـه
ظرف است ،براي حفظ تعـادل ظـرف هنگـام درن تصـویر،
تصاویر به صورت وارونه ثبت شد.
پس از فراخوانی و نمایش تصویر ،الزم است تصـویر بـه
نوع باینري تبدیل شود .براي این منظـور از دسـتور خـاص
در متلب 4استفاده می شود .تصاویر در متلب داراي انـواع و
گونههاي مختلف است همچـون رنگـی یـا  ،RGBسـیاه و
سفید ،باینري ،و  ...جهت باینريکردن یک تصویر ،با اعمال
دســتور مزبــور ،تصــویر بــاینري خروجــی بــهازاي همــة
پیکسلهایی که میزان روشنایی آنها کمتر از مقدار از قبل
مشخصشده باشد مقدار ( 0سیاه) و براي بقیة پیکسـلهـا
مقدار ( 1سفید) اختیار میکند.

مطالعة موردی و نظریههای مطرح
در این تحقیق ،خ تولید شرکت روغن نباتی شیراز در نظـر
گرفته شد .بخش کنترل کیفیت شرکت مزبور در خ تولیـد
ظرفهاي روغن با مشکل ضایعات مواجه است و طی سالیان
اخیر سعی کرده شناسایی آنهـا را بـدون کنتـرل مسـتقیم
انجام دهد .این ضایعات در فرورفتگی ظرفها ،ناصـاف بـودن
لبههاي بطري ،و  ...مشاهده میشـود .متغیـر ورودي در ایـن
تحقیق تصـاویر ظـروف سـالم و معیـوب و متغیـر خروجـی
تشخیص سالم یا معیوب بودن اقالم یا کاالها بود.

شکل  .8تصویر باینریشده
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این مقدار از قبل مشخصشده مقداري در دامنـه [ 1و
 ]0است که در آن سطن  0مربوط به رنگ سیاه و سطن 1
مربوط به رنگ سفید است .اگر براي پارامتر مزبـور عـددي
در نظر گرفته نشود ،برنامه به صورت پیشفرض مقدار 0/5
را منظور خواهد کرد .نتیجة اعمال این دستور در شـکل 9
می آید .س س ،همین مراحل بر یکی از ظـروف سـالم نیـز
انجام میشود (شکل .)10
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نتایج نظریة بررسی مساحت تصویر
با توجه به نتایج بهدستآمده از محاسبة مسـاحت ظـروف،
مشخص شد از دَه تصویر ظروف سالم هفت تصویر درسـت
تشخیص داده شده است .از سیزده تصویر ظـروف معیـوب
نیز دوازده تصویر درست تشـخیص داده شـده اسـت .ایـن
نتایج با توجه به تلورانس درنظرگرفتهشده بـه دسـت آمـد.
تصاویر متناظر با مقادیر بیشـتر از  5درصـد خطـا (کـه بـا
توجه به پرداز تصویر سالم مشخص می شود) بـه منزلـة
کاالي معیوب و مقادیر کمتر از آن به منزلـة کـاالي سـالم
شناخته شدند .نتایج نهایی کارایی نظریة بررسـی مسـاحت
تصویر در جدول  1میآید.
از آنجا که هدف این تحقیق شناسایی ظـروف معیـوب
است ،نتیجة به دستآمده از نظریة بررسی مساحت تصـویر
خوب و مفید است اما قانعکننـده نیسـت .زیـرا شناسـایی
یک ظرف سـالم بـه مثابـة یـک ظـرف معیـوب مـیتوانـد
مشکلساز باشد.
جدول  .1نتایج نهایی بررسی مساحت تصویر

شکل  .9تصویر پس از اعمال تابع لبه و فیلتر کنی

نظریههای مطرح
در این بخش به معرفی نظریههاي مطـرح در ایـن تحقیـق
پرداخته میشـود .نظریـة اول بـر مبنـاي مسـاحت تصـویر
ظروف و نظریة دوم بر پایة نسبت طـول و عـرضهـاي هـر
تصویر است.

نظریة بررسی مساحت تصاویر
براي به دستآوردن نتیجة نهایی هر پـرداز  ،بـه طرحـی
براي اجماع و بهدستآوردن نتایج مستند نیاز است .یکی از
این نظریهها بر پایة محاسبة مساحت تصاویر ظروف اسـت.
در ایــن نظریــه ،پــس از فراخــوانی تصــویر و انجــامدادن
پــیشپــرداز و پــرداز تصــاویر ،مســاحت هــر تصــویر
محاسبه می شود .س س با قراردادن یک تصـویر سـالم ،بـه
منزلة مرجع ،بقیة تصـاویر سـالم و معیـوب بـا آن مقایسـه
می شود و تلورانس محاسبهشده به منزلة نتیجة این نظریـه
ارائه میشود.

درصد شناسایی اقالم معیوب

درصد شناسایی اقالم سالم

با استفاده از نظریة بررسی

با استفاده از نظریة بررسی

مساحت تصویر

مساحت تصویر
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از دیگر نکات قابل بررسی در این نظریه این اسـت کـه
رو مزبور بدون درنظرگرفتن فاصلة ظـرف از لبـة تصـویر
مساحت ظرف را محاسبه میکند .این رو بدون اسـتفاده
از الگوریتم آشکارسازي لبه انجام میگیرد .در نظریـة بعـد،
از الگوریتم آشکارسازي لبه استفاده میشود.

نظریة بررسی نسبت طول به عرض
در این نظریه نیز ،مانند نظریة محاسـبة مسـاحت تصـویر،
ابتدا پیشپرداز و پرداز کلی بر شکل انجام مـیشـود.
س س طول و عرضهاي مختلف تصویر محاسبه مـیشـود.
مبناي محاسبه طول پیکسـلهـاي سـتون  65هـر تصـویر
است .ستون  65ستون وس هر تصویر است کـه فقـ بـه
تعداد پیکسل هاي بـین ابتـدا و انتهـاي هـر تصـویر توجـه
میکند.
هر پیکسل یک واحد سطن در محاسبه در نظر گرفتـه
می شود .در زمینة محاسبة عرض هـر تصـویر ،از آنجـا کـه
تصویر عرض هاي مختلف دارد ،براي مستدلبودن محاسبه،
بخش هاي مختلف تصویر (به ویـژه بخـشهـاي بـاالیی) در
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قسمتهاي مختلف محاسبه و ارزیابی میشـود .ایـن بـدان
معناست که در ردیفهایی ماننـد ردیـف  ،30 ،20 ،10و ...
تعداد پیکسلهاي بین دو لبة کناري هر جسم ،اعم از سالم
یا معیوب ،محاسبه می شود .پس از محاسبة طول و عـرض
بخشهاي مختلف هر تصویر ،با محاسـبة نسـبت طـول بـه

برایند عرضها ،نتایج به دست میآید.
در این نظریه شکلی بـه منزلـة شـکل مرجـع در نظـر
گرفته نمی شود تا بقیة تصاویر با آن مقایسه شود بلکـه بـا
محاسبة نسبت مزبور نتایج ارزیابی میشوند.

شکل  .10اعمال مراحل پیشپردازش و پردازش با استفاده از تابع لبه بر تصویر جسم سالم

 محاسبة طول
براي انجامدادن این نظریه ،الزم است طول ظروف محاسبه
شود .بدین منظور باید خ وس هر تصویر را مد نظر قرار
داد .از آنجا که اجسام در تصویر به صورت طولی قرار دارند
و هر تصویر  130پیکسل دارد ،خ وس هـر شـکل خـ
 65است .براي محاسبة طول ستون وس  ،که همان ستون
 65است1 ،هاي موجود در ماتریس نشاندهنـدة لبـههـاي
ظروف است .با محاسبة تعداد پیکسلهاي بـین  1بـاالیی و
پایینی هر شکل در ستون  65طول هـر تصـویر بـه دسـت
میآید.
 محاسبة عرض
براي محاسبة عرض ،از آنجا کـه عـرض هـر تصـویر کـامالً
یکسان نیست ،به عرض قسمتهاي مختلف هر تصویر نیـاز
است .بدین منظور ،در سطر مورد نظر تعـداد پیکسـلهـاي
بین ابتـداییتـرین و انتهـاییتـرین  1موجـود در مـاتریس
شمار می شود .در این تحقیق ،عرض سطرهاي ،20 ،10
 ،140 ،70 ،60 ،50 ،40 ،30و  210محاسبه شد.

نتایج نظریة بررسی نسبت طول به عرض
نتایج کاربردي این نظریه در جدول  2مـیآیـد .ایـن رو
نسبت به نظریة بررسـی مسـاحت تصـویر اعتبـار بیشـتري

دارد .چــون در ایــن رو اشــیا و تصــاویر نســبت بــه هــم
سنجیده نمی شوند ،بلکـه نسـبت طـول بـه عـرض مـالک
سنجش قرار میگیرد .بنابراین ،نسبت به بررسـی مسـاحت
دقیقتر است.
جدول  .2نتایج نهایی نظریة شمارة 2
درصد شناسایی اقالم معیوب

درصد شناسایی اقالم سالم

با استفاده از نظریة نسبت

با استفاده از نظریة طول به

طول به عرض

عرض
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نتایج نظریههای پیشنهادی
در این بخش طرح پیشنهادي جهت نصب دوربین در خـ
تولید و دو نظریة پیشنهادي (نظریة بر مبناي نقطة مرجـع
و نظریة بر اساس مرکز ثقل هر تصویر) ارائه میشود.
طرح پیشنهادی جهت نصب دوربین در خط تولید
خ تولید روغن نبـاتی بـه گونـهاي اسـت کـه تـا قبـل از
پرشدن ظروف باید از سالمبودن آن اطمینان حاصل کرد .با
این طرح پیشنهادي می توان از صـحت و سـالمت ظـروف،
قبل از پر شدن ،اطمینان حاصل کـرد .همـانطـور کـه در
شـکل  11دیـده مـیشـود ،بـا قرارگـرفتن ظـرف در برابـر

Archive of SID

شناسایی ضایعات خ تولید با الگوي پرداز

تصویر در شرکت روغن نباتی شیراز

سنسور ،دوربین عملیات تصویربرداري را انجام میدهد و با
ارسال آن به سیستم کام یوتري و پـرداز آن بـه وسـیلة
نرمافزار پاسخ مناسب ارائه میشود.
نظریة نقطة مرجع

این نظریه نیـز ماننـد نظریـة نسـبت طـول بـه عـرض بـر
الگوریتم آشکارسـازي لبـه اسـتوار اسـت .در ایـن نظریـه،
همانطور که در شکل  12میآید ،پایینترین نقطـة وسـ
قسمت سر ظرف «نقطة مرجع» در نظـر گرفتـه مـیشـود.
س س ،فاصلة نقطة مرجع از نقـاطی خـاص در لبـة ظـرف
(مثالً به فاصلة هر  5پیکسل یک نقطه) محاسبه مـیشـود.
در بدترین حالت فاصلة از همـة نقـاط محاسـبه مـیشـود.
برایند این فواصل ،به منزلة نتیجه اي بـراي مقایسـه ،قابـل
استناد خواهد بود .در اینجا نیـز شناسـایی ظـروف سـالم و
معیوب با بهدستآوردن سطن آستانه انجام میپذیرد.
طبق شکل  ،12نقطة مرجع نقطهاي اسـت کـه فاصـلة
دیگر نقاط ظرف از آن نقطه محاسبه میشـود .همـانطـور
که در تصویر نیز دیـده مـی شـود ،براینـد ایـن فواصـل در
ظروف سالم و معیوب با هم متفاوت است.

شکل  .11نمایی از طرح پیشنهادی جهت نصب دوربین
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نظریة مرکز ثقل

این نظریه با محاسبة مرکز ثقـل ظـروف سـالم یـا معیـوب
بودن هر ظرف را بررسی میکند .در ایـن تحقیـق ،از آنجـا
که محاسبات روي تصاویر دوبعدي ظروف انجام مـیگیـرد،
مرکز ثقل همان مرکز سطن در نظر گرفته میشـود .مرکـز
سطن با رابطههاي  1و  2محاسبه میشود:
()1

x   i a
a

()2

j a
a

y 

 aمساحت کل ظرف i ،و  jاندیسهاي هر واحد پیکسل
تصویر ،و  ∆aالمان برگرفته از مساحت است .از آنجا که هر
پیکسل مقداري برابر بـا  1یـا  0دارد ∆a ،برابـر  1در نظـر
گرفته شد که معـادل یـک واحـد پیکسـل اسـت .پـس از
محاسبة مرکز سطن هر شکل و مقایسة آن با نمونة سـالم،
میتوان دریافت که شکل تصویر یک شـیء سـالم را نشـان
می دهد یا معیوب .شـکل  13نظریـة مرکـز ثقـل را نشـان
میدهد.

شکل  .13طرحی از نظریة مرکز ثقل

مورد مطالعه

شکل  .12طرحی از نظریة نقطة مرجع

با اینکه این تحقیق در کارخانة روغن نبـاتی شـیراز انجـام
شد ،بدان معنا نیست که نتایج این تحقیق فقـ مـیتوانـد
براي کارخانـة مزبـور اجـرا شـود .از آنجـا کـه شناسـایی و
کاهش ضـایعات در خطـوط تولیـد مهـم اسـت ،مـیتـوان
بهراحتی با درنظرگرفتن شرای و محدودیتهـا و متغیرهـا
در صنایعی همنون خودروسازي ،قطعهسـازي ،و  ...از ایـن
طرح استفاده کرد .همننین ،این طـرح بـا اعمـال شـرای
براي همة بخشهاي ساخت و تولیـد انـواع ظـروف ،ماننـد
بطري و جعبه و  ،...قابل اجراست .از دیگر ابعادي کـه ایـن
طرح را حائز اهمیت میکند مسائل امنیتی و سالمت افـراد
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و کارگران است .در بعضـی از شـاخههـاي صـنایع مداخلـة
دست یا نیروي انسانی امکـانپـذیر نیسـت .ایـن طـرح بـه
گونهاي است که مـیتـوان از آن در صـنایعی کـه دخالـت
انســان آســیب بــه دنبــال دارد ،ماننــد صــنایع نظــامی یــا
داورسازي ،نیز استفاده کرد.
استفاده از پـرداز تصـویر در کارخانـة روغـن نبـاتی
شیراز موجب شد نهتنهـا ظـروف معیـوب بـا دقـت بـاالیی
شناسایی شوند ،بلکه به علـت تشـخیص بـهموقـع ظـروف
ناسالم هزینههاي دوبارهکاري و ضایعات و ریختن محتویات
ظرف به بیرون بهشدت کاهش یابد.

نتیجهگیری
کاهش ضایعات در خطوط مختلف تولیدي از مواردي است
که همواره مورد توجه محققان بوده است .در ایـن تحقیـق
نشان داده شد که با استفاده از پرداز تصایر میتـوان بـا
مقایسة تصاویر بهدستآمده از اقالم تولیدشده و مقایسة آن
با تصویر اقالم سالم ضایعات را با دقت زیادي تشـخیص داد
و از هزینههاي اضافی جلوگیري کرد.
از نقایص مهم این تحقیق میتـوان بـه کـمبـودن تعـداد
نمونهها اشاره کرد .این موضـوع باعـث شـد قضـاوت دربـارة
کارایی یا ناکارایی نظریهها مشکل شود .اما از آنجا که هـدف
این تحقیـق بررسـی کـاربرد پـرداز تصـویر در شناسـایی
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ضایعات خ تولید بود ،این هدف تا حد زیادي محقق شد.
در استفاده از نیروي انسانی جهـت شناسـایی ضـایعات
همواره این نگرانی وجود دارد که بازرسان یا افـراد مسـئول
در خ تولید اشتباه کنند و اقالم سالم را ناسـالم یـا اقـالم
ناسالم را سالم در نظر بگیرند .عواملی نظیر خستگی ،ضعف
بدنی ،استرس ،اشتباه در نگر  ،اشـتباه در محاسـبه ،و ...
باعث بروز خطا در شناسایی و تشخیص ضایعات مـیشـود.
هرچند در پرداز تصویر نیز این پدیـده مـیتوانـد اتفـا
بیفتد ،میزان اشتباه بهشدت کاهش مییابد .مـورد مطالعـه
نیز این کاهش را تأیید کرد .بنابراین ،رو مزبور میتوانـد
جایگزینی مناسب در زمینة شناسایی ضـایعات باشـد کـه
معضل بسیاري از صنایع است .بـا توجـه بـه اینکـه امـروزه
بسیاري از صنایع مکـانیزه شـدهانـد یـا صـاحبان آنهـا در
اندیشة مکانیزهکردن خ تولیـد هسـتند ،مـیتـوان گفـت
رو مطرحشده در این مقاله می تواند بـه ایـن طـرح نیـز
کمک کند.
تحقیق پیش رو براي سیستم تولیـد گسسـته بـه کـار
رفت که در آن ظروف تولیدشدة روغن مـی توانسـت داراي
اشکال باشد .طرح استفاده از پرداز تصویر بـراي صـنایع
پیوسته ،که توقف در خ تولید آنها ممکن است خسارات
جبران ناپذیري را ایجاد کند ،می تواند موضـوعی باشـد کـه
نظر محققان آتی را به خود جلب کند.
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واژگان التین به ترتیب استفاده در متن
1. Computerized Tomography Scan (CT Scan)
2. Catadioptric
3. Geodesic
4. MATLAB
5. Discrete Cosine Transform (DCT)

