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چكیده
 در ایون. یكی از فرایندهایی است که توسط نيروی انسانی در خطوط توليد و یا پيش از توليد انجام میشوود،تشخيص قطعات معيوب از سالم
 ابعواد پوين، بودین منظوور. قبل از مصرف در خط توليد ارائه شده اسوت،مقاله طرحی بهمنظور تسریع در کنترل ابعادی قطعات به شكل پين
 سپس ابعواد ایون. مشخص شده است،موردنظر در آزمایشگاه به کمك کامپيوتر و با استفاده از دستگاه اندازهگيری مختصات در حالت تماسی
 در. اسوتفاده مویگوردد،پينها در نرمافزار متلب جهت مقایسه با ابعادی که از پينهای ورودی به خط توليد از طریق دوربين ثبت مویشووند
 الزم. مشخص میگردند،مرحله بعد اندازههای تلورانسی موردنظر به برنامه داده میشود و پينهایی که در محدوده ابعاد تعریفشده نمیباشند
 اسوت کوه بوا0/2 mm به ذکر است که اختالف اندازههای حاصل از خروجی نرمافزار و اندازهگيری توسط دستگاه اندازهگيری مختصات برابور
 حالت قرارگيری پينهوا ازنظور، با توجه به قرارگيری دوربين در باالی صفحه کار. این اختالف کمتر خواهد شد،افزایش تفكيكپذیری دوربين
، کنترل اندازههای قطر و طول پين نسبت به کنتورل دسوتی توسوط نيوروی انسوانی، مدتزمان، در این مقاله.زاویه و شكل محدودیتی ندارند
. ضمناً امكان بررسی ابعاد چند قطعه بهطور همزمان نيز فراهم شده است.بهطور قابل مالحظهای کاهش یافته است
 خط توليد، کنترل قطعه کار، نتایج تجربی، دستگاه اندازهگيری مختصات، پردازش تصویر:واژههاي کلیدي
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ABSTRACT
Defective pieces detection is one of the processes which is done by workers during production. In this article, a plan
was offered for increasing the speed of dimensional controlling of the pin type pieces, before consuming in
production line. For this purpose, pin dimensions were determined in the laboratory by computer and the coordinate
measuring machine. Also, the dimensions of input pins were recorded by cameras, before using in production.
These two groups of data were compared by Matlab software. In the next step, the desired tolerance dimensions
were given to the software and the pins with mismatch dimensions were specified. It should be noted that the
difference in the output from the software and the measurements by the coordinate measuring device was 0.2 mm.
This difference could be decreased by increasing the resolution of the camera. Due to the position of the camera at
the top of the work screen, the position of the pins is not limited in angle and shape. In this paper, the time period of
control of pin dimensions has significantly decreased in comparison to manual control by manpower. It is also
possible to examine the dimensions of several pieces simultaneously.
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بازرسی و یكنواختی نسوبی تصوميمگيوری در موورد قطعوه

فهرست عالئم و اختصارات
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اندازه ضلع عمودی مستطيل محيطی
شماره المان
ضخامت المان
طول المان )(mm
قطر المان )(mm

 -1مقدمه
پردازش تصویر 6مفهومی جامع و یكی از شاخههای مودرن و
پرتنوع هوش مصنوعی است .پردازش تصویر ،اموروزه بيشوتر
به موضوع پردازش تصویر دیجيتال اطالق میشود .این علوم
شاخهای از دانش رایانه بوده که با پردازش سيگنال دیجيتال
سروکار دارد .سيگنال دیجيتال نماینده تصاویر برداشتهشوده
با دوربين دیجيتال یا پویش شده توسط پویشوگر مویباشود
[ .]6پردازش تصاویر به دودسته کلی بينایی ماشين و بهبوود
تصاویر تقسيم میشود .بهبود تصاویر شامل روشهایی مانند
استفاده از فيلتر محوکننده و فيلترهای افزایش تضواد بورای
بهبود کيفيت تصاویر و حصول اطمينوان از نموایش مناسوب
آن ها در محيط مقصد (مثل چاپگر یا صفحهنموایش رایانوه)
میباشد ،درصورتیکه بينایی ماشين به روشهایی میپردازد
که بهوسيله آنها میتووان محتووا و معنوی تصواویر را درک
نمود تا از آنها در فعاليتهایی چون رباتيك اسوتفاده شوود.
عدم اطالع کافی مهندسين از فناوری ماشين بينایی و عودم
آشنایی با توجيه اقتصادی بهکارگيری آن موجب شده اسوت
کووه در اسووتفاده از ایوون فنوواوری تردیوود و در بعضووی مواقووع
واکنش منفی وجود داشوته باشود .علویرغوم ایون موضووع،
بينایی ماشين روزبه روز کواربرد بيشوتری پيوداکرده و رونود
رشد آن چشمگير بوده اسوت .عمليوات پوردازش تصوویر در
حقيقت مقایسه دو مجموعه عدد است که اگر تفاوت این دو
مجموعووه از یووك محوودوده خووار فراتوور رود ،از پووذیرفتن
محصول امتناع شده و در غير این صورت ،محصول پذیرفتوه
میشود .به کوار بوردن پوردازش تصوویر در کنتورل کيفيوت
محصول ،باعث افزایش دقت بازرسی قطعه ،افوزایش سورعت
1- Image Processing

از سال  6111تاکنون ،موضووع پوردازش تصوویر ،رشود
فراوانی داشته اسوت .بورای نمونوه در پزشوكی بورای تعبيور
آسان تر تصاویر اشعه ایكس ،یا سایر تصاویر پزشكی ،سوطو
شدت روشنایی را با رنگ ،کدگذاری مویکننود .متخصصوان
جغرافيایی نيوز از ایون روشهوا یوا روشهوای مشوابه بورای
مطالعه الگوهای آلودگی هوا کوه بوا تصوویربرداری هووایی و
موواهوارهای ب وهدسووت آمووده اسووت ،اسووتفاده م ویکننوود .در
باستانشناسی نيز روشهای پوردازش تصوویر بورای بازیوابی
عكسهای مات شدهای که تنها باقیمانده آثوار هنوری نوادر
هستند ،مورداستفاده قرار میگيرد .در فيزیك و زمينوههوای
مرتبط ،فنون رایانهای بارها تصاویر آزمایشهوای مربووط بوه
موضوعاتی نظيور پالسوماهای پرانور ی و تصواویر ریوزبينوی
الكترونی را ارتقا دادهاند .کاربردهای موفق دیگری از پردازش
تصویر را نيز مویتووان در نجووم ،زیسوت شناسوی ،پزشوكی
هسته ای و اجرای قانون بيان کرد [ .]2بهکار بردن پوردازش
تصووویر در کنتوورل کيفيوت محصووول ،باعووث افووزایش دقووت
بازرسی قطعه و یكنوواختی نسوبی تصوميمگيوری در موورد
2
قطعه معيوب میشود .در سال  2001ميالدی ،تام پيرسون
مقالهای منتشر کرد که در آن از یك دسوتگاه مرتوبسوازی
گندم و ذرت با سرعتباال ،ارزانقيموت ،مبتنویبور پوردازش
تصویر برای شناسایی و جداسازی دانهها با اختالف رنگهای
جزئی یا نقصهای کوچك استفاده نموده است [ .]9در سال
 2062موويالدی ،کمووال اودم ،9آموووت اورهووان 1و محمووود
حكويم ،2مقالووهای در خصووور کوواربرد پووردازش تصووویر در
کنترل کيفيت بر اساس درزهوای نفوذناپوذیر در بسوتههوای
چندالیه ضود عفوونیشوده منتشور نمودنود .موواد چندالیوه
ضدعفونی شده که تاریخ مصرف مواد غذایی مایع را تضومين
میکند ،با استفاده از ماشينهوای توا زننوده بوه بسوتههوای
غيرقابوول نفوووذ تبوودیل م ویشوووند .از ب وين رفووتن خاص ويت
نفوذناپذیری در بسته بندیشده منجر بوه زوال موایع داخول
بسته بندی میشود .آزمون چكه (یا سوراخ) که برای تعيوين
این مشكل بهکار گرفته میشود ،نيازمند کارمند ماهر اسوت.
فرآینوود کنتوورل شووامل انتخوواب تعوودادی موواده غووذایی
2- Tom Pearson
3- Kemal Adem
4- Umut. Orhan
5- Mahmut. Hekim
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بسته بندیشده به صورت تصوادفی و بواز کوردن آن بوه طوور
صووحيح و مشوواهده توزی وع قطوورات چكانووده شووده روی درز
توسط چشم انسان است .مشخص است که این نحوه کنترل
کيفيت به دليل خطای انسان ،میتواند باعث آسويب جودی
به مواد شود .هدف این مقاله اجورای آزموون چكوه روی درز
بستهبندیهوای چندالیوه بوا اسوتفاده از ترکيوب روشهوای
پردازش تصویر و تقسيمبندی بوده اسوت .دادههوا از محويط
توليد واقعی گرفته شد ،آزمایشهایی صورت پذیرفت و نتایج
ارزیابی گردید .درنهایت نتایج ایونگونوه بوهدسوت آمود کوه
مویتوووان گفووت ای ون مطالعووه بووهعنوووان یك وی از نخسووتين
مطالعات ،دارای ویژگیهای متمایز بوده و نتایج بهدستآمده
6
از آن اميدوارکننده بود [ .]1در سال  ،2062کاتالين جورج
مقالهای منتشر کرد که در آن از اشعه ایكوس بورای کنتورل
کيفيت قطعات بهصوورت تكوی اسوتفاده مویشود و در ایون
مقاله ،منطق فازی را بوهکوار بورد .بوا اسوتفاده از روشهوای
بازرسی غير مخرب میتوان عيوبی را که از ابتدای توليود توا
مرحلووه سوواخت و بعوودازآن در مرحلووه اسووتفاده در قطعووات
صنعتی به وجود میآید را بودون آسويب رسويدن و از بوين
رفته قطعه مورد آزمون ،کشف نمود .آزموون غيور مخورب را
میتوان بر روی یك قطعهای کوه در یوك سوازه یوا یوك در
محصول در حال استفاده است انجام داد و از عيوب احتمالی
و گسترش خطرات و آثار آن عيوب به سایر سازه یا قطعوات
جلوگيری کرد [ .]2آقایان نگ شويان ،2یوالنوگ دینوگ 9و
روبرت ليانگ 1یوك سوامانه بينوایی بورای تشوخيص عيووب
سووطو فلووزی بووا انعكوواس قوووی پيشوونهاد دادنوود .آنهووا از
هموارسازی ،حذف نویز از تصویر و سپس از حد آستانه برای
بخشبندی کردن تصویر استفاده کردند .در این روش عيوبی
از قبيل برآمدگی تيز براثر ماشينکاری ،روزنوه ،لكوه روغون،
پوست انداختن ،ایجاد سوراخ ،حفوره و خوراش موردمطالعوه
قرار گرفت [ .]1آرلين کورد 2و همكارانش ،روش طبقه بندی
بر پایه اطالعات بافتی ،برای سطو متاليوك (فووالد) ،بورای
نمونههای تصادفی را پيشنهاد دادند .آنها یك روش بر پایوه
احتمال ،با توجه به تغييرپذیری بافت و درک توابع تصوادفی
توصيف کردند [ .]8لينسو کونگ 1و همكارانش ،در تحقيقوی
1- Catalin. Gheorghia
2- X. Zhang
3- Y. Ding
4 - R. Liang
5- A.Cord
6- L. Kong

71

دیگر به بررسی خودکار سطو متاليك با استفاده از بينوایی
ماشين پرداختند که هودف تشوخيص عيووب سواختاری در
سطو ناهموار متاليك بود .آنها از الگووریتم نتيوك بورای
تفه ويم و پووردازش پارامترهووای ریخووتشناس وی در عناصوور
ساختاری و بخشبندی حد آستانه عيوب استفاده کردند .بوا
این روش عيووب سواختاری از قبيول شوكاف و حفوره را بوا
استفاده از عمليات ریختشناسوی و بخوشبنودی تشوخيص
دادند [ .]7فرانس پرکوف 8و پاول اوليری 7در تحقيقی دیگور
برای بازرسی سطو متاليك یاتاقان نورد شوده یوك سوامانه
خودکار ارائه نمودند .آنها یك الگوریتم انتخاب حد آسوتانه
جدید تطبيقی برای بخشبندی ارائه دادند ،بهطووریکوه بوا
استفاده از حد آسوتانه و فيلتور ریخوت شناسوی بوه بررسوی
عيوبی همچون سمباده ،لكه ،سائيدگی و خوراش پرداختنود
[ .]1استمپ 1و اسميت 60در تحقيقوی دیگور روشوی جدیود
برای بازرسوی بينوایی بور پایوه بافوتشناسوی بورای کنتورل
اطالعات کيفيت محصول کاشی سراميك ارائوه دادنود .ایون
روش توانایی تجزیه درهم (مرکب) توپووگرافی و خصوصويت
سطو رنگی را دارا بود .آنها از دو خصوصيت توپووگرافی و
بازتاب برای تشخيص عيوب سطو کاشوی اسوتفاده کردنود
[ .]60جالل الدین قضاوتی ،مهدی عباسقلیپوور و ابوالفضول
لطفی دریكی از مقاالت نوشته شده در حوزه تشخيص عيوب
سطحی روی سطو رنگی ،از فناوری بينوایی ماشوين بورای
تشخيص عيب شرِ استفاده نموده اند .سطو رنگوی متاليوك
دارای عيوبی همچون لكوه ،شورِ ،لكوه آب ،پوسوت پرتغوالی
شدن و غيره میباشند که تشخيص و شناسایی ایون عيووب
بهصورت خودکار در خط توليود کارخانوههوای توليودکننوده
ماشينهای کشاورزی و خودروها ،بازرسوی سوطو رنگوی را
تسهيل و با دقت بواالیی امكوانپوذیر خواهود کورد .در ایون
فناوری ،ابتدا تصویر با یك سامانه نورپردازی دارای ساختار و
دوربين دیجيتالی تهيه شد (شكل  .)1سپس الگوریتمی برای
پردازش تصوویر و تشوخيص عيوب شورِ طراحوی گردیود .در
الگوریتم تشخيص عيب شرِ از توابع لبه یاب و یك الگووریتم
دسته بندی کننده سطح شرِ استفاده شده اسوت (شوكل .)2
بهطوریکه بعد از پيادهسوازی الگووریتم ،درصود خطوای آن
 1/01درصد بهدست آمد [.]66
7- F. Pernkopf
8- P. Oleary
9 - R. Stamp
10- M. Smith
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شکل ( :)1شماتيك نورپردازی از نوع دارای ساختار [.]66

شکل ( :)2الگوریتم پردازش تصویر تشخيص شرِ رنگ
[.]66
سعيد خدائی ،اکبور الوردیزاده و بهنوام داداشزاده در
سال  2068یك روش جدید بر اساس بينایی ماشوين بورای
تشخيص موانع و جلوگيری از برخورد ربات متحرک بوا آنهوا
در مح ويطهووای هموووار ناشووناخته ارائووه کووردهانوود .یك وی از
چالشهای کنتورل مسوير رباتهوای متحورک در محويطهوای
ناشناخته این بود که سيسوتم اجتنواب از موانوع آن طووری
طراحی شود که نسبت به جنس و شكل موانع مقواوم باشود.
در این پژوهش یك ربات متحرک طراحی و ساختهشده کوه
به یك دوربين مجهز است .همچنوين بورای انجوام پوردازش
تصویر به منظور تشخيص موانع موجود در محويط و کنتورل
مسووير حرکوووت الگووووریتمی پيشنهادشوووده و روی ربوووات
پيادهسازی شده است .در این پرو ه سه ليزر رنگوی بور روی

ربات تعبيه شده است که با زوایای مشخص در طوول مسوير
حرکت ربات نور میتابانند .تصویر دریافتی ربات حاوی نقاط
این نورهای رنگی میباشند که بوا انجوام پوردازش تصوویر و
تعيووين مختصووات آنهووا ،موقعي وت مووانع در ص وورت وجووود
تشخيص و دستور تغيير مسير و اجتناب از موانوع بوه ربوات
داده میشود .این موانع میتواننود سواکن و یوا پویوا باشوند
[ .]62امين طاهری گراوند ،محمود اميود ،حجوت احمودی،
سيد سعيد محتسبی و جيوانی ماریوا کوارلومگنو 6سوامانهای
مبتنیبر فناوریهای گرموا نگواری و پوردازش تصوویر بورای
تشخيص و طبقهبندی عيوب مختلف رادیاتور توسعه دادهاند.
در این تحقيق ابتدا عيوب متداول در رادیاتورهوای سيسوتم
خنكکاری شامل گرفتگی لولههای رادیاتور ،گرفتگی شوبكه
رادیاتور ،اتصاالت شل بين لولههوا و شوبكه رادیواتور ،نشوتی
مایع خنكکاری و خرابی درب رادیاتور به صوورت مصونوعی
ایجاد شد .سپس از شرایط مختلف رادیاتور معيووب و سوالم
بهمنظور تشوخيص عيووب مختلوف رادیواتور در سوه سوطح
دمایی ،سه سطح دبی جریوان سويال خنوكکواری در حوال
گردش و دو سطح سرعت هووای عبووری از شوبكه رادیواتور
تصاویر گرمایی توسط دوربوين فروسورخ تهيوه شود .پوس از
پيشپوردازش تصواویر گرموایی تهيوهشوده جهوت تجزیوه و
پردازش چند دقتی از تصاویر یادشده تبدیل موجك در یوك
سطح تجزیه اعمال شد .از هرکدام از تصاویر گرمایی مقياس
خاکستری ،تصاویر تقریب ،جزئيات افقوی عموودی و قطوری
تبدیل موجك آن تصویر ،ویژگیهای آماری بافوت اسوتخراج
شد ،سپس با تلفيق روشهای هوشومند الگووریتم نتيوك و
شبكه هوای عصوبی -فوازی تطبيقوی (انفويس ،)2موفوق بوه
طبقهبندی تصاویر گرمایی با اسوتفاده از بوردار ویژگویهوای
مستخرج و منتخب شد .سامانه پيشونهادی پوس از ارزیوابی
توانست با دقت کلی طبقوهبنودی  % 11/66عيووب مختلوف
رادیاتور سيستم خنكکاری را تشخيص و طبقهبنودی کنود
[ .]69یكی از فرایندهای کنترلی در صنعت ،کنترل قطعوات
ورودی قبل از مصرف در خط توليد هست که نقش مهمی را
در رضایت مشتری از کيفيت و عملكورد محصوول بور عهوده
دارد .با توجه به انجام این عمليوات توسوط نيوروی انسوانی،
خطاهایی در تشخيص ایراد رخ میدهد .مسئله مووردنظر در
خصور کنترل ابعادی یكی از انواع قطعات مصرفی در خوط
1- Giovanni Maria Carlomagno
2- ANFIS
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توليد در واحد کنترل ورودی هست .الزم به ذکور اسوت کوه
طبق الزامات استانداردهای بين المللی ازجمله استاندارد ایزو
 ،1006اندازههای مربوط به قطعات در هور مرحلوه از توليود
باید ثبت شوند تا در صورت نيواز ،بتووان بوه آنهوا مراجعوه
نمووود .بووه کووار بووردن پووردازش تصووویر در کنتوورل کيفي وت
محصول ،باعث افوزایش دقوت بازرسوی قطعوه و یكنوواختی
نسبی تصميمگيری در مورد قطعوه معيووب مویشوود [-62
 .]61در سال  ،2061مهدی دانش و همكارانش بوه بررسوی
پایش وضعيت سایش ابوزار بورادهبورداری مبتنویبور مقوادیر
مشخصههایی از سيگنال که مورتبط بوا سوایش ابوزار اسوت،
پرداختند .چون این روش بورای انودازهگيوری سوایش ابوزار
غيرقابل اطمينان بود ،به ترکيب حسگرهای بينایی ،کورنش
و ارتعاشاتی پرداختند ونتایج مطلوبی از این تلفيق بوهدسوت
آوردند [.]61
تشخيص قطعات معيووب از سوالم ،یكوی از فراینودهایی
است که توسط نيروی انسانی در خطوط توليد و یا پويش از
توليد انجام میشود .در این مقاله طرحی بهمنظور تسریع در
کنترل ابعادی قطعاتی به شكل پين ،قبل از مصرف در خوط
توليد ارائهشده اسوت .بودین منظوور ابعواد پوين مناسوب در
آزمایشگاه طراحی به کمك کامپيوتر و با استفاده از دسوتگاه
اندازهگيری مختصات در حالت تماسی ،مشخصشوده اسوت.
بدین صورت که پينها بهصورت منفرد در موقعيوت مناسوب
قرارگرفته و با توجه به جنس آنها که فلزی بووده اسوت بوا
مگنت مهارشدهاند ،سپس با استفاده از دستگاه انودازهگيوری
مختصاتی یكبار نسبت به اندازهگيری قطر پين و یكبار نيز
به اندازهگيری طول پين اقدام شده است .برای انودازهگيوری
6
قطر باید چهار نقطوه پيراموون محويط هور پوين بوا پوراب
دستگاه لمس و سپس برای اندازهگيری ابعاد این پوينهوا در
نرم افزار متلب جهت مقایسه با ابعادی که از پينهای ورودی
به خط توليد از طریق دوربين ثبت میشوند ،استفاده گوردد.
در مرحلهی بعد اندازههای تلرانسی موردنظر بوه برناموه داده
مویشووود و پوينهووایی کووه در محوودوده ابعوواد تعریوفشووده
نمیباشند ،مشخص میگردند .اختالف اندازههای حاصول از
خروجی نرم افزار و اندازهگيری توسط دسوتگاه انودازهگيوری
مختصات برابر  0/2 mmاست که با افزایش تفكيوك پوذیری
دوربين ،این اختالف کمتر خواهد شد .بدین طریق پينهوای
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معيوب از پينهای سالم تشخيص دادهشده و از ورود به خط
توليد جلوگيری میگردد.

 -2روابط تحلیلی
با توجه به اینکه تصویر از یك سوری الموان و هور الموان از
یك سری پيكسل تشكيل شده است ،لذا بين هور پيكسول و
اندازه واقعی میتواند رابطه ای برقرار باشد .قبل از رسيدن به
ضریب تبدیل پيكسل در تصویر با مقدار واقعوی قطعوه ابتودا
باید دوربين را کاليبره نمود .با سعی و خطا میتوان بوه ایون
رابطه دستیافت و درنهایت به ضریبی برای تبودیل ایون دو
پارامتر به یكدیگر رسيد .البته الزم بوه ذکور اسوت کوه ایون
ضریب بستگی مستقيم به تفكيكپوذیری دوربوين و فاصوله
عدسوووی دوربوووين توووا قطعوووه دارد .در صوووورتی کوووه از
لنزتلسنتریك 2استفاده شود به شرطی که قطر لنوز از ابعواد
واقعی قطعه کوچكتر نباشد و از منابع نوری با پرتو موازی بوا
امتداد قرارگيری لنز و قطعه اسوتفاده گوردد ،ميتووان تواثير
فاصله جسم از لنز دوربين را تا یك رنج خار نادیده گرفت.
  1یك پيكسل" بهدستآموده
در این تحقيق رابطه "
0.19
است.
برای داشتن خروجی مناسب نياز بهقرار دادن یك منبوع
نوری مناسب (حتیاالمكان المپ  LEDمودل )G5.3در زیور
سطح قطعه کار است تا از انعكاس نوری جلوگيری بوه عمول
آید .دوربين در ارتفاع و فاصله مناسب بر روی سهپایه نصوب
گردی وده اسووت و پووس از حصووول اطمينووان از عوودم لوورزش
مجموعه نگهدارنوده دوربوين و نوورپردازی مناسوب محويط،
تصویربرداری صورت میگيورد .در تصوویربرداری از قطعوات،
فاصله بين دوربين با سطح قرارگيری قطعات  20 cmدر نظر
گرفته شده است (شكل .)3
ابتدا قطعات در محدوده مشخصی از دید لنز دوربين که
قبالً بهصوورت دایوره روی سوطح تعيوين شوده اسوت ،قورار
میگيرند .سپس با دوربين از قطعات عكس گرفته مویشوود.
برای انجام محاسوبات ریاضوی روی تصوویر ،از توابع تبودیل
عكس به فرمت دابل 9استفاده شده است .سپس برای حوذف
نویزها و اعمال فيلترهای دلخواه ،نياز اسوت کوه تصوویر بوه
2

1- Prob

-Telecentric
3- Double
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فرمت باینری 6تبدیل گردد .با توجه به مقودار نوور متصواعد

میکنيم که در شكل شماره  1بهصوورت پارامترهوای A, B

شده از منبع نوری که قبالً بين  20الی  70لووکس 2تعریوف

مشخص شده است.

شده است ،باید قسمتهای اضافی از تصوویر را حوذف نموود

در این مرحله بوا اسوتفاده از روابوط مثلثواتی اقودام بوه
نوشتن معادله مثلثواتی بورای ابعواد  A, Bبور اسواس شوكل
شوماره  1نسوبت بوه انوودازه هوای ( Lطوول قطعووه) و W
(ضخامت قطعه) موینموایيم .کوه از روابوط ( )2و ( )9بورای
بهدست آوردن این ارتباطات استفاده شده است.

که در اینجا با قرار دادن حد آستانه معادل  0/9ایون اتفواق
خواهد افتاد .سپس رنوگ تصوویر بوه حالوت اوليوه برگشوت
دادهشده است و در نرمافزار متلب ،مناطقی که انودازه آنهوا
از  60 megapixelکمتر باشود ،حوذف شوده اسوت .در ایون
مرحله الموانهوا را شومارهگوذاری و تعوداد آنهوا بوهدسوت
میآیند .حال زاویه هور الموان بوا توابع چورخش 9در متلوب
نسبت به افق ،محاسبهشده است .بوا اسوتفاده از یوك سوری
روابط مثلثاتی نسبت به محاسبه ضخامت هر الموان اقودام و
درنهایت با داشتن مساحت و ضخامت برای هر المان ،طوول
هرکدام از پينها بهدست میآیند.

شکل ( :)3شماتيك نحوه قرارگيری دوربين ،منبع
نوری و قطعه کار.
ابتدا نسبت به محاسبه زوایه قرارگيوری قطوه در تصوویر
نسبت به افق اقدام ميكنيم .سپس زاویه بدست آموده را بوا
استفاده از فرمول از گرادیان به درجه تبدیل مویکنويم کوه
در رابطه ( )6فرمول تبدیل مربوطه آورده شده است:
()6
با استفاده از توابع نرمافزاری متلب که در برنامه نویسوی
نيز از آنها استفاده شده است اقدام به خروجی گورفتن ابعواد
طول و عرض مستطيل محيطوی بور روی قطعوه موورد نظور
1- Binary
2- Lux
3- Rotate

()2
()9
حال با حل معادالت فوق میتووان انودازه ( Wضوخامت
قطعه) را که در رابطه ( )1آورده شده است بوهدسوت آورد و
با داشتن ضخامت قطعه میتوان انودازه ( Lطوول قطعوه) را
بهدست آورد.
()1

شکل ( :)4پارامترهای مربوط به اندازه قطعه.
فلوچوارت اسوتفاده شوده بورای انودازهگيوری قطعوه ،در
شووكل  5نشووان داده شووده اسووت .همووانطووور کووه در ایوون
فلوچارت برای پردازش تصویر دیده میشود ،بعود از تعيوين
محدوده پين مناسب و ورودی اطالعات به نرمافزار متلوب ،از
کليه پينها به کمك دوربين عكس گرفتهشده و به نرمافوزار
فرستاده شده است .پس از انجام فرایندهای رفع نویز تصوویر
ورودی قطعات بهصورت نرم افزاری شوماره گوذاری شوده و
ابعاد آنها تعيين میگردد .سپس این اندازه ها با تلرانسهوای
تعریوف شووده در ابتودای کووار مقایسوه و قطعووات اسووتاندارد
تشخيص داده میشود .بنابراین ،بوه راحتوی از ورود قطعوات
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غير استاندارد ازنظر ابعادی به خط توليد کارخانه میتوان به
سرعت جلوگيری نمود.
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دسووتگاه انوودازهگيووری سووهبعوودی مختصووات ،6امكووان
اندازهگيری از روی سطو قطعات پيچيده با دقت بسيار بواال
امكانپذیر است.
ازآنجاییکه در دستگاه های مختصات ،هر نقطه مشوخص
فقط یك مختصات دارد و هر مختصات مشخص فقط مربوط
به یك نقطه هست ،می توان از این هویت مشخص برای هور
نقطه ،استفاده کرد و با دقت باال ،به آن دسترسی پيدا کورد.
کاری که دستگاه انودازهگيوری سوهبعودی مختصوات انجوام
میدهد همينگونوه اسوت .ایون دسوتگاه امكوان حرکوت در
راستای سه محور مختصات که این محورها ،تشوكيل دهنوده
محورهای مختصات دکارتی هستند را دارد .در این دسوتگاه
سووه موتووور الكتریكووی بوورای حرکووت دادن سوور دسووتگاه در
راستای سه محور مختصات و همچنين وسويله ای خوار در
سر دستگاه برای اینكه هنگام تماس آن با سطح قطعوه کوار
سيگنالی برای موتورها فرستاده و آن ها را از حرکت بازدارد و
سيگنالی بورای خوط کوش نووری فرسوتاده و توسوط آن هوا
مختصات نقطه تماس را بهدست آورد وجود دارد.

شکل ( :)5فلوچارت کنترل ابعادی قطعه.
در شكل  5خروجی قسمت اول برنامه کوه قطعوات روی
ميووز کووار را بعوود از حووذف نووویز ،شوومارش کوورده و بوورای
اندازهگيری ابعاد آن آماده مینماید ،نشان میدهد .پينهوای
موردنظر تحت زوایای مختلف قرارگرفتهاند و ازنظور طوول و
ضخامت اندازهگيری شده و درصورتیکوه خوارج از محودوده
موردنظر باشند ،مشخص میشوند.

تجهيزات استفاده شده برای انجوام ایون تحقيوق شوامل،
کوليسی با دقت  ،0/02 mmدستگاه اندازهگير مختصاتی (در
اینجا از دستگاه رومر پرتابول بوا بوازوی حرکتوی  600 cmو
دقووت یووك  0/0006 mmاسووتفادهشووده اسووت) ،دوربووين
دیجيتووال (کووه در اینجووا از دوربووين بووا تفكيووكپووذیری
 2 megapixelاستفاده شده است) ،تعدادی پين و یوك عودد
رایانه مجهز به نرمافزار متلب است.
در شكل  1نموایی از آزمایشوگاه مورداسوتفاده و نحووه
اندازهگيری قطعات با دستگاه اندازهگير مختصاتی نشان داده
شده است.

شکل ( :)6تصویر شمارهگذاری شده توسط نرمافزار برای
اندازهگيری ابعاد هر المان.

 -3آزمایش تجربی
ابتدا نسبت به اندازه گيری  600عدد پين با کوليسی با دقت
 0/02 mmاقدام شده است .الزم به ذکور اسوت کوه جونس
پينها فوالدی بوده و با روش سنگزنی توليد شده بودند.
برای حذف خطاهای ممكن از قبيول خطوای کاليبراسويون،
خطای اندازه گيوری و خطوای شورایط محيطوی ،نسوبت بوه
اندازه گيری قطعات با دستگاه اندازهگير مختصاتی اقدام شده
است.

شکل ( :)1نحوه اندازهگيری قطعات با دستگاه اندازهگير
مختصاتی در آزمایشگاه.
1- Coordinate Measuring Machine
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در شكل  0قطعات اندازهگيری شده در صفحه نورمافوزار
دستگاه اندازهگير مختصاتی نشان داده شده است.

بلكه با فهميدن اینكه چه قودر لنوز عقوب یوا جلووی سوو ه
تمرکز دارد ،دوربين میتواند بهصورت اتوماتيك کمی جلوتر
یا عقبتر تمرکز کند تا این ایراد جبوران شوود .در اینجوا از
یووك دوربووين دیجيتووال کووه در شووكل  0نشووان داده شوده،
استفاده گردیده است .بوه منظوور بواالبردن کيفيوت تصوویر
خروجی از یك لنوز تلسونتریك 1بوه هموراه حسوگر تصوویر
 2 megapixelو منبع نور استفاده شده است .از آنجایی کوه
تنها شعاعهای نوری موازی توليد شده است تنها شعاعهوای
نوری مورد نياز به سمت لنز و حسگر تصوویربرداری گسويل
میگردد ،دیگر هويچ مشوكلی در لبوههوا و کنوارههوا پويش
نمیآید (شكل .)18

شکل ( :)0تصویری از نرمافزار با پينهای مختلف.

موفقيت سيسوتمهوای بينوایی ماشوين در انودازهگيوری
ابعادی هنگامی بوهصوورت خوار آشوكار مویگوردد کوه بوا
سيسووتمهووای باکيفيووت نوووری یكپارچووه گووردد .طراحووان
سيستمهای بينایی ماشين در هنگام استفاده از سيستمهای
نوری معمولی با مشكالتی روبرو هستند که دقت اندازهگيری
و تكرارپذیری آن را تحت تأثير قرار میدهد .مهمتورین ایون
عوامل عبارتاند از:
 -6بزرگ نمایی غيرثابت با توجه به فاصله جسم از لنز
 -2انحرافات تصویری
 -9ایراد ناشی از پرسپكتيو
 -1عدم کنتراست مناسب برای تشخيص مطمئن لبهها.
در بيشتر مووارد ،کارخانوههوای سوازنده دوربوين و لنوز
متفاوت هستند .به منظور بهرهبردای مناسب جهت عكاسوی،
این دو ابزار مهم را باید به هم متصول کورد .جهوت دریافوت
خروجی مناسب باید تنظيماتی را روی لنز آن انجام داد .لنز
در طول زمان ممكن است کمی جلو یا پشت سو ه را نشوان
دهد و کيفيت عكس خروجی را پوایين آورد ،بنوابراین ،نيواز
است لنز تميز و کاليبره گردد .فرآینود کواليبره کوردن تنهوا
مختص لنزهایی است که ایراد سواختاری ندارنود و بخوودی
خود مات نيستند .کاليبره کردن به هيچ وجه لنزهای “نورم”
یا مات را اصال نمیکند .در سالهوای گذشوته ،سوازندگان
دوربين قابليتی را به برخی مدلهوا اضوافه کوردهانود کوه بوا
تنظيمات جزئی میتوان آن را کواليبره کورد .در واقوع ،ایون
قابليت تغييری در لنز ایجاد نمیکند یا آن را تعمير نمیکند

شکل ( :)7دوربين دیجيتال مورد استفاده.

شکل ( :)18شعاعهای نوری در هنگام استفاده همزمان از
سيستم نورپردازی و لنز.

به منظور کاليبراسيون دوربين ،ابتدا لنز معمولی نصب شوده
روی دوربين با لنز تلسنتریك جایگزین شوده اسوت .سوپس
دیافراگم را تا بيشترین مقداری که لنز دوربين اجازه میدهد
باز نموده که عدد  f3است .با بررسی نور محويط و سورعت
شاتر جهت سریع عكس گرفتن ،یوك تصوویر بسويار واضوح
گرفته شد تا از حرکوات جزئوی جلووگيری نيوز جلووگيری
گووردد .همچن وين  ISOرا در مقوودار متوسووط حوودود ،100
تنظيم گردید .برای انجام کاليبراسيون دوربين ،یوك الگووی
دقيق را کوه دقوت آن  % 60قطعوه انودازهگيوری اسوت ،در
جلوی دوربين قرار داده و عكس مناسبی از آن گرفتوه شوده
اسووت .ایوون الگووو ،بووا ابعوواد و توصوويف آن ،در نوورمافووزار
Telecentric

1

تشخيص پين معيوب به کمك پردازش تصویر در خط توليد؛ (گرایش :دیناميك ،ارتعاشات و کنترل)

 IPI Motion Captureتعری وف شووده اسووت .نوورم افووزار بووا
محاسبه تفاوت مابين الگوی پيش فرض و تصوویر اخذشوده
از همان الگو در جهان واقعی ،اقودام بوه جبوران انحرافوات و
تبدیل به تصاویری خالی از هر گونه تغيير فرم و انحراف می

12

جدول ( :)1مقایسه نتایج حاصل از روش پردازش تصویر با
روش سنتی.
طول
قطعات با
دستگاه
اندازهگير
مختصاتی

قطر
قطعات با
دستگاه
اندازهگير
مختصاتی

)(mm

)(mm

62/61

اندازه طول
بهدستآمده
از خروجی
برنامه متلب

اندازه قطر
بهدست آمده
از خروجی
برنامه متلب

)(mm

)(mm

6

10

62

91/78

2

92/2

61

92/12

61

9

92

61

92/01

69/17

1

21

66

21/02

60/11

2

22/2

7/2

22/18

7/21

1

22

7

21/12

8/11

8

21/2

7/2

21/26

7/98

شکل ( :)11استفاده از یك الگو نقطهای برای کاليبراسيون

7

29

60

29/09

1/11

دوربين.

1

20

61

61/12

69/18

 -4نتایج و بحث

60

20

61

61/78

69/11

با مقایسه نتایج حاصله و اندازههای واقعی مالحظه مویشوود
که خطای انودازهگيوری در طوول و قطور حوداکثر 0/2 mm

در شكل  12طول قطعوات حاصول از خروجوی برناموه و
اندازهگيری فيزیكی بوه صوورت نمووداری نموایش داده شوده

هست که در جدول  1اعداد حاصله مشهود است .از دیودگاه

است .همچنين در شكل  13مقایسه قطر قطعوات حاصول از

هزینه ای نيز عالوه بر اینکه نيوازی بوه اسوتفاده از کووليس
نيست ،در اندازهگيوری هور  600قطعوه ،حودود  6000 sدر
زمان صرفه جویی می شود (با فرض اینکه هور قطعوه ازنظور
طول و قطر به ازای یكبار اندازهگيری و ثبت نتيجه نياز بوه
تقریباً  62 sزمان دارد) که اگر فرض شوود کوه در یوك روز
بخواهيم  6000عدد قطعه اندازهگيری گردد در طی یك ماه
چيزی حودود  900000 sیوا معوادل  60روز کواری صورف
جویی میشود .در این تحقيق روی این  600عدد پين تعداد
 60مورد پين بهعنوان معيوب تشخيص داده شد که توسوط
نيروی انسانی نيز  60عودد پوين ازنظور تلورانسوی خوارج از
محدوده بود.

نرم افزار با خروجی دستگاه اندازهگير مختصاتی نموایش داده

نماید که در شوكل  11قبول و بعود از کاليبراسويون دوربوين

ردیف

آمده است.

بعد از کاليبراسيون

قبل از کاليبراسيون

شده است.

در صورت نياز به دقت باالتر در اندازهگيریها نياز اسوت
تا از یك دوربين با عدسی قویتر در ثبت اطالعات اسوتفاده
شود .با این کار تصوویر وروردی بوه نورمافوزار متلوب نيوز از
کيفيت بهتری برخوردار خواهد بود .بنابراین ،تحليل آن نيوز
بهصورت دقيقتر و با خطای کمتر انجام خواهد شد.
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 نتیجهگیری-5
در این مقاله به بررسی مواد اوليه ورودی به خط توليد یوك
 پينهای ورودی.کارخانه با روش پردازش تصور پرداخته شد
به خط توليد باید از نظر ابعاد بهصورت تكی و دستی بررسی
 کاهش هزینوههوا و افوزایش، برای افزایش دقت.میگردیدند
سرعت ورودی مواد اوليوه بوه خوط توليود از روش پوردازش
 ابعاد پينهای ورودی که از طریق عكس.تصویر استفاده شد
بووه نوورمافووزار وارد شووده بودنوود بووا ابعوواد دقيووق پووين سووالم
اندازهگيری شده در نرمافزار متلوب مقایسوه و پوين سوالم از
، بوا اسوتفاده از ایون روش.پينهای ورودی مشخص گردیود
مدتزمان کنترل اندازههوای قطور و طوول پوين نسوبت بوه
 به طور قابول مالحظوه ای،کنترل دستی توسط نيروی انسانی
 در ضمن امكان بررسی ابعواد چنود قطعوه.کاهشیافته است
 همچنوين بوا توجوه بوه.به طور هم زمان نيز فراهمشده است
 حالوت قرارگيوری،قرارگيری دوربين در بواالی صوفحه کوار
.پينها ازنظر زاویه و شكل قرارگيری نيز محدودیتی ندارد
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