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ФИО руководителя 

проекта 

 

Молдажанов Айдар Кадыржанович   

Наименование 

проекта  

Разработка многофункциональной машины для неразрушающего контроля 

показателей качества и автоматической сортировки яиц на категории с 

элементами интеллекта 

Цель проекта 
Разработка и исследование многофункциональной машины для неразрушающего 

контроля показателей качества и автоматической сортировки яиц на категории с 

использованием алгоритмов и программ интеллектуальных робототехнических 

систем, обеспечивающие расширение технологических возможностей, повышения 

производительности и точности разделения инкубационных и товарных яиц на 

категории в соответствии со стандартами.. 

Описание проекта Сортировка яиц является одним из трудоемких процессов в птицеводстве. 

Товарные яйца сортируются по массе, а отбор яиц на инкубацию осуществляется 

вручную. При этом, визуальный отбор связан с ошибками и низкой 

производительностью труда. Проблема может быть решена путем применения 

неразрушающих методов определения показателей качества яиц и 

интеллектуальных алгоритмов автоматической сортировки на категории в 

соответствии с требованиями стандартов. Научная новизна проекта заключается в 

многокритериальном определении показателей качества яиц по количественным 

признакам с использованием методов цифровой обработки информации, 

распознавания образов, нечеткой логики и нейронных сетей, а сам процесс 



сортировки производиться роторным способом автоматически, который позволяет 

уменьшить габариты машины 

 Машина предназначена для сортировки товарных и инкубационных яиц и 

технологического контроля показателей качества яиц в процессе производства и 

селекционной работы 

Результат/ожидаемые результаты 

 проекта 

Будут обоснованы параметры технологической схемы и разработан алгоритм 

определения количественных информативных признаков определения показателей 

качества инкубационных и товарных яиц на основе теории обработки цифровых 

изображений, распознавания образов и теории нечетких множеств. Подготовка 

материалов к публикации. Будет разработан алгоритм и программа управления 

работой машины, изготовлен макетный образец многофункциональной машины 

для неразрушающего контроля показателей качества и автоматической сортировки 

яиц на категории. Изготовление и экспериментальные исследования 

экспериментального образца многофункциональной машины. Обработка 

результатов исследований и подготовка статей к публикации. Будут разработаны 

рекомендации по эксплуатации и требования к опытной конструкторской 

разработке (ОКР) многофункциональной машины для неразрушающего контроля 

показателей качества и автоматической сортировки яиц на категории в условиях 

птицефабрик при сортировки инкубационных и товарных яиц. 

Полное ФИО участников проекта  
А. К. Молдажанов, Д.М.Алиханов, А.Т. Кулмахамбетова, А.К.Жунусова, 

М.Б.Бакытова, А.А. Азизов, Д.А.Зинченко 
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Жоба жетекшісінің 

аты-жөні 

 

Молдажанов Айдар Кадыржанович 

 

Жобаның атауы 

Жұмыртқалардың сапа көрсеткіштерін бұзбай бақылауға және санаттарға 

автоматты сұрыптауға арналған интеллект элементтері бар көпфункционалды 

машинаны жасау 

Жобаның мақсаты Технологиялық мүмкіндіктердің кеңеюін, инкубациялық және тауарлық 

жұмыртқаларды стандарттарға сәйкес санаттарға бөлу өнімділігі мен дәлдігінің 

артуын қамтамасыз ететін зияткерлік роботты техникалық жүйелер алгоритмдері 

мен бағдарламаларын пайдалану арқылы жұмыртқалардың сапа көрсеткіштерін 

бұзбай бақылауға және оларды санаттарға автоматты сұрыптауға арналған 

көпфункционалды машинаны әзірлеу және зерттеу. 

Жобаның сипаттамасы Жұмыртқаларды сұрыптау құс шаруашылығындағы еңбекті көп қажет ететін 

үрдістердің бірі болып табылады. Тауарлық жұмыртқалар салмағы бойынша 

сұрыпталады, ал инкубацияға жұмыртқаларды іріктеу қолмен жүзеге асырылады. 

Бұл ретте, визуалды іріктеу қателіктерге және еңбек өнімділігінің төмендігіне 

байланысты. Мәселе жұмыртқалардың сапа көрсеткіштерін бұзбай анықтау 

әдістері мен стандарттар  талаптарына сәйкес жұмыртқаларды санаттарға 

автоматты сұрыптаудың интеллектуалды алгоритмдерін қолдану арқылы шешілуі 

мүмкін. Жобаның ғылыми жаңалығы ақпаратты сандық өңдеу, бейнелерді тану, 

айқын емес логика және нейрондық желілер әдістерін пайдалана отырып, сандық 

белгілері бойынша жұмыртқа сапасының көрсеткіштерін көпкритериалды 



анықтауда, ал сұрыптау процесі автоматты түрде роторлы тәсілмен жүргізіледі, 

бұл дегеніміз машинаның габариттерін азайтуға мүмкіндік береді. 

 Машина тауарлық және инкубациялық жұмыртқаларды сұрыптауға, және өндіріс 

пен селекциялық жұмыс процесінде жұмыртқа сапасының көрсеткіштерін 

технологиялық бақылауға арналған 

Нәтиже / күтілетін нәтижелер Жұмыртқылардың сапа көрсеткіштерін бұзбай бақылауды, және санаттарға 

автоматты сұрыптауға арналған машинаға зерттеулер бағдарламасы мен 

техникалық талаптар әзірленеді және бекітіледі.  

Технологиялық сұлба параметрлері негізделеді және сандық бейнелер өңделеді, 

бейнелерді тану және айқын емес жиындар теориялары  негізінде инкубациялық 

және тауарлық жұмыртқалардың сапа көрсеткіштерін анықтаудың сандық 

ақпараттық белгілерін анықтау алгоритмдері әзірленеді. Материалдарды 

жариялау дайындалады. 

Жұмыртқалардың сапа көрсеткіштерін бұзбай бақылауды және олардың салмағы,  

өлшемі бойынша санаттарға автоматты сұрыптауды және пішіні, тығыздығы мен 

қабыршығының ақаулары бойынша жарамсыз жұмыртқаларды алып тастауға 

арналған көп функционалды машинаның құрылымдық параметрлерін негізделіп 

және электр жетегі әзірленеді. 

Жобаға қатысушылардың аты-жөні А. К. Молдажанов, Д.М.Алиханов, А.Т. Кулмахамбетова, А.К.Жунусова, 

М.Б.Бакытова, А.А. Азизов, Д.А.Зинченко 
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Name of the project 

manager 

Moldazhanov Aidar Kadyrzhanovich 

Project name  Development of a multifunctional machine for non-destructive quality control and 

automatic sorting of eggs into categories with elements of intelligence 

Objective of the project Development and research of a multifunctional machine for non-destructive control of 

quality indicators and automatic sorting of eggs into categories using algorithms and 

programs of intelligent robotic systems that expand technological capabilities, increase 

productivity and accuracy of dividing hatching and commercial eggs into categories in 

accordance with standards. 

Project Description Egg sorting is one of the most time-consuming processes in poultry farming. Commercial 

eggs are sorted by weight, and the selection of eggs for incubation is carried out manually. At 

the same time, visual selection is associated with errors and low productivity. The problem 

can be solved by applying non-destructive methods for determining egg quality indicators 

and intelligent algorithms for automatic sorting into categories in accordance with the 

requirements of standards. The scientific novelty of the project consists in multi-criteria 

determination of egg quality indicators based on quantitative characteristics using methods of 

digital information processing, image recognition, fuzzy logic and neural networks, and the 

sorting process itself is performed automatically by the rotary method, which allows reducing 

the size of the machine 



The machine is designed for sorting commercial and hatching eggs and technological control 

of egg quality indicators during production and selection work 

Result / expected results 

 the project 

The parameters of the technological scheme will be justified and an algorithm will be 

developed for determining quantitative informative features for determining the quality 

indicators of hatching and commercial eggs based on the theory of digital image processing, 

image recognition and fuzzy set theory. Preparing materials for publication. An algorithm and 

program for controlling the operation of the machine will be developed, and a prototype of a 

multifunctional machine for non-destructive quality control and automatic sorting of eggs 

into categories will be made. Production and experimental research of an experimental model 

of a multifunctional machine. Processing of research results and preparation of articles for 

publication. Recommendations for operation and requirements for experimental design 

development (R & d) of a multifunctional machine for non-destructive quality control and 

automatic sorting of eggs into categories in poultry farms when sorting hatching and 

commercial eggs will be developed. 

Full name of the project participants  A. K. Moldazhanov, D. M. Alikhanov, A. T. Kulmahambetova, A. K. Zhunusova, M. B. 

Bakytova, A. A. Azizov, D. A. Zinchenko 
 


