
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 ١٣٨٨سال / ١ شماره ١٩جلد / هاي صنايع غذاييمجله پژوهش

 

   سيب با استفاده از پردازش تصويري کيفي درجه بنديامکان سنج
  ۲حسين بهفر و ۳علي آقا گل زاده، *۲حميدرضا قاسم زاده، ۱راضيه پوردرباني

  
  ۱۳/۹/۸۷:رشيخ پذيتار
  زي دانشگاه تبري، کشاورزيهاني ماشيمهندسگروه  ،دانش آموخته کارشناس ارشد -۱
  زيانشگاه تبر د،ي کشاورزيهاني ماشي گروه مهندس-۲
  زي دانشگاه تبر، دانشکده برق، مخابراتي گروه مهندس-۳
 E-mail:Gasemzadeh@tabrizu.ac.ir            مسئول مکاتبه*

  
  دهيچک

. هاي نويني هستند که در بخش کشاورزي کاربردهاي مختلفـي دارنـد           و پردازش تصوير روش    يماشين بيناي  هایسيستم
 بررسي امکان اسـتفاده از   اين تحقيقهدف. شود استفاده ميرجه بندي محصوالت مختلف براي ديماشين بيناياز سيستم   

 شامل يماشين بيناي منظور يک سيستم کامل    بدين. بر اساس صدمات سطحي بود    بندي سيب   پردازش تصوير براي درجه   
 ۱۰۵ تعـداد  .کار گرفتـه شـد   براي پردازش تصاوير به      Matlabنرم افزار   .  فراهم شد  محفظه نوردهي، دوربين و کامپيوتر    

 سپس به کمک .، تصويرگرفته شددر شرايط نوردهياز هر سيب شدند و  اسميت به طور تصادفي انتخاب       عددسيب گراني 
از جملـه  . به دسـت آمـد  گيري معيوب يا سالم بودن سيب     معياري براي تصميم  روش سعي و خطا مقدار آستانه به عنوان         

 شـد با نـواحي معيـوب اشـتباه گرفتـه مـي     در تصوير باينري  که بود سيب وجود دمگل  در ارتباط با درجه بندي    مشکالت
درجـه دو و  ، درجه يک، يعالسپس سيب ها به چهار درجه .  طول به ضخامت براي حذف دمگل انتخاب شد    نسبت بنابراين

 بـا  يماشين بينـاي بندي  درجهبندي ديد انساني با نتايجبه منظور ارزيابي سيستم، نتايج درجه      . درجه بندي شدند   درجه سه 
  .به دست آمد % ۲۳/۹۵و دقت کلي درجه بندي  % ۰۴/۹۹دقت حذف دمگل . هم مقايسه شدند

  
  ، ماشين بينايي سيبيبند درجه پردازش تصوير، :ي کليدي واژه ها
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Abstract  

Machine vision based system and image processing are new techniques that have different 

applications in agricultural industry. They are applied for grading of different products. The aim of 

this study was the consideration of image processing application for apple sorting based on their 
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external quality. A machine vision based system consisted of a lighting chamber, a camera and a 

personal computer were applied. The images were processed with Matlab software.  A number of 

105 Grany Smith apples were randomly selected. The images of apples were captured under 

developed illumination condition. The threshold level as a criterion of being defective or 

wholesome was achieved by trail and error. One of the problems in relation to the sorting was the 

stem that was considered as defects in a binary image. Length to thickness ratio index was used for 

removing the stem. Then the apples were sorted into four classes namely, Extra Fancy, Fancy, 

Utility and Cull.  In order to evaluate the system, the result of human vision and machine vision 

were compared. Total accuracy of stem removing and sorting was 99.04% and 95.23%, 

respectively. 

 

Keywords: Apple sorting, Image processing, Machine vision 
مقدمه

يب از زمره اولـين ميـوه هـايي اسـت كـه بـشر از دوران                 س
 مـورد   ماقبل تاريخ و شروع دوران كشت و زرع شـناخته و          

، جـنس  ١ سيب از خـانواده روزاسـه      .استفاده قرار داده است   
ــ٢مــالوس ــ (اي ارقــام مختلفــي مــي باشــد وده ودار ب  يمنيع
۱۳۷۰(.  

كـشور در   ) بـارور (سطح زير كشت محـصوالت بـاغي              
 هكتار بوده كه از اين ميـزان ، سـهم   ۱۶۵۷۰۰۰ ،   ۱۳۸۰سال  

 ۲۳۵۳۰۰۰ هكتار و ميزان توليد سيب    ۱۴۹۰۰۰سيب درختي   
بـی  (  تن بر هكتار بوده اسـت      ۸/۱۵د آن   تن بوده ، كه عملكر    

  .)۱۳۸۰ نام
عرضه ميوه توليد شده، به صورت بـازار پـسند و بـاب           

 است که هـر توليـد کننـده         طبع مصرف کننده از اهم مطالبي     
 کـشور از ايـن   بـسياري از باغـداران  .  مد نظـر دارد   امروزي

نمي باشند محصول خـود را بـه نحـو     شاکي هستند که قادر 
در نتيجـه   . شايسته به بازار رسانيده و به فـروش برسـانند         

ــ  ــل خ ــه    متحم ــداري، ب ــوند و از باغ ــي ش ــادي م سارت زي
   .خصوص توليد سيب دلسرد هستند

اقدام اخير دولت در باز کردن راه خروج مازاد ميـوه بـه             
بازارهاي خارجي و تـشويق صـنايع مربـوط بـه سـيب مـي         
                                                
1Rosaceae  
2Malus  

ــد   ــضل کمــک نماي ــد در حــل مع ــاي . توان ــي در دني ول
پـر رقابـت خـارجي، بـدون           امروزي و در بازارهاي     

ت دقيق ضوابط درجه بندي و انـدازه بنـدي و بـه             رعاي
بنــابراين  .دسـت آوردن شـهرت، نمـي تـوان وارد شـد     

براي افزايش صادرات محصوالت باغي، لزوم مکانيزه       
کردن صنايع بسته بندي ميوه در کشور و کنترل کيفي   

 .مـي شـود          ميوه ها قبل از بـسته بنـدي احـساس           
 آزمايـشي را  سيـستم ) ۲۰۰۲( و همكـاران    ونگکينگ ز 

 شامل  كه براي شناسايي عيوب سطحي پيشنهاد كردند     
يك نقاله تغذيه، واحد فاصله انـداز يكنواخـت، سيـستم           

 نقالـه تغذيـه    .  و يك نقاله درجه بنـد بـود        يماشين بيناي 
كـرد،    سيب ها را به سمت واحد فاصـله انـداز هـدايت     

 تغذيـه شـدند تـا      يماشين بيناي  واحدسپس سيب ها به     
در پايان واحد درجه بنـد  . عيوب بازرسي شوند از نظر   

  .عمل درجه بندي سيب ها را انجام داد
 روشـي   ،آنها بر اساس تصوير مرجع از يك سيب             

را براي انجام عمل بخشبندي صدمات موجـود در يـك      
 زمينـه هـاي     .تصوير سـيب بـد شـكل گـسترش دادنـد          

 کـه بـه دليـل    اسـت تصوير شامل آيينه و تـسمه نقالـه        
ت بودن اين دو از هم، بخشبندي تـصوير بـا يـک     متفاو
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بنـابراين از روش    . نيـست عمل آستانه سازي سـاده ميـسر        
ابتـدا يـك      بدين صورت كه   .تفريق براي اين امر استفاده شد     

ميوه بوجود آمد و سـپس بانرمـال كـردن          از  تصوير مرجع   
تصوير ميوه اصلي مـورد بازرسـي، تـصوير ميـوه مرجـع             

 بـا كـم كـردن     ،در مرحلـه دوم   .  بـه دسـت آمـد      ١نرمال شده 
تصوير ميـوه اصـلي نرمـال شـده از تـصوير ميـوه مرجـع              

سـر  . بـه دسـت آمـد   تـصوير ديگـري   ) NRFI(نرمال شـده    
انجام آستانه سازي ساده براي به دست آوردن صدمات به          

كـه اسـتفاده از هـر الگـوريتم          امـا از آنجـايي    .  برده شد  ركا
 نمايـان   منظـور ه  ، ب ٢جداسازي بر اساس آستانه سازي كلي     

 بنابراين آنها روش هـاي      ،سيب مشكل است  سازي صدمات   
را بـراي بـه دسـت آوردن        ٣آستانه سازي تطبيق پذير محلي    

  .دست يافتند% ۹۳ به دقت  وصدمات توسعه دادند
روي درجه بنـدي سـيب هـا بـا          ) ۲۰۰۳( گوير كاودير و       

 آنها. كار كردند  off-lineاستفاده از منطق فازي به صورت       
سيب را بـر حـسب شـاخص هـايي مثـل رنـگ، نقـص هـاي               

رنـگ بـا    . خارجي، شكل، وزن و اندازه درجه بنـدي نمودنـد         
 در محـدوده  CR-200استفاده از رنگ سـنج مينولتـا مـدل         

L،a  و b اندازه گيري شد كه در آن L ،فاكتور درخـشاني   
a  وb   مي باشند  ب مقدار قرمز يا سبز و مقدار زرد       به تر تي .

 ي بر روي سيب ها با استفاده از يـك شـابلون           نقايص سطح 
گيري شدند كه از يك سري سوراخ هاي بـا قطرهـاي        اندازه

 )باريك و بلند شدن   (نقايص اندازه   . متفاوت تشكيل شده بود   
با اندازه گرفتن بزرگترين و كـوچكترين ارتفـاع هـاي سـيب            

برنامـه نويـسي    . بوسيله يك پرگار الكترونيكي تعيين شـدند      
ازي  سـ غيـر فـازي    براي فـازي سـازي و    ٤ق فازي توابع تعل 

سيب ها به سه درجه     .  انجام شد  Matlabبوسيله نرم افزار    
  .درجه بندي شدند   خوب، بد و متوسط 

سيـستم آزمايـشي را بـراي       ) ۲۰۰۵( بندسن و همکاران        
 مبتني بر   د كه ايي صدمات سطحي سيب ارزيابي كردن     شناس

ه در حـين چـرخش،     چرخش سيب در مقابل دوربين بـود كـ        

                                                
1Normalized Reference Fruit Image (NRFI) 
2thresholding Global  
3Local adaptive thresholding 
4Membership Function 

سيب هـا    .چندين تصوير توسط دوربين گرفته مي شد      
سيـستم نـوردهي     تسمه نقاله گذرا از يك تونل با      روي

مـي   ، در جلوي  دوربين به آرامي واژگـون        تعبيه شده 
شدند تا محور دمگل در موقعيت عمود نـسبت بـه لنـز             

هاي پالستيكي تكيه داده     دوربين قرار گيرد و به غلتك     
بــا وضــوح   (دوربــين  . اده مــي شــدند  و چــرخش د

در )  ســـطح خاكـــستري۲۵۶ پيكـــسل و ۱۰۲۴×۱۰۲۴
ــه،۳۶۰چــرخش  ــصوير را   درج ــي شــش ت ــت م  .گرف

نواحي تيره اي كـه   .دوربين شامل فيلترهاي نوري بود   
در طول چرخش، نسبت به سيب در موقعيت ثابت قرار    

كـه ديگـر نـواحي        بودند در حـالي    دمگلداشتند بيانگر   
 يا موقعيت آنها از فريمي به فريم ديگر      تيره كه شكل و   

 اگرچـه . تغيير كردنـد جـزو صـدمات محـسوب شـدند          
، اماتعـدادي از سـيب      %)۹۰( شناسايي نسبتا موفق بود   

آنهـا  . هاي سالم به عنوان معيـوب درجـه بنـدي شـدند        
اظهار داشتند كه هنوز هم مـشكل شناسـايي دمگـل از             
 نواحي صدمه ديده واقعـي بـه طـور كامـل حـل نـشده            
است و در اين راستا، استفاده از دوربين هاي اضـافي           

هـا  آن .ستاهماهنگ با بازرسي نواحي دمگل مورد نياز  
 Matlabافـزار    نـرم  پـردازش تـصوير    از جعبه ابـزار   

  .براي تحليل داده ها استفاده كردند
از جمله مسائلي که در ارتبـاط بـا درجـه بنـدي                       

 وجود دمگل   ،گيرد قرار   خودکار سيب بايد مورد توجه    
 با نواحي معيوب و لکه ها  اشتباه گرفته     ياست که گاه  

هـاي مکـانيکي شناسـايي دمگـل کـه       روش .مـي شـود  
 قابل اعتماد نيـستند    بوده،سيستم چرخش دهنده ساده     

 به صورتي که شامل   ٥چرا که تنظيم و حفظ جهت دهي      
هاي مبتني   روش. تمام سطوح سيب باشد مشکل است     

هـا و    محدوده وسـيعي از تکنولـوژي   يماشين بيناي بر  
  .مواد را پوشش مي دهند

 يمـ       از مسايل ديگر، گرفتن تصوير با کيفيـت بـاال           
تــصوير بــا كيفيــت بــاال مــي توانــد بــه كــاهش  . باشــد

پيچيدگي و زمان مورد نياز براي پردازش هاي بعـدي           
                                                
1Orientation 
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كمك كند، كه ايـن عمـل باعـث كـاهش هزينـه هـاي سيـستم              
كاربردهاي مختلـف ممكـن اسـت        .پردازش تصويرمي شود  

  .)۱۳۸۰ خليلي( هاي مختلف نور پردازي باشدروش د نيازمن
درجه بندي سـيب بـه منظـور بـاال بـردن بـازار پـسندي و            

بـراي افـزايش   . اسـت رقابت با بازارهاي جهاني حايز اهميت   
صادرات محصوالت باغي، لزوم مکانيزه کردن صنايع بسته    

 کيفي ميـوه هـا قبـل از بـسته         بندي ميوه در کشور و کنترل     
  .مي شود بندي احساس 

سـيب از جملـه محــصوالتي اسـت کـه در کــشور مـا بــه          
امـروزه جداسـازي سـيب بـر        . صورت انبوه توليد مي شود    

اساس رنگ و اندازه در کشورهاي مختلف به طور خودکـار       
اما تشخيص خرابي و درجه بنـدي آنهـا بـه           . انجام مي شود  

 كه مستلزم و  تخصص انجام مي شود   کمک نيروي انساني م   
  .قت و هزينه زيادي است

هدف اين تحقيق امکان سنجي درجه بندي کيفي سـيب بـا            
  .  استفاده از پردازش تصوير توسط کامپيوتر بود

  
 مواد و روش ها  

اين تحقيق سعي بر آن شد که با انجام کار عملـي بـر         در     
 کـردن بهتـرين      ضـمن پيـدا    ،روي انواع تصاوير گرفته شده    

وضعيت استقرار سامانه نور پردازي و موضوع نـسبت بـه           
همديگر در هر يک از انواع منابع نورپردازي ، بهتـرين منبـع           

روش كـار بـه ايـن صـورت بـود كـه         .نوردهي انتخاب شود  
 از نظـر دو   LED تابـان، هـالوژن، فلورسـنت و    منـابع نـور  

 ان ديـد فاكتورحساسيت به تغييرات ولتـاژ و يكنـواختي ميـد         
)١FOV(       نمودارهـاي  هـر دو      .  مورد بررسي قـرار گرفتنـد

رم افزار اكسل  توسط نRGBفاكتور در مقابل شدت مقادير    
تعيـين   Matlab توسط نرم افـزار      RGB و مقادير    رسم شد 

، ۶، ۵ولتـاژ هـاي   ، تصوير ميـوه در   LEDدر منبع نور    . شد
ت،  ولـت، بـا دو تکـرار و در منبـع نـوري فلورســن     ۱۸و ...... 

 ولت با ۲۲۰و .......... ، ۱۴۰، ۱۳۰تصوير ميوه در ولتاژ هاي     
 رســم نمــودار حــساسيت بــه بــراي سـه تکــرار گرفتــه شــد 

 ميـوه در     براي قسمت مركـزي    RGBتغييرات ولتاژ، مقادير  
                                                
2Field of View 

 ي تعيين بهترين ولتـاژ براي .هر ولتاژ خاص تعيين شد  
 کمتـــرين ي داراRGBکـــه در آن، تغييـــرات مقـــادير 

 CRD، از روش دانکن و طرح آزمايش        دهستنتغييرات  
يـابي بـه بهتـرين ولتـاژ، بـه           بعد از دست   .استفاده شد 

در RGB  بررسي يكنواختي ميدان ديد، مقادي منظور 
فواصل مساوي از مركز بـه طـرف لبـه هـا در هـر دو           

بـا توجـه بـه ايـن       .  محاسبه شدند  ي و عمود  يجهت افق 
 قبيـل   و مزايـايي از  )۳ و   ۲جـدول   ( ي آمـار  يتحليل ها 

تقريبـا  (، عمر كاركرد بـاال   (DC)مستقيم بودن جريان
 سال کـار بـدون توقـف        ۱۱ ساعت که معادل     ۱۰۰۰۰۰
وجـود پوشـش    ، پايداري مكـانيكي بـه دليـل         )مي باشد 

هاي محافظ شفاف، اتالف گرمايي کم ، بـازده بـاال در            
 ي لـومن بـه ازا     ۶۰-۸۰(تبديل انرژي الکتريکي به نـور       

 عنـوان بهتـرين منبـع انتخـاب      بـه LED، منبع  )هر وات 
الزم به ذکر است که سيـستم نـورپردازي گنبـدي      . شد

 در ايـن مطالعـه     بـراي اولـين بـار        LEDبا منبع نوري    
بـه کمـک ايـن نـوع محفظـه           .مورد استفاده قرار گرفت   

، از تشکيل سـايه هـا در تـصوير ممانعـت بـه              ينورده
 ي انتخـاب شـده، نـورده      يعمل آمد و توسط منبع نور     

 ،براي گرفتن تـصوير  .  بر موضوع اعمال شد    يتيکنواخ
 ۱/۵با وضـوح    ) Sony) NO.DSC-P100يک دوربين   
 بـه  . در قـسمت بـاالي محفظـه نـصب شـد      مگا پيکـسل  

 توسـط دوربـين ،     شده منظور پردازش تصاوير گرفته   
  RAM ۵۴۰ بــا حافظــه pentium 4از يــک کــامپيوتر 

زش و تحليـل تـصاوير بـا        پـردا . مگا بايت استفاده شد   
نــرم افــزار  جعبــه ابـزار پــردازش تـصوير  سـتفاده از  ا

Matlab ۰۴/۷انجام گرفت .  
   

  يالگوریتم درجه بند
ــداد  ــيب گرانــ ۱۰۵     تع ــور   ي عددس ــه ط ــميت ب  اس

ســپس در شــرايط نــوردهي . تــصادفي انتخــاب شــدند
 انتخاب شده، از تک تک سيب ها از يک وجه تصوير بـا  

 هـا   سـيب . گرفته شد پيکسل   ۲۵۹۲ × ۱۹۴۴ رزولوشن
 – شــدند کــه محــور دمگــل  ي جهــت دهــيبــه گونــه ا
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ترتيـب  بـه ايـن     . کاسبرگ عمود بر محور لنـز دوربـين بـود         
 شود و فقط دمگل قابـل  ينم کاسبرگ در تصوير نشان داده   

 قابـل اهميـت   خـاطر  اين   به ياين نوع جهت ده   .  باشد يم ديد
 شده، امکان تفکيـک کاسـبرگ از     ي که در تصوير باينر    است

، قـادر   ي جهت دهـ   شيوه اين     ،براينبناندارد و   لکه ها وجود    
 روش کار به اين صورت    .هستبر فايق آمدن بر اين مشکل       

 که ابتدا تمام تصاوير گرفته شده به محيط کـاري نـرم      است
ــزار  ــصوير  آورده شــدند، ســپس Matlabاف در مــاتريس ت

 صـفر  با عدد دمگل و معيوبباينري شده، نواحي مربوط به      
توجـه بـه   بـا  . کد گذاري شـده انـد  عدد يک  و ديگر نواحي با     

 Matlabالگوريتم، برنامه مربوطه به زبـان برنامـه نويـسي           
 متفاوت از رنگ بافـت سـالم     رنگ لکه هاي سيب   . نوشته شد 

سيب است و همين امر باعث مي شود که در تصوير باينري     
بنـابراين اولـين    . شده اين نواحي از بافت سالم تفکيک شوند       

يک سـطح آسـتانه معـين بـه روش آسـتانه        که   آن است قدم  
معيـاري  سازي تعيين شود که در واقـع ايـن سـطح آسـتانه         

 به  .مي باشد براي تصميم گيري معيوب يا سالم بودن سيب         
 اوليه به تصوير    ي کردن تصوير، تصوير رنگ    يمنظور باينر 

 تبـديل شــد  ]۰و۱ [ بـين  ي بـا ارزش پيکـسل هـا   يخاکـستر 
 اده از روش سـعي و خطـا   با اسـتف ۳/۰سطح آستانه  سپس    
 بدســت آمــد و در ايــن ســطح آســتانه،   نمونــه۲۰ يبــر رو

 ۰ يها با ارزش پيکسل   ي به تصوير باينر   يتصوير خاکستر 
 پيداســت، در ۱کــه از شــکل همانگونــه امــا .  تبــديل شــد۱و 

، دمگل همانند نواحي معيوب منظور مي شـد         يتصوير باينر 
اوير انجـام    تـص  ي رو يبنابراين الزم بود که پـيش پردازشـ       

  .تا به طريقي اين مشکل مرتفع شودگيرد 
      

  
  
  
  
  
  

  ي عدم شناسایی دمگل از نواحی معیوب در تصویر باینر-ا شکل
  

در ماتريس تصوير باينري شده، نواحي مربوط به             
 صفر و ديگر نواحي با عدد يـک    دمگل و معيوب با عدد    

اشـتن   از آنجايي که دمگل به دليل د  .کد گذاري شده اند   
شکل و ضخامت خاص، با حالت کشيدگي و ضـخامت          
خيلي کمي نسبت به نواحي گرد و پهـن معيـوب ميـوه،          
منفــک از نــواحي معيــوب مــي باشــد، بنــابراين از ايــن 

ذف دمگـل اسـتفاده      حـ  بـراي ويژگي به عنوان معياري     
 گونه اي پياده سازي شد که مـاتريس        الگوريتم به . شد

رديـف اول و سـتون      تصوير باينري شده به ترتيب از       
ــع هــدف جــستجوي  . اســکن شــد) از بــاال(اول  در واق

کـه نــسبت طـول بــه    زمــاني. صـفرهاي مــاتريس بـود  
ــا ارزش پيکــسلي    ــادير ب ضــخامت محــدوده داراي مق

 بيـشتر شـد، الگـوريتم     ۱صفر از مقدار معـين تجربـي        
ارزش پيکسل يک را جايگزين صفرکرد و به اين طريق        

  .)۳و۲شکل  (ذف شدشده حدمگل از تصوير باينري 
پيکسل هـا،     براي شمارش    Matlab دستور ويژه         

 -فقط قادراست که تعداد پيکسل هاي باالي حد آستانه         
به منظور شمارش .  را شمارش کند -پيکسل هاي سفيد  

 بـا ارزش صـفر کـه در واقـع همـان         يتعداد پيکسل ها  
 باشند تصوير زمينـه گرفتـه شـد و          ي معيوب م  ينواح

تعداد پيکسل هاي زمينـه کـه همگـي داراي ارزش يـک             
بودند، از تعداد پيکسل هاي هر تـصوير کاسـته شـد و        
به اين ترتيب تعداد پيکسل هاي نواحي معيوب محاسبه      

در صــورتي کــه تــصوير شــامل ناحيــه معيــوب . شــد
 بـا ارزش يـک بعـد از حـذف           ينباشد، تعداد پيکسل ها   

 زمينــه، صــفر ي و اعمــال تفريــق از پيکــسل هــادمگــل
   .خواهد بود
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   الگوریتم سیستم جداسازي-2شکل 
  

  
  

  
    حذف دمگل بعد از اعمال الگوریتم-3شکل 

  

 شروع

دن داده ھای خام به آور
 محیط کاری نرم افزار

 فراخوانی ماتريس تصوير

 پیدا کردن سطح آستانه

تبديل تصوير رنگی به تصوير 
 خاکستری

شناسايی به عنوان دمگل و 
 حذف آن

باينری کردن تصوير با سطح  آستانه 
 معین

اسكن ماتريس جھت شناسايي 
 محصور  بین ٠سلولھاي با ارزش 

 ١سلولھاي با ارزش 

Extra Fancy 

Fancy 

Utility 

محاسبه تعداد پیکسل ھای 
  )PIX  (0با ارزش 

PIX
< a 

  طول/ضخامت
> A 

PIX
< b  

PIX
< c 

Cull 

 پايان
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   سیستم یارزیاب
 ي      به منظور ارزيابي سيـستم، نتـايج درجـه بنـدي بينـاي            

 بـر اسـاس نظـر     يماشـين بينـاي   دي  انسان با نتايج درجه بنـ     
با استفاده از يک کاغذ ميليمتـري   . محقق با هم مقايسه شدند    

مربعات کوچک يک ميليمتر مربعي روي يـک تلـق بـي رنـگ            
مساحت نـواحي معيـوب تـک تـک         . قابل انعطاف، چاپ شدند   

سيب ها بر حسب ميليمتر مربع توسط اپراتور بدست آمد و           
درجـه دو و  ، درجـه يـک  ، يعـال طبق نظر محقق بـه درجـات       

سپس به منظور دست يابي بـه     .  درجه بندي شدند   درجه سه 
تعداد پيکسل ها در هر ميليمتر مربـع، تـصوير قطعـه اي بـه         
مساحت يک سانتيمتر مربع گرفته شد و طبق همان الگوريتم     
و همان سطح آستانه باينري شد و تعداد پيکسل ها بـه ازاي        

 پيکـسل بـه ازاي      ۱۷۸د  هر ميليمتر مربع محاسبه شد که عد      
ماشـين  که در درجه بنـدي       از آنجايي . هر ميليمتر مربع بود   

 پيـاده  Matlab در نـرم افـزار   ي، الگوريتم درجـه بنـد   يبيناي
سازي شد و همانگونه که در باال ذکر شد، اين نرم افزار بـه          
جاي محاسبه مساحت نواحي معيـوب، تعـداد پيکـسل هـا را          

. چنـين تبـديلي ضـروري بـود    بدست مي دهد بنابراين انجام  
 مشخـصات زيـر     دارايدرجات مشخص شده توسط محقق      

  : بودند
) با فرض دايـروي بـودن     ( کلي ناحيه معيوب     مساحت : يعال

 باشـد کـه بـا تبـديل صـورت       mm ۲۸۵ ۲بايـستي کمتـر از   
  پيکـسل بدسـت    ۵۰۸۲۸  معـادل  گرفته تعداد کلي پيکسل هـا     

  .مي آيد
 ۲mmب بايستي کمتر از      کلي ناحيه معيو   مساحت :درجه يک 

  باشد که با تبديل صورت گرفته تعداد کلي پيکـسل هـا            ۵۰۶
  .مي آيد ست پيکسل بد۹۰۳۶۱ معادل

 کلــي ناحيــه معيــوب بايــستي کمتــر از  مــساحت : درجــه دو
۲mm ۷۹۱            کلـي   باشد کـه بـا تبـديل صـورت گرفتـه تعـداد 

  .مي آيد  پيکسل بدست۱۴۱۱۸۹  معادلهاپيکسل
 ۲mm ۷۹۱کلي ناحيه معيوب بايستي ازمساحت  : درجه سه

  . باشدبيشتر 
 يماشـين بينـاي  يکبار ديگر تک تک سيب ها توسـط سيـستم        

  . شدندي بر همان معيارها درجه بنديمبتن

  نتايج و بحث
   :ندي درجه بندي ناشي از عوامل زيرخطا ها
خطاهـا بـه دليـل عـدم     ، ۴بااليي از شـکل      رديفدر دو   

ي باشـند کـه بـه دليـل         شناسايي کوفتگي هاي داخلي م    
تباين پايين بين بافت سالم و بافت کوفته شـده داخلـي             
کــه معمــوال کــوفتگي هــاي تــازه هــستند، در تــصوير  
باينري قابل شناسايي نيـستند و ايـن امـر باعـث شـده            
است تا تعداد پيکسل هاي شـمارش شـده توسـط نـرم       
افزار کمتر از تعداد پيکسل هاي شمارش شـده توسـط      

در مورد سـوم خطـا بـه        . و خطا رخ دهد   اپراتور باشد   
دليل عدم منفک بودن ناحيه معيوب از دمگل مي باشـد           

. در جريـان حـذف دمگـل حـذف شـده انـد          که لکـه هـا      
مـي باشـد کـه تـرک         درموردچهارم، خطا به اين دليل      

خوردگي تـازه اسـت و همـه قـسمتهاي تـرک خـورده              
ــا محــيط    ــر واکنــشهاي آنزيمــي ب ــد در اث ــسته ان نتوان

 کـه تغييـر     ين تغيير رنگ دهند و تنها، نـواحي ا        پيرامو
رنگ داده اند در تـصوير بـاينري بـه صـورت پيکـسل             
هاي سياه نشان داده شده اند و بنابراين تعداد پيکـسل          
هاي شمارش شده بـه عنـوان ناحيـه معيـوب کمتـر از             

  .تعداد پيکسل هاي معيوب واقعي مي باشد
يح  نمونــه از درجــه بنــدي صــح چهــار۵شــکل در      

تـصاوير بـه ترتيـب از بـاال بـه       . شده اسـت  نشان داده   
 درجـه   ، درجه يک، درجـه دو و يعال پايين درجه هاي

  .دهندرا نشان مي سه
از بين نمونـه هـاي انتخـاب شـده، فقـط در يـک مـورد         
دمگل حذف نشد که دليل آن کوچکي دمگل بود کـه در           
واقع معيار نـسبت طـول بـه ضـخامت کمتـر از مقـدار               

 بود و به عنوان ناحيه معيوب شناسايي    ۱ن  تجربي معي 
  . بود۰۴/۹۹دقت کلي فرآيند حذف دمگل . شد
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  تصویر اصلی ) a: بندي غیر صحیح  چهار نمونه از درجه-4شکل 
b ( تصویر باینري شدهc (تصویر باینري شده پس از حذف دمگل  

  
  ینرخ بازشناس

جه       دقت درجه بندي مربوط به هر درجه و دقت در    
شـده    نـشان داده   ۱بندي کل در مـاتريس سـردرگمي        

به دليـل نبـود نمونـه هـاي کـافي از هـر درجـه،                . است
براي مثال پايين بودن دقت درجـه  . داوري ساده نيست  

.  به دليل کافي نبودن نمونه در اين دسته مي باشـد            يک
با اين وجود هدف اصـلي ايـن تحقيـق بررسـي امکـان              

از پـردازش تـصوير بـود       درجه بندي کيفي با استفاده      
که تا حدودي تحقق يافتـه اسـت و  البتـه جـاي کـار و                 

  .  تحقيقات افزون دارد

تصویر اصلی ) a:  چهار نمونه از درجه بندي صحیح -5شکل 
b ( تصویر باینري شدهc ( تصویر باینري شده پس از حذف

  دمگل
  
  
  
  
  

 پيداسـت از  ۱ همانطور که از داده هاي موجـود در جـدول    
، همـه آنهـا بـه درسـتي درجـه بنـدي        يعالونه سيب    نم ۷۶

 نمونـه سـيب   ۸از بـين  .  حاصـل شـد  ۱۰۰%شـدند و دقـت   
 شناخته شـدند  يعال تا از آنها به عنوان درجه  ۲،  درجه يک 

 ۱، درجـه دو  نمونه سـيب    ۱۰از  .  به دست آمد   ۷۵%و دقت   
درجـه   يعال نمونه به عنوان ۱ و درجه سهنمونه به عنوان 

 ۱۱از .  بـه دسـت آمـد     ۸۰%درجه بندي   بندي شدند و دقت     
، فقط يک نمونه بـه خطـا بـه عنـوان            درجه سه نمونه سيب   

 بـه  ۹/۹۰% وجود داشـت و دقـت درجـه بنـدي           يعالدرجه  
  . به دست آمد۲۳/۹۵%  دقت کلي درجه بندي . دست آمد

    ماتریس سردرگمی درجه بندي به چهاردسته-1 دولج
نرخ 

  بازشناسی
درجه 
  سه

درجه 
  دو

درجه 
  یک

    عالی

  عالی  76  0  0  0  %100
  درجه یک  2  6  0  0  %75
  درجه دو  1  0  8  1  %80
  درجه سه  1  0  0  10  %9/90
%23/95            
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 براي LEDتجزیه واریانس مربوط به ولتاژهاي منبع  -2جدول 
 B وR ،Gهاي رنگ

     میانگین مربعات

B G R 

درجه 
 منابع تغییرات آزادي

9/103 * 97/22 * 43/4  رتیما 13 *

57/0  39/0  61/0  خطا 14 

  %                  5  احتمال معنی دار در سطح٭

  
تجزیه واریانس مربوط به ولتاژهاي منبع فلورسنت  -3جدول 

  B وR ،Gبراي رنگ هاي 
     میانگین مربعات

B G R 

درجه 
 آزادي

منابع 
 تغییرات

31/186 * 01/ 592  ns 70/ 501 ns 9 تیمار 

8/319  06/323  8/319  خطا 20 

ns5  احتمالمعنی دار در سطحغیر معنی دار و به ترتیب ٭ و                  % 
  

 نتيجه کار پـردازش تـصوير بـه         ۶۵% که   ياز آن جاي       
 دارد بنابراين هرچه ي سيستم بستگينوع و نحوه نورده   

 اعمـال شـود بــه همـان انــدازه    ي يکنواخـت تــر ينـورده 
مـدت  .  يابـد يمـ   کاهشچيدگي، هزينه و زمان پردازش  پي

 نقطـه نظـر    ازيزمان پردازش در سيـستم ماشـين بينـاي     
ج حاصــل ينتـا .  باشــديمـ  سـرعت بـسيار حــايز اهميـت   

بـود  ) ۲۰۰۲( گروالد و همکـاران   يقات اسـت  يمنطبق بر تحق  
 ي در  کاربردهـا LEDان کردنـد اسـتفاده از نـور      يـ که ب 

ج ي، نتـا يکـ ي الکترونيوب بوردهـا يص عيمربوط به تشخ 
  %). گر نشان دادي ديا نسبت به منابع نور ريبهتر
 يمـ   ياگر کيفيت تصوير يکنواخت تر باشد به سادگ            

، کـار پـردازش را انجـام       ي کل يتوان با عمل آستانه ساز    
 غيــر يکنواخــت باشــد يکــه اگــر نــور دهــ  در حــالي;داد

 ميسر نخواهد بـود و بايـد   ي کل ياستفاده از آستانه ساز   
هم زمان بر و هـم هزينـه بـر        که   ي محل ياز آستانه ساز  

  ).۲۰۰۲ون و همکاران کينگ ز( باشد استفاده کرد يم

ــور         ــع ن ــتفاده از منب ــا اس ــر، ب ــق حاض  LEDدر تحقي
بنـابراين  .  موضوع اعمـال شـد     ي بر رو  ي يکنواخت ينورده
 بـسيار  ي بدون نياز به دوربـين هـا  ي با کيفيت باال  تصوير

هش يافت به  پردازش کا يپيچيدگ. آمدگران قيمت به دست     
 و نوشـتن  ي کلـ ي کـه بـا يـک عمـل آسـتانه سـاز       يگونه ا 

 با حجم کمتر، زمان پردازش و به تبع آن هزينه          يالگوريتم
 از مدت زمان پردازش کاهش يافت، و نتايج بـه         ي ناش يها

، ي انجام گرفته قبلـ    يدست آمده در مقايسه با نتايج کارها      
  . بودندي دقت قابل قبوليدارا

   
  on-line ي درجه بنديتم موجود براقابلیت بسط سیس

 انجـام گرفـت،     off-line      اگرچه اين تحقيق به صـورت       
 را دارد که با انـدکي  on-lineاما اين سيستم قابليت اجراي    

تغييرات در شکل محفظه نور دهـي و بـسط الگـوريتم ايـن      
 بـه منظـور انجـام واقعـي     .مي شود  امر به سادگي محقق    

نيـاز بـه انتقـال محـصول روي     درجه بنـدي بالدرنـگ کـه     
تــسمه نقالــه و عبــور آن از داخــل محفظــه جهــت روشــن  
سازي و تصوير گيري مي باشـد، دو طـرح پيـشنهاد مـي              

  :شود 
، شـباهت بيـشتري   ۶طرح پيشنهاد شده در شکل  ) الف      

با اين تفاوت کـه قـسمت مرکـزي        . به سيستم موجود دارد   
ز شعاع نـصب    بورد حاوي منابع نور به شعاع کمي کمتر ا        

مي شود تا نوري که از منابع نور سـاطع   منابع نور بريده    
شده و بـه گنبـد برخـورد مـي کننـد بـه هنگـام انعکـاس و            
برگشت، بتوانند از طريق اين قسمت بريـده شـده بـر روي      

اما به نظـر مـي رسـد کـه نـور رسـيده از       . محصول بتابند 
محيط باعث ايجاد اغتشاش در تصوير گرفتـه شـده شـود          

   ي البته مي توان براکه
ا ضخامت کافي به همـان  باين نقص، از پارچه برزنتي رفع  

بـه  آشکارسازهاي موجود در فرودگاههـا      گونه اي که در     
در واقع محـصول روي  . کار گرفته مي شود، استفاده کرد     

تسمه نقاله از يک طرف وارد محـدوده پارچـه اي شـده و              
وي تـسمه   پس از نوردهي و گرفتن تصوير همانطور که ر        

  . به بيرون هدايت شوديافته وانتقال 
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 ، اسـتوانه نيـز مـي    ۷ در طرح پيشنهاد شده در شکل    ) ب
ــد و در نتيجــه     ــدي شــکل را ايجــاد کن ــت گنب ــد حال توان

در چنـين  . دستيابي به نور دهي يکنواخت را ممکن سازد      
سيستمي منابع نور مي توانند در محـدوده محـل نـصب            

تفــاوتي کــه چنــين . بنــددوربــين در دو جانــب آرايــش يا
سيستمي با سيستم موجود مي توانـد داشـته باشـد ايـن      
است که در چنين سيستمي امکان آرايش منـابع نـور بـه           
طور شعاعي به دليل عبور تسمه نقاله از داخـل اسـتوانه          

اما بـراي جبـران ايـن تعـداد از منـابع نـور              . وجود ندارد 
سر حذف شده، مي توان آنها را به صورت رديفي پشت           

هم استفاده کرد تا از کمبـود شـدت نـور کـه در کيفيـت                
طـول اسـتوانه   . تصوير تاثير گـذار اسـت ممانعـت شـود     

فقـط کـافي اسـت کـه        . الزم نيست که زياد طوالني باشد     
استوانه تا اندازه اي از دو جانب امتداد داده شود تا نـور       

  .محيط در تداخل با نور منابع ايجاد اغتشاش نکند
 به يک کارت گيرنده تصوير نيـز    on-line در سيستم      

تبـديل  (نياز هست که کار آن رقمي سازي و کـدبرداري           
سـيگنال مرکـب    ) داده کد گذاري شـده بـه حالـت اصـلي          

ويديويي از دوربـين بـه بافرهـاي تعريـف شـده توسـط           
  . مي باشدRGB، در فضاي رنگي ١کاربر
 عمليات، الزم اسـت کـه سـيب هـا           on-line انجام   ي  برا
 توانـد در آب     ي اوليـه مـ    يجهـت دهـ   .  شـوند  يت دهـ  جه

 ي جهـت دهـ  يسيب ها در آب بـه گونـه ا    . صورت بگيرد 
 قـرار  ي شوند که دمگل به حالت عمود بـر سـطح افقـ         يم
 ي توانند در داخـل پيالـه هـا   يسپس سيب ها م .  گيرد يم

.  عبور کننـد   ينقاله قرار بگيرند و از داخل محفظه نورده       
 دوربين واقـع    يبور از جلو   توانند در حين ع    يسيب ها م  

ــورده  ــه ن ــته  ۳۶۰، دوران يشــده در محفظ ــه داش  درج
 کـه  ؛باشند تا اينکه تصوير تمام وجوه سيب گرفته شـود  

 ي پياله ها ي از طريق تسمه نقاله دارا     يانجام چنين دوران  
بندسـن و همکـاران      ( تواند ميسر شـود    يقابل چرخش م  

۲۰۰۵.(   
  

                                                
1User-defined buffers 

  يگيرنتيجه
 سـيب هـا بـر اسـاس         ينـدي کيفـ       در اين تحقيق درجه ب    

دقت شناسايي دمگل و حذف    . عيوبات سطحي انجام گرفت   
% دقــت تــشخيص الگــوريتم .  بــه دســت آمــد۰۴/۹۹% آن 
 به دست آمد که همخواني خوبي را با نتايج حاصل           ۲۳/۹۵

بــه دليـل دقــت بــاالي تــشخيص  .  انــسان داشــتياز بينـاي 
انجـام  الگوريتم ارايه شده و انطباق پذيري سيـستم بـراي           

، اعمــال درجــه بنــدي on-lineدرجــه بنــدي بــه صــورت  
  . اتوماسيون ميوه ها امکانپذير است

  
  

 on-lineبندي براي درجه) الف( طرح پیشنهادي -6شکل 
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  on-line براي درجه بندي ) ب( طرح پیشنهادي -7شکل 
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