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 تحقیق، این اول بخش در هدف. شد استفاده فرنگیگوجه بنديدرجه براي تکنیک این از تصویر، پردازش هايمزیت به توجه با

 ی،گسیختگ انرژي گسیختگی، نیروي حداکثر بر فرنگیگوجه رشد مراحل و بارگذاري مختلف هايسرعت تأثیر بررسی

 هر .شد انجام سنتام شرکت STM-20 مدل دستگاه از استفاده با کرنش-تنش آزمون. بود آن االستیسیته مدول چقرمگی،

 انتخاب تصادفی صورتبه عدد 9 تعداد به) رسیده فرنگیگوجه و نارس فرنگیگوجه کال، فرنگیگوجه( هافرنگیگوجه از گروه

 قرار بارگذاري تحت دقیقه بر مترمیلی 100 و 60 ،20: سرعت سه با هانمونه .گردید تقسیم تاییسه زیرمجموعه سه به و

 .شد تحلیل SPSS افزارهاينرم از استفاده با تصادفی کامالً طرح قالب در فاکتوریل آزمایش تحت آمدهدستبه هايداده .گرفت

با افزایش مرحله  .هستند دارمعنی چقرمگی روي بر بارگذاري سرعت و میوه رسیدگی شدت که داد نشان آزمایشات نتایج

رنگی فرسیدگی، مدول االستیسیته گوجهکند. با افزایش میزان فرنگی کاهش پیدا میرشد، حداکثر نیروي گسیختگی گوجه

ردازش پ به کمک تکنیک هایفرنگگوجهبخش دوم، با استفاده از یک سامانه سورتینگ آزمایشگاهی  در کند.کاهش پیدا می

 حفظهواحد کنترل الکترونیکی، مسیستم انتقال قدرت،  ،نقالهشامل تسمهبندي افزار سامانه درجه. سختبندي شدتصویر درجه

گر تشکیل ملعواحد کنترل الکترونیکی از یک میکروکنترلر و یک  که باشدیمو کامپیوتر کیفی  ، دوربین دیجیتالپردازينور

 در شدهانتخاب یفرنگگوجه عدد 150 از سامانه، ارزیابی همچنین و هایفرنگگوجه کیفی بنديدرجه برايشده است. 

پردازش  منظوربه MATLAB افزارنرمدر . شد مقایسه نتایج و تصویربرداري برخط صورتبه تغذیه، مختلف هايسرعت

 20 يندبدرجه سامانه تغذیه شیب براي که داد نشان بخش این در آمدهدستبه نتایج توسعه داده شد. الزم تمیالگور ریتصاو

. هست مناسب ثانیه 4/0 عملگرها تحریک براي الزم زمان و ثانیه بر متر 4/0 خطی سرعت هانمونه انتقال واحد براي و درجه

ي سامانه بنددرجهبه دست آمد. ظرفیت  90،80،100کال، نیمه رس، رسیده، به ترتیب  يهایفرنگگوجهي بنددرجهدرصد 

  به دست آمد. یفرنگگوجهعدد  37888ساعت کاري  8در 
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  فصل اول

  پژوهش کلیات
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  مقدمه 1-1

، آمریکاي جنوبی فرنگیگوجهخاستگاه اصلی . از هزاران سال پیش وجود داشته است فرنگیگوجه

فرنگی به است. در قرن هفدهم، گوجه شدهیاست. در قرن شانزدهم در کشور پرو به مقدار زیاد کشت م

نند و از آن استفاده ک توانستندیانگلستان و هلند راه یافت و چون بسیار گران بود فقط مردم ثروتمند م

  .)1977، 1رودال( به نام سیب عشق معروف شده بود

 زا پس آید کهمی شمار به خاورمیانه در صیفی و سبزي ارزشمند محصوالت از یکی فرنگیگوجه 

 گیاهان دسته فرنگی ازگوجه دارد. گیاه قرار جهان دوم مقام در اقتصادي و خوراکی نظر از زمینیسیب

 و Lycopersicum جنس Solanaceaزمینی سیب تیره از و هاستيادولپه راسته و ازدار گل و عالی

رتبه هفتم  فرنگیگوجهتن  هزار 800میلیون  پنج ساالنه دیتول. ایران با باشدمی Esculentumگونه  از

خود فرنگی را به ) و رتبه ششم صادرات رب گوجه2012( 2فائو جهان دارد در راتولید این محصول 

ي خراسان رضوي، فارس و بوشهر تولید هااستاندر  اختصاص داد که در حدود نیمی از این محصول

 مینه به و شده استفاده خوري تازهصورت شده بهبرداشت فرنگیگوجهچهارم سه تقریبیطور . بهشودمی

رسیدگی  ، ناهمگنی دربودن کال .است محصول این توزیع در مهمی فاکتور مناسب، دلیل کیفیت

اده فرنگی با استفگوجه يهایدگیدبی، عیوب معمول این محصول در بازار است. عیوب و آسهایفرنگگوجه

(امیدي  .ابدییافزایش م حیسازي ناصحهاي کشاورزي و همچنین ذخیرهها و سمکشبیش از حد از آفت

  .)1391،همکاران و ارجنکی

                                                             
1- Rodale 
2- FAO 
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  فرنگیگوجه: 1-1ل شک

 فرنگیگوجهاهمیت  1-1-1

نفر  هامیلیونمحصوالت غذایی در تغذیه انسان است که روزانه توسط  ترینمهمفرنگی یکی از گوجه 

طور خام هاي مختلفی، بهاست. این میوه امروزه به روش Cفرنگی سرشار از ویتامین گوجهشود. مصرف می

شود و بخش مهمی از رژیم یکی از مواد الزم براي تهیه غذا، انواع سس و نوشیدنی مصرف می عنوانبهیا 

 ی، مساحتی حدودطورکلبهدهد. کشت و پرورش این گیاه مردم بسیاري از کشورها را تشکیل می غذایی

ار بسوم کل مساحت مختص به کشت ترهسه میلیون هکتار را به خود اختصاص داده است که نزدیک یک

 .)2006 همکاران، و 3یآکانبدر جهان است (

 گیاهی خصوصیات 1-1-2

هاي بسیاري است که ممکن است براي استفاده از میوه آن و یا تزئینات کشت این گیاه داراي واریته 

قوي  جانبی هايیشهکه چنانچه نشاء شود تولید ر رسدیشوند. ریشه آن عمیق و گاهی به طول یک متر م

فرنگی علفی، گرد، صاف، شکننده و کرك دار بوده که در اثر مسن شدن خواهد کرد. ساقه جوان گوجه

رسد ولی بعضی از متر می 5/1گردد. ساقه خزنده و منشعب به طول دار، سخت و تقریباً خشبی میگوشه

و در هوا بدون کمک قیم داراي ساقه کوتاه، محکم و ایستاده است  Validumهاي آن به نام واریته

کسان هاي مختلف ینسبت به واریته هاآنکه بزرگی  باشدیاین گیاه متناوب و مرکب م يها. برگایستدیم

                                                             
1- Akanbi 



۴ 
  

رت صوفرنگی بهکوچک گوجه يهادار است. گلمعموالً کرك هاآنها سبز روشن و پشت نیست. رنگ برگ

زردرنگ به هم پوسته دارد که در انتها از هم گلبرگ  5. شودیخوشه در روي ساقه بین دو گره ظاهر م

کاسبرگ بلند  5. کاسه گل سبزرنگ داراي باشندیشکل م ايیزهها برگشته، پهن و نجدا هستند. گلبرگ

ها بوده ولی با رشد میوه بر طول آن افزوده تر از گلبرگشکل که در ابتدا کوچک ايیزهو کشیده یا ن

همکاران،  و ی(آکانب گیردیبزرگ که در روي میله کوتاهی قرار م يهاعدد با بساك 5ها . پرچمشودیم

2006(.  

  4بنديدرجه 1-1-3

فرنگی و افزایش دقت در این بندي گوجهاین سامانه باعث تسریع و تسهیل فرآیند جداسازي و درجه 

نیروي انسانی زیاد و توسعه محیط  يریکارگبهشود و همچنین فرنگی به بازار میمرحله از عرضه گوجه

فرنگی را بر اساس سامانه قادر است گوجهاین  دهد.تولیدي کاهش می يهاکارگاهکار گسترده را در 

  بندي کند.درجه رنگ،ي هایژگیو

  فرنگیگوجه دارویی و غذایی اهمیت 1-1-4

 هاسبزي سایر با خام صورتبه را آن. دهندمی قرار مورداستفاده مختلف هايصورت به را فرنگیگوجه 

 مورداستفاده سوپ و مختلف غذاهاي تهیه در پخته حالت به است ممکن. برندمی کار به ساالد تهیه در

افراد،  بعضی. کرد تهیه فرنگیگوجه آب و سس فرنگی،گوجه رب آن، عصاره از توانمی. دهند قرار

 را آن دهندمی ترجیح ايعده. کنندمی استفاده آن از مناسب موقع کرده و در خشک را فرنگیگوجه

  .برسانند مصرف به غذا کردن رنگین و کردن طعمخوش براي درآورده، پودر صورتبه

 قرار مورداستفاده غذاها دیگر با همراه یا و ساالد تهیه در خام، صورتبه را آن بیشتر ایران خارج در 

 سوالنین زیادي مقدار داراي کال فرنگیگوجه میوه. کنندمی تهیه سس مختلف انواع آن از. دهندمی

 بین از ماده رسد اینمی فرنگیگوجه که تدریجبه). 1989 ،5جانیک( است سمی ايماده که باشدمی

                                                             
1- Grading 
2- Janick 
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 در. کرد احتیاط باید خام صورتبه مخصوصاً کال، خیلی فرنگیگوجه خوردن در بنابراین، رود،می

 درصد، 1/0چرب  مواد درصد، 9/1 پروتئین درصد، 93آب به میزان  همچون ترکیباتی فرنگیگوجه

 هب آهن و پتاسیم سدیم، فسفر، کلسیم، مانند کانی مواد زیادي مقدار درصد، 6/3 هیدروکربنه ترکیبات

 و ،C	��A،��، هايویتامین براي خوبی منبع همچنین. دارد وجود درصد 6/0 فیبر و درصد 6/0میزان 

 این دارد زیادي اسیدي امالح فرنگیگوجه). 1979، مکارانه و 7هالفائر ؛1989 6نونکه(باشد می نیاسین

 ارايد فرنگیگوجه همچنین. »تارتریک اسید« و »مالیک اسید« ،»اسیدسیتریک: «از اندعبارت اسیدها

 تمام ینب در که است گردیده سبب فرنگیگوجه غذایی ارزش. باشدمی »سالیسیلیک اسید«کمی  مقدار

 الهی، وزیر( باشد دارا زمینیسیب از بعد را سوم یا دوم مقام مصرف و کشت زیر سطح نظر از هاسبزي

  .)1977و همکاران،   8سیننگ ؛1360

-یم کار به صابون و »نباتی هايروغن« تهیه در که آورندمی دست به روغن نوعی فرنگیگوجه بذر از 

 بذر کنجاله آلی مواد میزان بودن باال خاطر به همچنین. رودمی کار به دام براي آن بذور کنجاله. رود

  ).1977 ،همکاران و گنسین( شودمی اضافه خاك به آلی کود عنوانبه فرنگی،گوجه

    

                                                             
1- Nonnecke 
2- Halfaere 
3- Sinngh 
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  مسئلهبیان  1-2

 تأمین منظوربه موجود طبیعی منابع شناسایی و خود اطراف محیط شناخت دنبال به بشر همواره 

 هايوشر و ابزارها مختلف، هايزمینه در بشر پیشرفت با است. بوده تولید منابع و غذا نظر از خود مایحتاج

دگی رسیمیزان تعیین  در پردازش تصویر شد. از آنجایی که کاربرد ابداع مهم این تحقق براي مختلفی

ما را بر آن  باشدمی محصول دقیق مدیریت اصلی محورهاي از یکی محصوالت کشاورزي درون مزرعه

 ديبندرجهو محصول  فرنگی تعیینرسیدگی محصول گوجهمیزان داشت تا به کمک پردازش تصویر، 

که عالوه بر میزان رسیدگی محصول برخی خواص فیزیکی و مکانیکی آن نیز در با توجه به اینگردد. 

این محصول  مکانیکی -خواص فیزیکی برخی از با تعیینباشد بر این اساس کیفیت محصول تأثیرگذار می

این  ی ازبرخ بر رويو سرعت بارگذاري فشار، تأثیر میزان رسیدگی  -در آزمایشگاه توسط دستگاه کشش

  .خواص مشخص گردد

  ضرورت پژوهش 1-3

 استاتیک نیروهاي تأثیر تحت فرآوري و ونقلحمل برداشت، مختلف مراحل در کشاورزي محصوالت 

 ردندگ دیدگی محصولآسیب موجب توانندمی نیروها این موارد از بسیاري در. گیرندمی قرار دینامیک و

 سنتی، هايروش در. دارد بستگی محصول مکانیکی هايویژگی و بارگذاري ينحوه به آن میزان که

 نپایی سرعت و دقت کار، نیروي باالي هزینه. شودمی انجام کارگران توسط میوه بنديدرجه و بازرسی

 باعث را ننوی هايسیستم از استفاده لزوم کارگران، بودن متفاوت و محیطی شرایط از تأثیرپذیري از ناشی

ي بنددرجه و کنترل در انسان مستقیم دخالت حذف که غذایی محصوالت مورد در اخص طوربه. است شده

 کشاورزي صنایع در. شد خواهد نیز بهداشتی مشکالت حداکثري کاهش و دقت افزایش موجب آن،

. است یافته توجهقابل اهمیت بنديدرجه و کیفیت امور در 10تصویر پردازش و 9بینایی ماشین از استفاده

 مهم بعد از برداشت اتیعملهاي آن یکی از خصوصیات و ویژگی طبق برفرنگی بندي برخط گوجهدرجه

                                                             
1- Machine Vision 
2- Image Processing 
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 بنديدرجه و جداسازي براي مختلفی هايشاخص حاضر حال درشود. این محصول محسوب می

 توسعه به منجر بتواند که کوششی نوع هر بنابراین. دارد وجود مختلف کشورهاي در فرنگیگوجه

- درجه و جداسازي خودکار هايسیستم توسعه در تواندمی گردد، فوق هايشاخص تشخیص حسگرهاي

 تا تاس الزم فرآوري هايماشین بهینه عملکرد براي نیز غذایی صنایع در. گیرد قرار مورداستفاده بندي

 هايدوربین پیشرفت و توسعه با امروزه. کنند جداسازي مختلف هايدسته در رنگ اساس بر را هامیوه

 نای دیجیتالی ماهیت کهاین ضمن. باشدمی فراهم ثانیه از کسري در تصویربرداري امکان دیجیتال

- دازهان هايسیستم يتوسعه لذا است؛ کرده فراهم آنی صورتبه اطالعات انتقال براي را شرایط هادوربین

 ینچن اساس و پایه) نوري( تصویري هايروش کمک به رنگ و ابعاد شکل، میوه ظاهري هايویژگی گیري

 هايدوربین از استفاده با ماشین بینایی فن مبناي بر توانمی منظور این براي. بود خواهد دستگاهی

 MATLAB افزارنرم با عموماً که افزارينرم هايبرنامه و مناسب نورپردازي هايسیستم CCD دیجیتالی

 اساس رب میوه بنديطبقه و تشخیص به اقدام تصویر تحلیل مختلف هايروش اساس بر شود،می نوشته

 کیفیت از اطالع برداشت از پس مراحل در که است شده ثابت امروزه کهاین با. نمود کیفی هايشاخص

 هاآن خارجی ویژگی سبزیجات، و هامیوه کیفی ویژگی همچنان اما است اهمیت با بسیار میوه داخلی

 از استفاده. شوندمی محسوب هاویژگی ترینمهم از اندازه رنگ، خارجی هايویژگی بین در و باشدمی

. دهدمی کاهش را کارگران شمار و هزینه نتیجه در و کرده کمک خودکارسازي فرآیند به ماشین بینایی

 اندبارتع روش این مزیت. استبینایی ماشین  روش هامیوه بنديدرجه و کیفی تخمین براي روش بهترین

 یخارج و داخلی هايویژگی تواندمی ماشین بینایی سامانه باال. یک سرعت و دقت بودن، مخرب غیر: از

 .دهد تشخیص دقیق طوربه را غذایی مواد رطوبت و عیوب رسیدگی، میزان شامل کشاورزي محصوالت

 مواد تکیفی دقیق و سریع ارزیابی براي خودکار و صرفهبهمقرون مخرب، غیر توانمند، ابزاري ماشینی دید

 در بسیاري کاربردهاي اخیر هايسال در 11برخط صورتبه تولید، خطوط در ویژهبه غذایی هايفرآورده و

 یناییب فناوري از استفاده در برتر صنعت ده از یکی اکنون کهطوريبه. است کرده پیدا کشاورزي صنعت

                                                             
1- Online 
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 راهمف با نیز افزارنرم و افزارسخت نور، تأمین هايسیستم در اخیر هايپیشرفت. آیدمی شمار به ماشین

 توسعه زمینه در بسیاري مطالعات و کرده کمک توسعه این به هزینه،کم و مناسب هايحل راه کردن

 و یتکیف بررسی براي موفقیت با ماشینی دید حاضر حال در. است شده انجام ماشینی دید هايسیستم

 اي،دانه محصوالت و نانوایی هايفرآورده پنیر، پیتزا، ماهی، گوشت، ها،سبزي و هامیوه بنديدرجه

 و خودکار بازرسی نزدیک، آینده در رودمی انتظار. رودمی کار به غیره و مرغتخم بنديجداسازي و درجه

 باالي بسیار دقت و سرعت سازگاري، پایداري، بودن، سودمند علت به هوشمند، کنترل هايسیستم

و  12ارنز(ب شود انسانی نیروي وسیلهبه چشمی بازرسی سنتی هايروش جایگزین تدریجبه ،هاآن عملکرد

  .)2009همکاران، 

  هاي پژوهشفرضیه 1-4

 است. تأثیرگذارسرعت بارگذاري روي خواص مکانیکی  -1

  است. تأثیرگذارروي خواص مکانیکی  فرنگیگوجهمراحل رشد  -2

  .دارد وجود بینایی ماشین سیستم از استفاده با فرنگیگوجه کیفی بنديدرجه امکان -3

  هاي پژوهشسؤال 1-5

  چه مقدار است؟ بنديدرجه بهترین شیب و سرعت نقاله تغذیه براي قسمت ورودي دستگاه جداساز -1

و زمان  است 13در قسمت عملگرها در خروجی دستگاه جداساز چند بارمناسب فشار مقدار هواي تحت -2

  بهینه براي بازماندن شیر هوا چه مقدار است؟

  سامانه به چه میزان است؟ درجه بندي سرعت و کیفی دقت -3

                                                             
1- Barnes et al 
2- Bar 
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  اهداف پژوهش 1-6

 در  فرنگیگوجهسی حداکثر نیروي گسیختگی، انرژي گسیختگی، چقرمگی، مدول االستیسیته ربر

 و مراحل رشد شامل: کال، نیمه رس و رسیده. بارگذاريمختلف  هايسرعت

  فرنگی بر مبناي فناوري پردازشبندي برخط گوجهیک سیستم آزمایشگاهی مؤثر براي درجهتوسعه 

 تصویر

 باال از  باکیفیت را در زمان مشخص و هافرنگیتواند گوجهکه میعملکرد آن تعیین ارزیابی دستگاه با

 هم جدا کند
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 فصل دوم

مبانی نظري پژوهش



  

  

  

  

  بینایی ماشین مبانی و اصول 2-1

  انسانی دید و ماشینی دید 2-1-1

 و ایداريپ ماشینی، دید مزیت ترینبزرگ. دارد معایبی و هابرتري انسانی دید به نسبت ماشینی دید 

 مدتطوالنی مداوم کار انجام به قادر انسان چشم است زیرا بلندمدت زمانی هايدوره طول در آن یکنواختی

 همچنین. نانومتر دارد 350-700بازه در  مختلفی ذاتی هايمحدودیت بینایی، زمینه در انسان دقت. نیست

 حدود در پیک یک با نانومتر 550 میان از مثال عنوانبه دارد محدودي دینامیکی گستره انسان، بینایی

. است ریکدیگ از خاکستري رنگ نوع صد از کمتر تشخیص به قادر تنها خاکستري طیف در رنگ نوع هزار

 اشینم مقابل در دهد،می دست از را رنگ و نور تصاویر، با تطابق قابلیت انسان چشم اوقات گاهی عالوهبه

 وهق مزیت حال هر به. است ناپذیرخستگی و حساس بسیار کند،می دریافت اجسام از که نوري مقدار به

 ینیماش دید کهدرحالی است ادراك قوه و مغز کمک به ترسریع گیريتصمیم است آن در انسان بینایی

 یزانم به بسته دشوار هايموقعیت در تصمیم اتخاذ براي همچنان باشد، مجهز مصنوعی هوش به اگر حتی

  ).1391 همکاران، و بجایی( دارد نیاز معین زمانیمدت صرف به تصمیم، دشواري

 با و هستند روشنایی کیفیت و میزان از متأثر انسان، چشم همانند نیز ماشین بینایی هايسیستم 

 ؛کندمی یاساس تغییر موردنظر ویژگی شدن محو یا واضح به توجه با تصویر، یک وضوح و شکل نور، تنظیم

 کلی کارایی و دقت در تبعبه و تصویر کیفیت بر بسیاري تأثیر روشنایی هايسیستم کارایی بنابراین

 ختالفا تشدید دلیل به روشنایی، سیستم خوب طراحی که شده بیان نظر، این تأیید در. دارد سیستم

 نورپردازي. کندمی کمک تصویر تحلیل بهبود به الکتریکی، تصویر مختلف اجزاء بین درخشندگی شدت



  

 کاهش را پردازش زمان ترتیب این به و کندمی کم را 14عوامل مزاحم از برخی و سایه بازتاب، مناسب،

 یرنظ مختلف هايجنبه باید غذایی، صنایع در استفاده براي روشنایی، سیستم طراحی هنگام. دهدمی

 یستمس گرفتن قرار ترتیب توانمی موارد اغلب در. گرفت نظر در را رنگ کیفیت و المپ نوع المپ، محل

) سیانعکا روشنایی( جلو از نورپردازي. کرد بنديطبقه عقب و جلو از نورپردازي دستۀ دو به را نورپردازي

 ذراگ روشنایی( عقب از نورپردازي. باشد مدنظر سطحی هايویژگی بررسی که شودمی استفاده مواردي در

 و نديکادرب براي موردنظر جسم از رخنیم الکتریکی هايسایه واقع در و تصاویر ایجاد براي) کرده عبور یا

 رودمی کار به زیرسطحی هايویژگی تحلیل براي یا و جسم ابعاد انحرافی، هايلبه گیرياندازه

  )1990،اتییگالب(

  پردازش تصویري بر مقدمه 2-2

 نشدا از ايشاخه که شودمی گفته لیجیتاپردازش تصویر امروزه بیشتر به موضوع پردازش تصویر د 

. دارد سر و کار ،هستند هشد شتهدابر یروتصا هنمایند که لیجیتاد لسیگنا دازشپر با که ستا یانهرا

 هبرگیرنددر تصاویر بهبودست. ابینایی ماشین  و یروتصا دبهبو هعمد شاخه دو داراي یروتصا دازشپر

 و یروتصا اريیدد کیفیت کردن بهتر ايبر دتضا یشافزا و همحوکنند فیلتر از دهستفاا نچو هاییروش

 بینایی کهدرحالیست ا یانهرا نمایشگر یا چاپگر مانند مقصد محیط در هاآن ستدر نمایش از نطمیناا

 هاآن از تا دکر درك را یروتصا ايمحتو و معنی توانمی هاآن کمک به که پردازدمی هاییروش به ماشین

  ).2008 ،15و وودز د (گونزالسشو دهستفاا هغیر و باتیکر نچو هاییرکا در

 ستا تصویر یک ورودي که لسیگنا دازشپر عنو هر از است عبارت تصویر دازشپر ص،خا يمعنا در 

 از مجموعه یک یا تصویر یک تواندمی تصویر شگردازپر جیوخر. فیلم یک از ايصحنه یا عکس مثل

 با ردبرخو شامل تصویر دازشپر هايتکنیک غلبا. باشد تصویر به طمربو يمتغیرها یا هیژو هاينشان

                                                             
1- Parasite 
2- Gonzalez & Woods 



  

 هاآن روي لسیگنا دازشپر اردستاندا هايتکنیک بستن بکار و يبعد دو لسیگنا یک عنوانبه تصویر

  .)2008 ،و وودز گونزالس( شودمی

  تصویرآنالیز  2-3

  اعمال گردد: هاآنمنظور از آنالیز تصاویر این است که کارهاي زیر بر روي 

 شود. تقسیم دخو اءجزا به تصویر 

  شوند بنديدسته ها تقسیم وخط و طنقا ،بسته محیط با حیانو به ستا ممکن یروتصا. 

  ــوندمی گیرياندازه تصویر نالیزآ هایی درویژگی  نسبت ،صلیا رمحو ،فرعی رمحو لطو شامل ش

 )2008، وودزو  ها (گونزالسسوراخ ادتعد و سطح ،محیط ،محیط به سطح

  :اند ازمعیارهایی که در آنالیز تصویر حائز اهمیت است عبارت

 تعیین آستانه .1

 تشخیص لبه .2

 استخراج منطقه .3

 بندي تصویردسته .4

 .)2008 ،وودزو شکل شناسی ریاضی (گونزالس  .5

  ن آستانهیتعی 2-3-1

و توجهی  مایدنمیفقط تصویر را به قطعات کوچک تقسیم  بنديقطعهالگوریتم به کار گرفته شده براي 

یک تصویر بر جداسازي تصویر به نواحی  بنديقطعه. نمایدنمی هاآنبه شناسایی قطعات و روابط مابین 

رك شتمباشد) ئ شبه یک  متعلق تواندمیهر ناحیه داراي یک ویژگی خاص (که  هايپیکسلطوري که 

ویر و ، میزان درخشندگی تصرنگتکیک تصویر  بنديقطعهویژگی در  تریناساسیداللت دارد.  باشندمی

 هايیژگیو بافت وتصویر  هايلبههمچنین . باشندمی اشرنگی هايمؤلفهیک تصویر رنگی  بنديقطعهدر 

 یک ابتدا .ست، تعیین آستانه ابندي تصویرقطعه ايبر ترین روشساده. باشندمی بنديقطعهسودمند براي 



  

 تواندمی یتمرلگوا جیوخر. گرددمی لعماا تصویر روي بر و شودمی بنتخاا روشنایی ستانهآ منا به مترراپا

 ام،هیستوگر از آمدهدستبه هايآستانهجزء  ثابت ستانهآ .دشو گذارينام ،مینهز یا ءشی انعنو تحت

تفکیک رنگ قرمز، سبز و  صورتبهتواند یمي تصویر سازقطعهاست. مثلث  یتمرلگواو  یتاد ویزا یتمرلگوا

  .)2008 ،وودز و (گونزالس انجام شود) 16RGBآبی (

  تشخیص لبه 2-3-2

. نددار صختصاا ءشیاهاي اشوند که به حاشیهمی جستجو هاییتشخیص لبه، پیکسل روش در 

 را هااین فیلترها، گرادیان .18برتزرو و 17سالپال ازجمله دارد دجوو لبه تشخیصدي جهت یاز يفیلترها

 و ناپیوسته ءشیااین فیلترها، ا. دهندمی تشخیص را يیگرد به روشنایی یک از تغییر و سازندمی برجسته

 .)2008، وودزو گونزالس ( دهندنمی تشخیصرا  باشند دهفتاا همروي که را شیائیا

  استخراج منطقه 2-3-3

. کندمی زيسااجد را کنندمی ويپیر ختیایکنو هقاعد از که تصویر از هاییقسمت استخراج منطقه، 

 روش ینا منفی تنکا. شوندمی بسته هايمحیط نتیجه در و بسته ها منجر به تشخیص نواحیروش ینا

  .)2004، 19سان شوند (دو ومی داده تشخیص ديیاز کوچک مناطق معموالً ینکها و هاستپیچیدگی آن

  بندي تصویردسته 2-3-4

 بنديبندي، طبقهدسته .یابند صختصاا ستهها به یک دپیکسل متما تصویر در که ستا ینا فهد

هاي زیر صورت بندي بههاست. انواع طبقهآنتشخیص  به مایل آنالیزگر که ستا تصویر از هاییقسمت

  گردند:بندي میتقسیم

                                                             
1- Red,Green, Blue 
2- Laplace 
3- Roberts 
4- Du, & sun 



  

 مختلف طیفی هايکانال در روشنایی ارمقد ازنظر که ستا پیکسل از هاییگروه: بندي طیفیطبقه -1

(گونزالس ست ا جستجو ردمو طالعاتیا هايدسته با طیفیهاي نگاشت دسته ف،هد. هستند لشکلامتحد

 .)2008، و وودز

  کند.می شناسایی را دهندهآموزش هايناحیه فرد آنالیزگر،: ي با مربیبندطبقه -2

 سپس شوندمی مشخص شانطیفی دعد سساا بر طیفی هايطبقه ابتدا در: مربی ونبد بنديطبقه -3

 تشخیص ايبر بنديخوشه هايالگوریتم .شوندمی نگاشت آنالیزگر مدنظر طیفی هايدسته با

 ینا نهائی نتیجه. شوندمی دهبر کاربهتصویر  در دموجو يهارساختا ريماآ طبیعی هايبنديگروه

پیوند  هم به را هاآن از اديتعد داندمی زمال آنالیزگر که دشو منجر هاییدسته به ستا ممکن بنديطبقه

مناسب  شکلء، شیاا بنديدسته ايبر مناسب بشکند. یک پارامتر يبیشتر انمیز به را اديتعد یا دهد

، بیضی مثالً دایره حالت از وجخرخواهد داشت.  1 برابر شکلی مترراپا ،کامل هیردا یکست. ا ءشی

شکل  ايدایره غیر سرطانی هايسلول تشخیص ايبر توانمی نقانو ینا از. شتدا هداخو 1 پارامترهاي زیر

  .)2008، گونزالس و وودز( درک دهستفاا منظم و اي شکلدایره ديعا هايسلول از

 یک از دهستفاا با را مشخص کرد و RGBبراي شمارش اشیا ابتدا باید محل موردنظر یا موردعالقه 

 طیف یردمقا از دهستفاا با هايویژگی. دشو بنتخاا تصویر نالیزبراي آ ايآستانه سطح ي،کامپیوتر برنامه

(گونزالس شوند می رششما و شناسایی شانلبه از دهستفاا با ءشیاشوند و ارنگ مشخص می یا و يخاکستر

  .)2008، و وودز

  سیستم بینایی ماشین -2-4

افزار و ختشامل س بینایی ماشینبینایی ماشینی توانایی دیدن توسط کامپیوتر است. یک سیستم  

ي بوده که به همراه چند دوربین ویدئویی و چند منبع نورپردازي براي مقاصد نظارتی و وتریافزار کامپنرم

آوري کلیدي در تولید و خطوط به یک فن ایی ماشینبینپردازد. برداري از اجسام میکنترلی به فیلم

تولیدکنندگان و  روزافزونگوي مطالبات تواند پاسخکه می مبدل شده کارخانجاتکنترل کیفیت 



  

در خطوط  شدهنصبي هانیدوربی با استفاده از صنعت ریتصوآوري از پردازش کنندگان باشد. این فنمصرف

ه دخالت نیروي انسانی بهررنگ محصوالت بدون مشاهده و بازرسی بالد منظوربههاي دیگر تولید و قسمت

  ).1391ن، بجایی و همکارابرد (می

  ییابراي یک سیستم ماشین بین ازیموردناجزاي  2-4-1

 از: اندعبارتاجزاي موردنیاز یک سیستم ماشین بینایی 

 مطلوبی لشک به بتوانند که لنزهایی و مناسب هايویژگی با آنالوگ یا دیجیتال دوربین چند یا یک -1

  براي گرفتن فیلم و عکس. نمایند، متمرکز تصویر روي بر را دوربین

  ، هالوژن و ...فلورسنتهاي منابع نوري مناسب و در مواردي منابع نوري مخصوص مانند المپ -2

  .سازدیم آماده پردازش منظوربه را هاعکس که 20ايرقومی کننده -3

  .تواند شامل یک کامپیوتر باشدکه می شدهگرفتهبراي پردازش تصاویر  پردازشگریک  -4

 ا ازر موردنظر يهاداده شدهگرفته تصاویر بررسی با و شدهافزار که بر روي پردازشگر اجرا یک نرم -5

  .نماید استخراج هاآن

    هاي ورودي و خروجی مناسب رابط -6

 سیستم ياندازراه جهت مغناطیسی یا نوري حسگر یک مانند ساززمانهم حسگر چند یا یک -7  

  ).1999و همکاران،  21(لی

    

  ماشین بینایی هاي اصلی یک سیستمقسمت 2-5

  

                                                             
1-Digitaler 
2- Li 



  

 نورپردازي .1

 انتقال آن به رایانه گرفتن تصویر و .2

 )1992، 22پردازش تصویر (میلر .3

  نورپردازي 2-5-1

ورودي  نوانعنورپردازي یک عامل کلیدي و تأثیرگذار بر روي کیفیت تصویر تشکیل شده است که به 

را  بینایی ماشینتالش طراحی  حجم کار و %30نورپردازي تا  گیرد.ماشین بینایی مورداستفاده قرار می

دهد با توجه به اینکه هیچ سیستم نورپردازي جامع و کلی که براي تمام کاربردها به خود اختصاص می

ر جداگانه و اختصاصی، تجهیزات طوکارایی داشته باشد وجود ندارد، پس الزم است تا براي هر کاربرد به

هاي الزم بعدي و نتایج نوع منبع نور بر میزان پردازش نورپردازي در نظر گرفته شود. روش نورپردازي و

اند از که در گذشته در صنعت به کار رفته بینایی ماشینهاي حاصله از آن تأثیر دارد. بسیاري از سیستم

طرف در دسترس بودن آن و از طرف دیگر خودکار ت آن از یککه عل اندرؤیت استفاده کردهنور قابل

باشد. بازرسی توسط کارگر بر اساس توانایی شد، مینمودن عمل بازرسی که قبالً توسط کارگر انجام می

رؤیت تولید هایی که نور قابلباشد. چهار نوع المپ از المپرؤیت میموج نور قابلي طولچشم در محدوده

هاي التهابی، فلورسنت، بخار جیوه و بخار اند از: المپاند، عبارتب در صنعت استفاده شدهو اغل کنندمی

 قرمز به دلیل نیاز به انجامسدیم. استفاده از نور غیرقابل رؤیت شبیه اشعه ایکس، ماوراءبنفش و مادون

ت هاي نورپردازي جهشپذیر نیست، رو به افزایش است. رورؤیت انجامهاي ویژه که توسط نور قابلبازرسی

  شامل چهار دسته ذیل است: بینایی ماشینکاربردهاي صنعتی 

  نورپردازي از پشت .1

  نورپردازي از مقابل .2

  نورپردازي ساختاري .3

                                                             
1- Miller 



  

  اينورپردازي لحظه .4

ر مجموع دارد، ب بینایی ماشینجز منبع اصلی نورپردازي سیستم نور پیرامون محیط کار که منابعی به

شود. هاي تصویري ظاهر میصورت نویز در دادهطورکلی بهشده به جسم اثر گذاشته و بهمیزان نور تابیده

هاي محافظ استفاده نمود تا از ورود نور توان از پرده نوري، یا دیوارهبراي کم کردن تأثیر نور پیرامونی می

وري معمول داراي پایداري کافی نبوده و کیفیت یکنواختی پیرامون به لنز دوربین جلوگیري شود. منابع ن

  ).1992باشد (میلر، ها بسته به شرایط کاري و عمر آن متغیر میندارند. خروجی نور این المپ

نترل گیري و کمنظم اندازه طور پیوسته وشدت نور، به رسدبه نظر میشده، با توجه به مطالب گفته 

طورکلی تمام باشد. بهقیمتی در بازار موجود میهاي مناسب و نسبتاً ارزانشود. براي این منظور، ابزار

ه طور منظم کنترل شود تا مطمئن شویم ک، بایستی بهبینایی ماشینگیري سیستم هاي تصمیمقسمت

  ).23،1990اتییکند (گالبي قابل قبولی کار میهسیستم در محدود

 نورپردازي از پشت 2-5-1-1

گیرد، نورپردازي را اصطالحاً، نورپردازي موردبررسی بین دوربین و منبع نور قرار میکه شیء هنگامی

باشد. جسم کامالً مشخص می شود و مرزاي از جسم تشکیل میگویند. در این روش، سایهاز پشت می

 مواد براي(مزیت نورپردازي از پشت، ایجاد تصویر با اختالف سطوح روشنایی و تفکیک آسان مرز جسم 

 چنین از حساسیت سیستمشدن پردازش بعدي، هم باشد. اختالف سطح روشنایی باال، باعث کمکدر) می

کاهد. در مورد نورپردازي اجسامی که مسطح نیستند، ممکن است الزم به تغییرات نوردهی منبع نور می

پشت براي اعمالی از هاي مناسب، نور به جسم تابانده شود. روش نوردهی از باشد تا با استفاده از عدسی

  ).1990اتی،(گالبی باشدآل میو وجود اشیاء خارجی در قطعات شفاف، ایده قبیل تشخیص ترك

نورپردازي از پشت ممکن است با نورپردازي ساختاري تلفیق شود. این کار با تصویر کردن یک الگوي  

وط گیرد. اطالعات مربگو انجام میگیري فاصله بین جسم و الخاص از پرتو نور بر روي سطح زمینه و اندازه

                                                             
1- Galbiati 



  

استفاده  با توانتشخیص نیست را نمیهایی که از سایه جسم قابلها و فرورفتگیبه سطح جسم، برجستگی

توان وجود یا عدم وجود یک پیچ را در یک سوراخ عنوان مثال نمیاز این روش نورپردازي به دست آورد. به

توان تشخیص داد که هم دیگر قرار دارند، نمیقطعه که بر روي کور بازرسی کرد و همچنین در مورد چند

رنگ یک در زیر قرار گرفته است. اساساً تصویر حاصل از روش نوردهی از پشت، تکیک در رو و کدامکدام

د که ممکن دهناي بر روي صفحه حسگر تشکیل تصویر میگونههاي تصویر، بهاست. با توجه به اینکه لبه

وسفید ها، داراي مقادیر حد واسطی بین سیاهسل کامل را پر نکنند، بنابراین این پیکسلاست، یک پیک

  ).1990مطلق خواهند بود (گالبیاتی،

  نورپردازي از مقابل 2-5-1-2

ر گیرند. اگر دوربین دطرف جسم قرار میشود که در آن منبع نور و دوربین در یکبه روشی گفته می 

شود و اگر دوربین در مسیر نامیده می 24ء نباشد، نورپردازي ماتشده از شیسمسیر بازتابش نورهاي منعک

شود. روش نورپردازي از مقابل براي دریافت مشخصات نامیده می 25ايبازتابش این نورها باشد، نورهاي آینه

ا سطح جسم ی توان اطالعاتی دربارهرود. بدین ترتیب با استفاده از این روش، میسطح جسم به کار می

رت صوچنین ابعاد جسم به دست آورد. در نورپردازي مات، عیوب بههاي آن و همها و فرورفتگیبرجستگی

صورت نقاط اي، عیوب بهکه در نورپردازي آینهشوند، درحالیتاریک ظاهر می یک زمینه نقاط روشن در

  ).1990گالبیاتی، ( شوندروشن ظاهر می تارکی در یک زمینه

  26نورپردازي ساختاري 2-5-1-3

ء با پرتوهاي نوري داراي الگوي خاص یا مثبت است. نورپردازي ساختاري، عبارت از نور دادن به شی 

شود ء حاصل میفرد از شیپرتوهاي نور داراي ساختار، یک الگوي منحصربه ء با تصویر نورتالقی شی از

بعاً طبعدي داراي تصویري خواهد بود که که این الگو بستگی به شکل و اندازه جسم دارد. یک جسم سه

                                                             
1- Diffuse 
2- Specular 
3- Structured lighting 



  

اي ده از فن نورپردازي داربعد بیشتر نخواهد بود. با استفا گیرد، داراي دوگر قرار میي حسوقتی در صفحه

دي بعگیري نمود و شکل سهتوان اندازههاي عمودي را نیز میتنها فواصل افقی، بلکه اندازهساختار، نه

هاي توان با استفاده از گونهقطعه را مشخص کرد. اطالعات بیشتر، مانند فواصل بین اجزاي قطعه را می

  ).0102، 27مختلف ساختار نور به دست آورد (نارندرا

  اينورپردازي لحظه 2-5-1-4 

میکروثانیه)، ولی با شدت زیاد،  500تا  5اي، شیء براي مدت بسیار کوتاه (در نورپردازي لحظه 

شود. پالس کوتاه نوردهی ممکن است براي ایجاد یک تصویر ساکن از اجسام در حال حرکت نوردهی می

نور محیط استفاده شود در این نورپردازي الزم است به کار رود و یا ممکن است براي کاهش اثر نامطلوب 

تا دوربین و منبع نور، براي ایجاد پالس کوتاه نور، سنکرون شوند. با توجه به اینکه الزم است تا تصویر 

 ).1990،(گالبیاتی باشد.ساکن از جسم تهیه شود، لذا مدت پالس، حائز اهمیت فراوان می

  

  وسیله لنزبه تشکیل تصویر بهینه 2-5-1-5

در سیستم  رودعکاسی براي تشکیل تصویر بهینه، روي فیلم عکاسی به کار می لنز ابزاري است که در 

ی شود و این امر در کار لنز تفاوتي حسگر، استفاده میجاي فیلم عکاسی از یک صفحهماشین بهبینایی 

ه ک عمق میدان نمایی، فاصله کانونی وزرگاند از: بکند. پارامترهاي مهم در انتخاب لنز عبارتایجاد نمی

  ).1990گالبیاتی، (باشد تابع قوانین فیزیک اپتیک و نوع اتصال به دوربین می

  MATLABافزار اي بر نرممقدمه 2-6

افزار باشد. نرممی MATLABافزار هاي ورود به علم پردازش تصاویر استفاده از نرمیکی از راه 

MATLAB افزار رمباشد. این ننویسی با کارایی بسیار باال براي محاسبات تکنیکی مییک زبان برنامه  

                                                             
1- Narendra 
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Abstract: 

Given the advantages of image processing, this technique was used to grade tomatoes. 
The purpose of the first part of this study was to investigate the effect of different loading 
speeds and stages of tomato growth on maximum rupture force, rupture energy, 
toughness, and elasticity modulus. The stress-strain test was performed using the 20-
STM model of the SANTAM Company. Each group of tomatoes (premature, semi-
finished and ripe tomatoes) was randomly selected and divided into three sub-sets of 
triplets. Data were analyzed by a factorial experiment in a completely randomized design 
with SPSS software. The results of the experiments showed that the maturity of fruit and 
loading rate on the toughness are significant. As the growth stage increases, the 
maximum rupture force associated with tomato decreases. As the maturity increases, 
tomato elasticity modulus decreases. In the second part, using a laboratory grading 
system, tomatoes were graded using the image processing technique. Hardware rating 
system includes: conveyor belt, power transfer system, electronic control unit, lighting 
enclosure, digital camera and qualitative compute, which the electronic control unit 
consists of a microcontroller and an operator. To qualitatively evaluate the tomatoes, as 
well as to evaluate the system, 150 of the selected tomatoes at different feeding rates, 
online imaging and results were compared. In MATLAB software, an algorithm was 
developed to process the image. The results obtained in this section showed that the feed 
gradient of the grading system is 20 ° and for the transfer unit, the linear velocity is 0.4 
m/s and the time needed to stimulate the operators is 0.4 sec. The percentage of grading 
of premature, semi-finished and ripe tomatoes, was 90, 80, and 100, respectively. The 
capacity of the system's grading in the 8 hours of work was 37888 tomatoes. 
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