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 خالصه

های نوینی هستتن  کتد در ب تش کشتاورزی کاربردهتای      ماشین بینایی و پردازش تصویر روش

هتای  بنت ی، تشت یآ یستی    درجتد تعیتین ججتم،    از جملد کاربردهای ماشین بینایی م تلفی دارن .

بتا   هاسورتینگ میوه چگونگیباش . در این تحقیق بد بررسی می سطحی، تعیین رقم محصوالت م تلف

الگتوریتم   –عصتبی  هیبریت  شتبکد   ، رگرستیون ططتی  هتای  روش استفاده از روش پتردازش تصتویر و  

 تامپستون نموند پرتقتا    100 پردازیم.می (ANFIS)فازی –عصبی هیبری  شبکد و  (ANN-GA)ژنتیک

گیتری  افتاار متلت  قتادر بتد انت ازه     الگوریتم توسعد داده ش ه در نتر  . انت اب گردی  تصادفیصورت دب

ر قرما، سبا و یبی، عرض، کنتراست، بافت، نسبت دیارزش مقامساجت، محیط، نسبت طو  بد مساجت، 

فازی  –عصبی هیبری  شبکد های در روش باش .ناهمواری و طو  میعرض بد مساجت، عرض بد طو ، 

درص ی  30درص ی جهت یموزش و  70ها بد دو دستد ژنتیک دادهالگوریتم  –عصبی هیبری  شبکد و 

 –هیبریت  شتبکد عصتبی    های ( برای روش2Rتعیین)در بهترین م   ضری  تقسیم ش ن . جهت تست 

. بتود.  /868. و /907.، /988ترتیت   د بت  رگرستیون و  فتازی  –و هیبری  شبکد عصتبی   الگوریتم ژنتیک

انجتا  گیترد،    رگرستیون ططتی  اده از روش ها بتا استتف  توان نتیجد گرفت کد اگر ینالیا دادهبنابراین می

 ان ازی گردد.توان  راهسیستم سورتینگ غیر مستقیم با درص  ططای کم می
 

  فازی -عصبی  ،ژنتیک -عصبی ماشین بینایی،  پردازش تصویر، :کلمات کلیدی
 

 

 مقدمه .1
 

مناست  باشتن .   بن ی ها بای  دارای بستدشون . جهت بازار پسن ی، میوههای م تلفی تولی  میها در شکل و ان ازهمیوه

ستلطانی و همکتاران تحقیقتاتی روی     .باشت  هتا استتفاده از روش پتردازش تصتویر متی     یک روش جهت سورتینگ میوه

انجا  دادن  و بعضی از طواص فیایکتی شتامل وزن کتل پوستت میتوه، وزن گوشتت، ابعتاد،          (Cavendish variety)موز

گیری شت ه و ت متین زده   باالیی بین سطح تصویر ان ازه گیری کردن . همبستگیمساجت سطح و سطح تصویر را ان ازه

 پردازش تصویر روی روش های رسی ه را با استفاده از یرفی و همکاران گوجد .]2[یم ب ست 2R=978/0ش ه یعنی 

 

جتف  متی کترد و در     RGBزمیند را از عکس  ،درطت تعیین نمودن . الگوریتم ت وین ش ه توسط ایشان در مرجلد او 

استپریر و متولر   . [1]گتاارش شت    %96.36. دقت کل این الگوریتم کرددو  مکان گوجد ها را در عکس تعیین میمرجلد 

را تهید کردن  و یک معادلد بمنظور محاسبد جر  انبد براساس سد بعت  هن ستی ین پیشتنهاد     نموند از میوه انبد 1000
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تعیتین شت  و انحترا      22/12بود. ریشد ططای استان ارد میتانگین    2R=97/0کردن ، ضری  تعیین م   ب ست یم ه 

  .[3]ب ست یم  05/0نسبی میانگین 

هتای  براساس روش پردازش تصویر و بد کمک روش تامپسونتقا  ه   از تحقیق کنونی ارائد روشی برای سورتینگ پر

ANFIS  رگرستیون ططتی    مقایستد ایتن دو روش بتا روش یمتاری     و همچنین ژنتیکالگوریتم  -عصبیشبکد هیبری  و

 .باش می

 

 

 هامواد و روش .2

افاار یتمی کد در نر . با استفاده از الگورتصادفی انت اب گردی  بد صورت کامأل تامپسوننموند پرتقا   100

متوسط  RGBقطر کوچک و بارگ عکس گرفتد ش ه، تع اد پیکسل های سطح،  های گردی  پارامترسازی متل  پیاده

قطر بارگ  سطح میوه و میاان برجستگی های سطح پرتقا ، مرکا جر  تصویر، نسبت های قطربارگ بد قطر کوچک،

سعی بر ین است کد با تغییر وضعیت  مرجلد او  در .ش گیری بد سطح و قطر کوچک بد سطح، زبری سطح ان ازه

همین ارتفاع دوربین و تنظیمات ساماند نورپردازی بهترین شرایط الز  برای الگوریتم پردازش تصویر ب ست یی  بد

 نوع منبع نور، ش ت ،در نتیجد  .و فلورسنت و تنگستن با سد ش ت م تلف استفاده ش LEDمنظور از سد منبع نور 

کد با در نظر گرفتن ارتفاع دوربین در مجموع چهار فاکتور باشن  بع نور سد پارامتر قابل تنظیم میمنبع نور و ارتفاع من

م ار بستد بود و طوری تنظیم  Boushتعیین کنن ه در شرایط عکس برداری مؤثر بود. دوربین مورد استفاده از نوع 

های گرفتد ش ه، توسط الگوریتم ت وین ش ه در . عکستهید شودند از نمو 288*352های با رزولوشنکد عکسگردی  

MATLAB   بد ارزش هایRGB  ج ا ش ن  و سد تصویرR ،G و B . بد وجود یم ن  
 

 

 نتایج و بحث .3

فتازی،   –عصتبی  هیبریت  شتبکد   ب ست یم ه از طریق سد روش  ججمی هایمش صات م  ترتی  دب 3و  2، 1ج او  

هتا بترای دو روش   دهنت . معیتار ستنجش مت      میژنتیک را نشان الگوریتم  –عصبی هیبری  شبکد و  رگرسیون ططی

ANFIS  2)ضری  تعیین عبارتن  از رگرسیون ططیوR(، مجموع مربعات ططا(SSE)  میتانگین مربعتات طتط   و(MSE) .

میانگین ططای ، اطط میانگین مربعاتضری  تعیین،  ژنتیکالگوریتم  –عصبی هیبری  شبکد معیار سنجش برای روش 

گردد کتد  معلو  می 3و  2، 1باش . با بررسی ج او  می (MSNE)و میانگین مجموع ططاهای نرما  ش ه (MAE)مطلق

   باش .مساجت و عرض میهای کنتراست، فازی با ورودی –عصبی هیبری  شبکد بهترین م   مربوط بد روش 
 های مختلف ورودیبا داده ANFISبراساس روش  تامپسونای از تعدادی مدل حجمی پرتقال خالصه -1جدول

No Mf 

Input 

Mf 

Number 

Mf 

Output 

Input1 Input2 Input3 𝑅2 SSE MSE 

1 pimf 3 3 3 constant contrast area width 0.988 3.74E-07 3.74E-08 

2 gbellmf 3 3 3  linear length area width 0.77 2873.21 95.77 

3 pimf 2 2 2  linear length area - 0.816 2714.3 90.48 

4 trapmf 5 5 5 constant length contrast area 0.84 1726.85 57.56 

5 gbellmf 2 2 2 constant roughness perimeter area 0.875 1538.37 51.28 

6 psigmf 3 3 3 constant roughness perimeter contrast 0.888 1302.216 44.90 

7 gsigmf 5 5 5  linear roughness perimeter eccentricit 0.756 2482.35 82.745 

 
 

توان سیستم ستورتینگ تمتا  اتوماتیتک    باش  ب ست یم ، میجا  کد بهترین م  ، کد دارای ططای ان کی می

ساطتار شبکد عصبی برای بهترین م   ب ست یمت ه از طریتق روش هیبریت      1 در شکلبراساس ججم را پیشنهاد داد. 

کد ایتن مت   دارای    :گردد. این شبکد دارای سد الید می باش ، الید ورودیژنتیک مشاه ه میالگوریتم  –عصبی شبکد 
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کتد در ایتن   :الید م فی وجود دارد و در نهایتت الیتد طروجتی     14کد در این م    :باش ، الید م فیالید ورودی می 1

 م   تنها یک الید طروجی وجود دارد.

 

 های مختلف ورودیبا داده رگرسیون خطیبراساس روش  تامپسونپرتقال  حجمیای از تعدادی مدل خالصه-2جدول
No Input1 Input2 Input3 Regression equation 2R SSE MSE 

1 contrast area width V=0.433c+0.006a+8170.97w-

341.36 

0.868 4927.59 51.33 

2 length area width V=-2.38 l-2.88 a +0.021 w + 

506.611 

0.615 18184.22 189.42 

3 length area - V=70.371 l+ .0638 a+ 91.938 0.678 13184.95 135.93 

4 length contrast area V=98.172 l+3.356 c +25.801 a 

+ 65.714 

0.723 11260.76 119.79 

5 roughness perimeter area V=145.043r-74.645 p +5.697 a 

+91.589 

0.865 5012.919 52.218 

6 roughness perimeter contrast V=0.733 r+ 5827.645 p-

108.017c - 393.85 

0.875 4636.848 48.301 

7 roughness perimeter eccentricit V=-0.956 r+ 0.391 p+ 3.59 e-

128.86 

0.71 13672.192 142.419 

Contrast=c, area=a, width=w, length=l, roughness=r, perimeter=p, eccentricit=e 

 های مختلف ورودیژنتیک با داده -براساس روش عصبی  تامپسونپرتقال  حجمیای از تعدادی مدل خالصه-3جدول
No Input1 Input2 Input3 MSE MSNE MAE 2R 

1 contrast area width 29.46 0.0144 4.37 0.907 

2 length area width 27.43 0.0161 4.27 0.944 

3 length area - 30.14 0.0148 4.56 0.919 

4 length contrast area 27.93 0.0137 4.47 0.939 

5 roughness perimeter area 28.07 0.0139 4.36 0.901 

6 roughness perimeter contrast 28.06 0.0137 4.21 0.914 

7 roughness perimeter eccentricit 40.95 0.0202 5.63 0.839 

 

 

 

 

 

 

 ساختار شبکه عصبی بهترین مدل- 1 شکل

 

 تامپستون بینی ججم پرتقا  جهت پیشفازی  –عصبی هیبری  شبکد بد بهترین م   روش قوانین فازی مربوط 2 شکل

باشت  بتد عنتوان م تا  در ایتن مت   ستد ستتون او          ورودی یتا طروجتی متی    دهن ههر ستون نشان ده .را نشان می

دهن ه یتک  هر سطر نشانباش  است. دهن ه طروجی م   کد ججم میهای م   و ستون یطر نشاندهن ه ورودینشان

قتانون فتازی    27سطر وجود دارد بنابراین معلو  می گتردد کتد ایتن مت   دارای      27، 2 باش . در شکلقانون فازی می

ها را در ستون چهار  مشتاه ه کترد،   ططوط قرما میان هر ستون می توان مق ار ججم معاد  ورودی با تغییرباش . می

 باش  ینگاه مق ار ججم پیکسل  188 و  30000.، /0242ت، مساجت و عرض بترتی  عنوان م ا  اگر مقادیر کنتراسبد

 
هتای مستاجت و کنتراستت را نشتان     طرح موزاییکی مربوط بتد ورودی  3شکل  باش .سانتی متر مکع  می 128برابر با 

توان بد این نکتد پی برد کد در یک کنتراست ثابت با افاایش مستاجت ججتم افتاایش    می این شکلده . با مشاه ه می
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باش . در نهایت می توان بد ایتن  اثر تغییرات مساجت نسبت بد کنتراست بیشتر میبرد کد توان پیهمچنین مییاب . می

ده بترای تمتا    نکتد تاکی  داشت کد سیستم سورتینگ تما  اتوماتیک کد شرح ین گفشت با انت   تغییتر قابتل استتفا    

 100ین اجرا گردد تع اد  ست از هر نوع میوه کد قرار است عمل سورتینگ برایها می باش . برای این منظور کافیمیوه

نموند را مورد یزمایش اولید قرار دهیم و براساس ین م لینگ مربوط بد ین میوه را ب ست یوریم و براساس این م لینگ 

ها را  ب ون هیچگوند تغییر در ب ش مکانیکی سیستم سورتینگ سورت کنیم. در نتیجد با صر  هایند اولید ان   میوه

هتای ب تش صتنعت    باشتیم کتد ایتن عمتل هاینتد     ها با همان سیستم سورتینگ اولید متی میوهقادر بد سورتینگ تما  

 ده .بن ی را کاهش میبستد

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قوانین فازی بهترین مدل برای تخمین حجم -2شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تامپسونبرای مدلینگ حجمی پرتقال  کنتراست، مساحتهای ورودیموزاییکی  طرح -3 شکل
 
 
 

 گیری نتیجه .4

هتای داطلتی و   هتا در بتازار  سالمتی و فروش بیشتتر ین ها ضامن بن ی صحیح و استان ارد محصوالت از جملد میوهبستد

در تمتاس  بنت ی  سیستتم درجتد  روش غیتر مستتقیم چتون    در ، های م تلف سورتینگباش . از میان روشطارجی می
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همتین  دبت  یابت . بنت  کتاهش متی   اشی از برطورد میوه با جسم درجتد از میاان تلفات نبنابراین  باش مستقیم با میوه نمی

تنها با استتفاده از یتک دوربتین و الگتوریتم     کد شرح داده ش ه منظور در این مطالعد سیستم سورتینگ غیر مستقیمی 

در بحت  مت لینگ روشتی     بر اساس ججم ین گردیت .  تامپسونافاار متل  قادر بد سورتینگ پرتقا  ت وین ش ه در نر 

 –، پس از بررسی عملکرد ستد روش عصتبی   باش  کد دارای بیشترین دقت و در نتیجد کمترین ططا باش قابل قبو  می

هتای دیگتر بهتتر متی     روش فتازی از  - روش عصبی بد این نتیجد رسی یم کد عملکرد  SPSSفازی و  –ژنتیک، عصبی 

 باش .
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ABSTRACT 
Machine vision and image processing, new methods that have different applications in agriculture. 

Including machine vision applications, the volume estimating, rating, distinguishing type of varieties from 

different products and determining the surface damages. In this research is examined how Fruit Sorting 

using image processing and SPSS, ANN-GA and ANFIS methods. The 100 samples were randomly 

selected. The algorithm that was developed in MATLAB was able to measure Area, Perimeter, 

Length/Area, B_ave, G_ave, R_ave, Wide, contrast, texture, Wide/Area, Wide/Length, roughness, 

Length. In ANFIS and ANN-GA models, samples were divided into two sets, with 70% for training set 

and 30% for testing set. In the best model for ANFIS, ANN-GA and SPSS, R2 was 0.988, 0.907 and 

0.868 respectively. So it can be concluded that if the data analysis be done using ANFIS method, indirect 

Sorting System can be launched with low error percentage. 

 

Keyword: Image processing, Machine vision, ANN-GA, ANFIS 
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