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 خالصه

باشد که سرشار از ویتامین و مواد معدنی و دیگر عناصر مغذیی اسذت    می ای از خانواده مرکباتپرتقال میوه

بندی، تحولی عظیم ایجاد تواند در صنعت بستهای بین خصوصیات ظاهری پرتقال و جرم آن میبدست آوردن رابطه

پس از پردازش تصذاویر   .هیه گردیدت هامنظور تصویربرداری از آنبه نمونه پرتقال بم ایران 100 در این مطالعهکند  

 -دو روش شذذبکه عصذذبی مصذذنوعی   بذذه کمذذکشذذداسذذتارا   هذذااز آنخصوصذذیت  13افذذرار متلذذ ، توسذذن نذذرم

هایی برای جذرم پرتقذال ارا ذه    مدل (ANN-GA)الگوریتم ژنتیک  -هیبرید شبکه عصبی مصنوعیو  ANFIS)فازی)

الگوریتم ژنتیذک بذا دو ورودی لذول بذه      -وعیبه روش هیبرید عصبی مصنکه در نهایت بهترین مدل مربوط گردید

هذا در دو روش هیبریذد عصذبی    ( بذرای ایذن ورودی  2Rباشذد  رذری  همبسذتگی)   مساحت و عرض به مساحت مذی 

هیبرید شذبکه   بنابراین باشد   می/82  و /97ترتی فازی به –الگوریتم ژنتیک و هیبرید عصبی مصنوعی  –مصنوعی 

سیسذتم   توان از آن برای سذاخت دهد و میبا درصد خطای کمتر ارا ه می مدلی کالگوریتم ژنتی –عصبی مصنوعی 

 با دقت باال جهت تشایص جرم پرتقال از دو ورودی ذکر شده استفاده کرد  بندیدرجه

 ، میوه، هوش مصنوعیبندیدرجه، تصویرپردازش : کلمات کلیدی

 

 

  مقدمه .1
 

فراهم کردن محصوالت با کیفیت  این اهداف عبارتند از از جمله  داردوجود ها میوه بندیدرجهاهداف ماتلفی برای 

محصوالت با شکل یکسان، فراهم کردن محصوالت با حجم یکسان و فراهم کردن محصوالت با وزن  کردن باال، فراهم

که جرو های مکانیکی و الکتریکی تلفی از جمله روشاهای ماز اهداف باال روش هر یکیکسان  برای اجرایی کردن 

تماس  مستقیم از آن جهت که با محصوالت در د  روش غیرنوجود دار مستقیم د و روش غیرنباشمستقیم می هایروش

بر ارا ه یک سیستم ماشین بینایی مبتنی بندی،درجههای غیر مستقیم جهت   از جمله روشباشدنیست دارای برتری می

های بدست آمده از داده سازیمدلمناسبی جهت  روش کهدرصورتی باشد سازی هوشمند میپردازش تصویر و روش مدل

های ها در کالسبندی میوهلبقه  باشد یتواند دارای عملکردی رعیفلریق پردازش تصویر استفاده نشود این روش می

شاورزان کمک همین دلیل مطالعه در این زمینه به افرایش درآمد ک  به[2] ماتلف بازارپسندی را به همراه خواهد داشت

شبکه  های پردازش تصویر وعه ترکی  روشای را بر روی پرتقال انجام دادند که هدف آن را مطالمطالعه [4] خواهد کرد 

)کوچک، متوسن و  اندازهمانلف های کردن میوه پرتقال در گروه بندیدرجهعصبی برای توسعه الگوریتم جامعی برای 

های روی پوست مرکبات توسن یک الگوریتمی خراششناسایی یک سیستم ماشین بینایی برای  [1] بررگ( اعالم کردند 

های موجود در های ماشین بینایی اخیر، برای تشایص پارامترها از پیکسلبررسی نمودند  آن ها اظهار داشتند که سیستم
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وزش توسن یک کارشناس برای لبقه بندی هایی نیاز به آماست که چنین سیستمکنند و این درحالیها استفاده میعکس

ای ها با توجه به تغییرات رنگ محصوالت بیولوژیکی از ناحیههر پیکسل متعلق به هر ناحیه داشت  همچنین در این سیستم

شد  اما در الگوریتم ارا ه شده توسن ایشان بجای مد نظر قرار گرفتن پیکسل به ناحیه دیگر، باید تغییراتی اعمال می

ها حل بنابراین در این تحقیق مسئله تغییرات لبیعی رنگ میوه  ها حا ر اهمیت قرار گرفته بودها، تفاوت بین ناحیهرنگ

   ها را تشایص دهددرصد عیوب میوه 95های ماتلف پرتقال و نارنگی ارزیابی شد و توانست شد  این الگوریتم روی واریته

و  ر،صذوی تم با استفاده از روش پذردازش  پرتقال ب بندیدرجهجهت  رخودکاهدف از تحقیق کنونی ارا ه یک سیستم 

عنذوان باشذی از   بذه رونذد و  جرمی پرتقذال بکذار مذی    سازیمدلکه جهت  ANN-GAو  ANFIS کاربردی روش دومقایسه 

  باشدکنند، مینقش ایفا می غیر مستقیم بندیدرجهسیستم 

 
 

 هامواد و روش .2

اده شدند  شکل تصادفی انتااب شدند و به آزمایشگاه انتقال د پرتقال بم به صورت کامألنمونه  100در این تحقیق 

 ته سذاخت کشذور  از نوع مدار بسذ  در این نحقیق   دوربین مورد استفادهدهدمیرا نشان ها برداری از نمونه تصویرمحفظه  1

ه شذد، بهتذرین   افرار متلذ  نوشذت  می که در نرم  با استفاده از الگوریتشدتنظیم  288×352و رزولوشن آن روی  پرتقال بود

سذنت  تنگستن و فلور ،LEDشود در محفظه سه نوع المپ دیده می 1که در شکلبرداری بدست آمد  همانطورشراین عکس

ن تغییذر شذدت نذور، بهتذرین شذراین و      های ماتلف دوربین و همچنیبه ارتفاعها نسبتاست، با تغییر نوع المپتعبیه شده

متر و شدت نور سانتی 10با نور سفید در ارتفاع دوربین LED برداری بدست آمد  این شراین شامل المپ رای عکسزمینه ب

هذا تابانیذده   ساخته شده که نذور از همذه الذراف بذه نمونذه      ایبه گونهبود  الزم به ذکر است که این محفظه  لوکس 33/50

 وجود نداشت شود و به این ترتی  مشکل سایه انداختن میوه می

 
 محفظه تصویر برداری -1شکل 

 

 بندی تصویرفرآیند قطعه

و سه تصذویر   تقسیم شدند RGBهای به ارزش MATLABهای گرفته شده توسن الگوریتم تدوین شده در عکس

زمینه و پرتقذال، تصذویر قرمذر بذرای     های با توجه به فاصله مقادیر قرمر پیکسل وجود آمدند به (B( و آبی)Gسبر) ،(Rقرمر)

لورکلی الگوریتم عکس گرفته شده توسن دوربین را به تصویر قرمر تبدیل کرده، زمینه را از هانجام آزمایشات انتااب شد  ب

کند  با تبدیل تصویر اصذلی بذه سذه    میوه جدا کرده و قطر بررگ و کوچک و سطح عکس و سایر پارامترها را را مشاص می

 حامل دوربین

 

 محفظه
 

LED 

 

 دوربین

 فلورسنت
 

 تنگستن
 

 پرتقال بم
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بذه  ترتیذ  مربذوط  از راست به چپ به 2های موجود در شکل های آن ها رسم شدند  قلهر، سبر و آبی، هیستوگرامارزش قرم

بنذدی و حذیف زمینذه    فراوانی پیکسل های رنگ میوه و زمینه هستند  هرچه این دو قله از یکدیگر دورتر باشند عمل قطعه

که تصویر با ارزش قرمر شراین مساعدتری را به وجود آورده است و شود تر انجام خواهد شد  برای این منظور دیده میساده

  [3] پییر استجداسازی میوه از زمینه با استفاده از این تصویر به سادگی امکان

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بندی تصویرقطعه -2شکل 

 

 استخراج خصوصیات

ه بذ لول، عرض، نسبت لول به عرض، مساحت، نسبت لذول  خصوصیات  ،بندی از هر پرتقالبعد از عملیات قطعه

، RGBفضذای رنگذی    دوم، میذانگین مؤلفذه   RGBمساحت، محین، نسبت لول به محین، میانگین مؤلفه اول فضای رنگذی  

 ، کنتراست، سفتی و خرو  از مرکریت استارا  شدند RGBفضای رنگی  سوممیانگین مؤلفه 

 

 سازیمدل

الگوریتم  -مصنوعی عصبیشبکه هیبرید و  ANFIS)فازی) -مصنوعی عصبیشبکه در این مطالعه از دو روش 

 شد  استفادهجرم پرتقال  سازیمدلجهت  (ANN-GA) ژنتیک

 

 

 نتایج و بحث           .3

 

 لگوریتم ژنتیکا -هیبرید شبکه عصبی مصنوعی و فازی -شبکه عصبی مصنوعیسازی با استفاده از روش مدل

و  ANFISهذای  های ماتلف جرمی پرتقال بم ایران تولید شذده توسذن روش  ترتی  مشاصات مدلبه 2و 1جداول 

GA-ANN دهند  معیارهای سنجش برای روش را نشان میANFIS 2) رری  تعیینR(   طذا  و میذانگین مربعذات خ(MSE) 

و  (MAE) ر دو مورد قبلی شامل میانگین خطای مطلذق ژنتیک عالوه ب –باشد  معیار سنجش برای روش هیبرید عصبی می

د کذه  توان به ایذن نکتذه پذی بذر    باشد  با بررسی دو جدول ذکر شده میمی (MSNE)میانگین مجموع خطاهای نرمال شده 

حت ژنتیک با دو ورودی لول به مساحت و عذرض بذه مسذا   الگوریتم  – مصنوعی عصبیشبکه به روش رین مدل مربوطبهت

ارای پرتقذال بذم د   سذازی مدلبرای  الگوریتم ژنتیک –شبکه عصبی مصنوعی توان نتیجه گرفت که روش پس می باشد می

 باشد   کارایی بیشتری نسبت به روش دیگر می

 

 

 

های رنگ زمینهپیکسل  

های رنگ میوهپیکسل  

های رنگ زمینهپیکسل  

های رنگ میوهپیکسل  

های رنگ زمینهپیکسل  

های رنگ میوهپیکسل  
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 پیشنهادیسیستم سورتینگ 

قیم بندی غیذر مسذت  توان اقدام به توریح سیستم درجهحال که بهترین روش و بهترین مدل جرمی بدست آمد می

هذای  ی نمونذه در سیستم پیشنهادی دو عضو اساسی وجود دارد، دوربین و مدل بدست آمده با استفاده از آزمذایش رو  نمود 

 میذت قرارگیذری  باشد، علت این اهد  بحث تصادفی بودن بسیار مهم میانصورت تصادفی انتااب شدهماتلفی از میوه که به

بذا   هذای بذم  پرتقال آورد شدت پایین میی باشد که این امر درصد خطای سیستم را بههای ماتلف در آموزش مدل ماندازه

رفتذه شذده   گشذود  تصذاویر   ها تصویر برداری مذی شوند و توسن دوربین از آنهای ماتلف وارد قسمت تسمه نقاله میاندازه

تحلیذل،   بعد از تجریه و د نشوجهت تجریه و تحلیل توسن الگوریتم نوشته شده در برنامه متل  به کامپیوتر انتقال داده می

هذای  هذا بذا انذدازه   جهذت انتقذال پرتقذال    خند  سه گیراندازه پرتقال در یکی از سه دسته کوچک، متوسن و بررگ قرار می

از یک پذالس   ها با استفادهواحد انتقال میوه  (3)شکل  بند تعبیه شده استن و بررگ تا قسمت بستهماتلف کوچک، متوس

رصذد  د 96شود  میران دقت سیستم پس از آموزش، ارسالی توسن سیستم مرکری متصل به واحد پردازش تصویر فعال می

 بود   
 

 ANFISکمک جدول مشخصات مدل های مختلف جرم پرتقال بم ایران  به -1جدول 

تابع عضویت  ردیف

 ورودی

تعداد 

 قواعد
تابع عضویت 

 خروجی

 R2 MSE ورودی

1 2 3 

1 trimf 2 2 Wied/Length Perimeter - 948/  14/0 ثابت   

2 trimf 2 2 2 R G Area 935/  2/0 خطی   

3 gaussmf 2 2 Length Area - 912/  25/0 ثابت   

4 gaussmf 3 3 Length/Area Wied/Area - 819/  28/0 خطی   

5 trimf 2 ثابت wide - - 779/  23/0  

6 trimf 2 خطی Length - - 323/  33/0  

 

 ANN-GAهای مختلف جرم پرتقال بم ایران به کمک مشخصات مدل  -2جدول

 ردیف
 ورودی

MSE MSNE MAE 2R 
1 2 3 

1 Wied/Length Perimeter - 11/0 0093/  65/2 955/  

2 R G Area 86/0 0069/  43/2 962/  

3 Length Area - 99/0 0079/  65/2 953/  

4 Length/Area Wied/Area - 996/0 0092/  6/2 970/  

5 wide - - 12/0 0096/  78/2 935/  

6 Length - - 35/  141/  159/  0841/  
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 سیستم سورتینگ پیشنهادی برای پرتقال بم -3شکل 

 

 

 گیرینتیجه .4

ین او مناسبترین کانال جهت اعمال آستانه کانال دوم  RGBبندی فضای رنگی ترین فضای رنگی برای قطعهمناس  -1

 باشد میفضای رنگی 

 باشند سازی جرم پرتقال بم لول، عرض و مساحت میبهترین خصوصیات جهت مدل -2

 باشد ترین پارامترها جهت افرایش دقت سورتینگ میارتفاع دوربین یکی از کلیدی -3

دارای عملکرد بهتری  ازیف -شبکه عصبی مصنوعیالگوریتم ژنتیک از روش  –روش هیبرید شبکه عصبی مصنوعی  -4

 باشد می
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ABSTRACT 

Orange is a fruit from citrus family which is rich in vitamins, minerals and other nutrients. 

Getting a relationship between physical properties of orange and its mass can create tremendous 

change in the packaging industry. In this study 100 samples of bam oranges were prepared to 

imaging. After image processing by Matlab software, 13 features were extracted from them. 

Helping ANFIS and ANN-GA methods models were presented to predict mass of bam orange. The 

best model was related to ANN –GA method with two inputs length/Area and Wied/Area. The 

coefficient of determination (R2) for ANN-GA and ANFIS were 0.97 and 0.91 respectively. So, 

ANN-GA method has error percentage less than ANFIS and therefore it can be used for setting up a 

full automatic grading system. 

 

Keywords: Image processing, Grading, Fruit, Artificial intelligence. 
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