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 چکیده

به  ا برای رسیدنرامروزه با پیشرفت فناوری گرایش های تازه ای از علوم به وجود آمده اند که ما           

نایی ماشین نیاز به باشد. برای آشنایی با بیها، بینایی ماشین میکنند و یکی از این شاخهاهدافمان یاری می

حقیق تستلزم مباشد که شناخت انواع سنسورها، نورپردازی، پردازش تصویر و روشهای تسهیل بینایی ماشین می

نبع مبا دو لف سیده درشرایط نورپردازی های مخترددلیشز رهای در این پژوهش از سیب و مطالعه بسیار است.

 Canon دوربین ده است. بدین منظور از یکاسی شعکنوری ال ای دی و فلورسنت و با رنگهای آفتابی و مهتابی 

ه شد تا استفاد آفتابی و مهتابی رنگ گنبدی شکل با منابع نور ال ای دی و فلورسنتبرای عکاسی و محفظه ای 

د به تفاده شی اساز شرایط نورپردازی ترکیببا همین استدالل نور طبیعی ایجاد شود و  در حد امکان شرایط

ار یها با جعبه ابزهمه نورپردازگرفته شد. و نهایتا ترکیبی نورپردازی مختلف  ششعکس با  6طوریکه از هر سیب 

 توسط واقع شده پردازش تصویر نرم افزار متلب و با کمک مدل رنگ و شاخصه های بافتی مورد پردازش و

در  100 % ی با دقتها در پردازش رنگهمه واریته در نهایتمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و  SPSSکالسیفایر 

 . تفکیک شدند که مدل رنگ دراین زمینه بهتر عمل کرد 4/77%  پردازش شاخصه های بافتی با دقت

 

  سیب قرمز، ، ماشین بینایی، پردازش تصویر، نورپردازیکلیدی:  کلمات

 مقدمه .1

هایی که تشکیل دهنده تصویر یک شی هستند و توسط گرها برای دریافت سیگنالاستفاده از حسماشین بینایی درواقع  

گیرند، های دریافت شده از قطعه مورد استفاده قرار میکامپیوتر یا سایر وسایل پردازش سیگنال برای تفسیر و تحلیل سیگنال

ترین کاربردهای آن در بازبینی و بررسی کاالهای صنعتی از جمله نیمه هادیها،  رین و پر استفادهباشد و یکی از مهمتمی

در زمینه تولید سیب درختی مطابق با اطالعات ذکر شده در وب سایت رسمی فائو باشد. ها، مواد خوراکی و دارو میاتومبیل
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رتبه  2005رتبه چهارم و درسال  2009حالیست که در سال در رتبه هشتم جهانی قرار گرفت و این در 2011ایران در سال 

با توجه به مکانیزه شدن عملیات باغبانی در کشورهای توسعه یافته و از طرفی ناکارآمدی ایران در مکانیزاسیون . سوم را دارا بود

 اند بهره وری تولید را افزایش دهد.تواند یکی از دالیل مهم رکود باشد. بنابراین ماشینی کردن عملیات باغبانی می تواین امر می

در شرایط کنونی که سرعت عمل در کارها امری ضروری است توسعه سامانه های خودکار در زمینه مکانیزاسیون کشاورزی 

رسد. یک روبات کشاورز از سه جزء اصلی: سامانه حسگر، پردازشگر و عملگرهایی که سامانه امری بسیار مهم و کارامد به نظر می

کنند تشکیل شده است. ماشین بینایی و پردازش تصویر به عنوان یکی از اصلی ترین راههای درک روبات از محیط اداره میرا 

پیرامون توجهات زیادی را به خود جلب کرده است و به طور گسترده در کاربردهای کشاورزی به ویژه تشخیص وضعیت و 

. امروزه از ماشین بینایی در امور مربوط به پس از برداشت از جمله ]4[کیفیت محصول و برداشت محصول استفاده شده است

تعیین کیفیت، رسیدگی و درجه بندی محصوالت کشاورزی استفاده های فراوانی می شود. سیب از جمله محصوالتی است که 

رایط کنترل شده نور انجام تهیه تصاویر برای کاربردهای ماشین بینایی معموال تحت ششود.در کشور ما به طور انبوه تولید می

گیرد. علیرغم اینکه عکاسی در شرایط طبیعی و زیر تابش نور خورشید به واقعیت نزدیکتر است ولی به دلیل حساس بودن می

نرم افزارهای پردازش تصویر به نورپردازی، ثابت بودن شرایط عکاسی و نورپردازی برای نمونه ها امری غیرقابل چشم پوشی 

خیص ویژگیهای میوه با استفاده از پردازش تصویر تاکنون دو شیوه گزارش شده است که عبارتنداز: تشخیص برای تشاست. 

رنگ و تشخیص الگو. از آنجا که مصرف میوه سیب غالبا تازه خوری است کیفیت ظاهری آن باید حفظ شود و برای این منظور و 

ر کارآمد هستند. تهیه تصاویر برای کاربردهای ماشین بینایی معموال با هدف برداشت مکانیزه الگوریتم های پردازش تصویر بسیا

برای تقلید کردن از سیستم بینایی  های ماشین بیناییرغم اینکه بعضی الگوریتمعلیگیرد. تحت شرایط کنترل شده نورانجام می

مرتبط تصاویر به صورت مؤثر و ثابت اند، با این حال توسعه روشهایی برای تحلیل و شناسایی ویژگیهای انسان توسعه یافته

رغم قادر هستند به صورت ثابت تصاویر را تجزیه و تحلیل کنند، ولی علی ماشین بینایی هایسیستم کمرنگ تر بوده است.

های سیستم بینایی انسان ماشین بینایی قادر نیست با برخی از ویژگی های صورت گرفته در این زمینه، هیچ سیستمپیشرفت

چشم انداز پتانسیل . ]2[ب درک تصویر، تلرانس به تغییرات نور، تضعیف قدرت تصویر و تغییرات اجزا و... تطبیق پیدا کنددر قال

سیستم ماشین بینایی  .]5[کاربردی سیستم ماشین بینایی در کشاورزی و صنایع غذایی از مدت زمان زیادی شناخته شده است

، یک سیستم بینایی کامپیوتری است که بر روی یک کامپیوتر شخصی و در به طور ساده ترکیبی از یک سیستم روشنایی

شود. نورپردازی پیش نیاز مهمی ارتباط با دستگاه های الکتریکی و مکانیکی برای جایگزینی تالشهای انسانی به کار گرفته می

به شدت تحت تأثیر شرایط نور دانست. توان برای دستیابی به تصویر برای ارزیابی کیفی است. کیفیت تصویر گرفته شده را می

-یک تصویر با کیفیت باال می تواند به کاهش زمان و پیچیدگی مراحل بعدی پردازش تصویر کمک کند و این به نوبه خود می

تواند هزینه یک سیستم پردازش تصویر را کاهش دهد. برنامه های مختلف ممکن است نیاز به استراتژی روشنایی متفاوت 

سیستم ماشین بینایی  ند. به همین منظور در این مقاله سعی شده است نورپردازیهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد.داشته باش

به عنوان یک سیستم سریع، اقتصادی، سازگار و حتی دقیق تر از بسیاری روشهای دیگر به طور فزاینده ای در صنایع غذایی 

توان به شدت تحت تأثیر شرایط نور دانست. کیفیت تصویر گرفته شده را می. برای ارزیابی کیفی و درجه بندی استفاده می شود

برنامه های مختلف ممکن است نیاز به استراتژی روشنایی متفاوت داشته باشند. به همین منظور در این مقاله سعی شده است 

نورپردازی در این زمینه را می توان بدین  انواع حالتهاینورپردازیهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد. نوینیگزارش داده است که 

کند تا نورپردازی ساختاری. چشم انداز کامپیوتر تالش میازی پس زمینه و دازی از جلو، نورپردگونه تقسیم بندی کرد: نورپر

نمونه  اویر ازبا استفاده از تکنیک های پردازش تصویر، تص. رفتار انسانی را در رنگ، محتوای، شکل، و بازرسی بافت انطباق دهد

پس از فراهم آوری تصاویر موردنیاز نوبت به د. شونها به صورت کمی از ویژگی هایی مانند اندازه، شکل، رنگ و بافت تهیه می
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رسد و نهایتا داده های به دست آمده توسط برنامه بررسی آنها و تصمیم گیری در مورد نوشتن الگوریتم ها با اهداف مشخص می

جداسازی تصاویر برای بسیاری از تحلیل  گیرند.مورد ارزیابی قرار می spssچون منطق فازی، شبکه عصبی و های تحلیل گر هم

-های تصویری و وظایف کامپیوتری بسیار مهم است، زیرا عملکرد آن به طور مستقیم بر نتیجه مراحل پردازش تصویر تاثیر می

برای طبقه بندی پیکسل ها در هر قسمت از سیب  ANNیک مدل از در تحقیقی، برای جداسازی سیب از پس زمینه . گذارد

استفاده شد و نهایتا به پنج کالس رنگی قرمز عادی، قرمز رنگ زخمی، قرمز کم رنگ، شرابی و قرمز با پس زمینه درجه رنگی 

تصاویر سیب قرمز رددلیشز با کمک ماشین هدف از این تحقیق تحلیل نوری  .]3[تقسیم بندی گردید %95 با دقتباال و پایین 

 باشد.بینایی می
 

 مواد و روش .2

 مواد گیاهی

رشد  ستردهگ بصورت بدین منظور از سیب قرمز رقم رددلیشز یا همان برای این پژوهش بهره گرفته شد. سیب لبنان

یتی مثال قرمز کیف و چه رقم هایسیب درختی مراغه با رقم های دلیشز چه گلدن یا زرد باشد. می کند و بسیار پربازده می

رف کننده هم مص وزدنی دارد به همین دلیل فروش بهتر این تولیدات در ایران کمک می کند هم کشاورزان دلگرم تر باشند 

 ایرانی بتواند محصوالتی با مرغوبیت باال را ارزان و راحت خریداری کند. 

 

 سیستم نورپردازی

ی ادینکات علمی ز باشد.ازی یک سیستم ماشین بینایی انتخاب سیستم نورپردازی مییکی از نکات بسیار مهم در راه اند

خاب یره در انتتی و غدر این مورد در زمینه های طیف نور و مباحثی در مورد چگونگی تابش و بازتاب نور به دوربین های صنع

 غییرات نورت به تربردی ماشین بینایی نسبیک سیستم نورپردازی باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد. اکثر برنامه های کا

اشته دته شده ایی تصاویر گرفتواند اثرات بسیار زیادی بر روی پردازش نهحساس هستند و به همین دلیل نور محیط می

 .]1[باشد

به جهت  نشان داده شده است، 1که در شکل ه این منظور در این پژوهش از یک سیستم نورپردازی گنبدی شکل ب

دن و دیک بوبه جهت نززی یکسان و همچنین از منابع نوری ال ای دی و فلورسنت به رنگهای آفتابی و مهتابی نورپردا

و هر دو  LEDابی با ، مهتLEDهمپوشانی حداکثر با نور طبیعی بهره گرفته شد و هر کدام از نورپردازیها که شامل آفتابی با 

هتابی گ آفتابی و مآفتابی با فلورسنت، مهتابی با فلورسنت و هر دو رنهمزمان باهم و همینطور  LEDرنگ آفتابی و مهتابی 

رفتند بطوریکه نهایتا و المپهای فلورسنت مورد بررسی قرار گ LEDفلورسنت همزمان باهم بودند، جداگانه در دو گروه المپهای 

 عکس با نورپردازیهای مختلف گرفته شد. 83
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 سیستم گنبدی نورپردازی -1شکل 

 و بحثنتایج  .3

ط کالسیفایر توسذکر شده نوع نور پردازی مختلف  6تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از پردازش رنگی و بافت 

SPSS تفکیک شدند. %100، داده ها با باالترین دقت یعنی  1انجام شد و طبق جدول  و بافت فت. ابتدا تحلیل رنگصورت گر 

  
 دقت تفکیک واریته ها -1جدول 

 کل 1 2 3 4 5 6 (LEDآفتابی)

 100 0 0 0 0 0 100 آفتابی)فلورسنت(

 0 100 0 0 0 0 100 (LEDآفتاب و مهتاب)

آفتاب و 

 مهتاب)فلورسنت(

0 0 100 0 0 0 100 

آفتاب و 

 مهتاب)فلورسنت(

0 0 0 100 0 0 100 

 0 0 0 0 100 0 100 (LEDمهتاب)

 100 100 0 0 0 0 0 مهتاب)فلورسنت(

 

 .به صورت زیر حاصل شد 2جدول ماره ع تفکیک خطی فیشر نیز طبق همچنین ضرایب تاب
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 ضرایب تابع خطی فیشر -2جدول

 1 2 3 4 5 6 

RED 489/8- 945/0 909/14- 123/13- 397/19- 324/24- 

GREEN 331/4- 760/9- 650/4- 474/0- 617/8- 561/3 

BLUE 717/12- 612/17- 933/2- 866/6- 909/1 594/0- 

CONTRAST 954/301 975/296 502/301 501/302 606/311 435/307 

HOM 723/52027 536/52478 837/51449 482/52360 216/51789 169/51632 

MAX 823/5978- 124/5671- 545/6657- 868/6926- 896/6495- 212/7082- 

CONSTANT 776/44093- 078/44208- 267/43427- 066/44357- 640/45361- 470/44417- 

 :به صورت زیر بود 1که تابع شماره  تابع تفکیک خطی فیشر نیز به دست آمدند 6اساس همین تحلیل،  بر

 

نموده اند. کدیگر یاز به دست آمدند، اقدام به تفکیک واریته ها  2این توابع جداساز که ضرایب آنها از جدول شماره 

 مده است:یر نیز آنتایج طبقه بندی در شکل زک شده اند. مختلف بر طبق این توابع از یکدیگر تفکیدرواقع نورپردازیهای 
 

 وزیع واریته ها در فضای دو بعدیت -2شکل
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مشاهده  وشانیچنانچه از شکل پیداست، در فضای دوبعدی، واریته های موردنظر متفاوت از یکدیگر بوده و هیچ همپ

م بوده و هیک به ای اول و سوم و پنجم بسیار نزدنشد. همچنین از شکل مشخص است که تصاویر مورد بررسی در نورپردازی ه

 د. ر داشته انیکدیگ به نسبت بقیه نورپردازیها که شامل نورپردازیهای دوم، چهارم و ششم است، نورپردازی بسیار مشابه به

شاخصه  و %100همچنین داده های مدل رنگ و شاخص بافت تک تک مورد بررسی قرار گرفتند که مدل رنگ با دقت 

عمل  اخصه های بافتیشها را تفکیک نمودند. بنابراین مدل رنگ برای تحلیل تصاویر بهتر از داده % 4/77 بافتی با دقت های

 کرد. 

 

 نتیجه گیری .4

سط کالسیفایر نوع نور پردازی مختلف ذکر شده تو 6تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از پردازش رنگی و بافت 

SPSS شاهده نشدمپوشانی های موردنظر متفاوت از یکدیگر بوده و هیچ همر فضای دوبعدی، واریتهمورد بررسی قرار گرفت. د .

  صه های بافتی و شاخ %100های مدل رنگ و شاخص بافت تک تک مورد بررسی قرار گرفتند که مدل رنگ با دقت مچنین داده
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ABSTRACT 
Today, with the advancement of technology, there are new trends in science that help us to achieve our goals, and 

one of these branches is machine vision. In order to get acquainted with the vision of a car, first needs to know 

the types of sensors, lighting, image processing and visual facilitation techniques that require a lot of research and 

study. In this research, ripe reddish apples are photographed under different lighting conditions with two LED 

and fluorescent light. For this purpose, A Canon camera for photographic and dome-shaped enclosures with 

sunshine and moonlight LED light sources and fluorescents were used to create as much natural light conditions 

as possible, and with the same reason the combined lighting conditions were used so that 6 photo was taken each 

apple with six different lightings and eventually. All of the lighting was processed by the MATLAB Image 

Processing Toolbox and processed by the color model and texture characteristics and analyzed by the spss 

classifier Finally, all varieties were classified with 100% accurate in color processing and 77.4% in the 

processing of texture attributes, which made the color model work better.  
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