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ABSTRACT
Identifying and sorting healthy agricultural products from damaged products reduces casualties and losses
caused by the spread of disease to unhealthy samples. Due to Iran's insignificant contribution to agricultural
exports, the use of non-destructive methods, such as thermography in the sorting and grading of the fruit, is
necessary. In this research, active thermography method was used to identify the Red delicious cultivars of
apple. In order to study the temperature variations of apples, used a factorial experiment was conducted in a
randomized complete design with three independent variables including bruises, heating temperature and
cooling time. The results of variance analysis of surface temperature of healthy and bruise apples showed that
the levels of bruises, heating temperature and cooling time on the surface temperature of bruises apples had a
significant effect at 1% probability. Statistical and texture features were extracted from thermal images and the
artificial neural network method was used to classify two healthy classes and bruised. Neural network accuracy
with a hidden layer and 15 neurons was obtained 100%. The results indicate that the difference in temperature
of the bruised and sound tissue can be considered as a criterion for the classification of apples. Also, Active
thermography is an efficient and high-tech method for detecting apple bruises.
Keywords: Apple, Bruises, Thermography, Artificial Neural Network.
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تشخيص و طبقهبندی لهيدگی سيب رددليشز با استفاده از گرمانگاری فعال
*2

زهرا حاجعلیاوغلی ،1پرويز احمدیمقدم

 .1دانشآموخته کارشناسی ارشد ،گروه مکانيک بيوسيستم ،دانشگاه اروميه ،اروميه ،ایران
 .2دانشيار ،گروه مکانيک بيوسيستم ،دانشگاه اروميه ،اروميه ،ایران
(تاریخ دریافت -1397/3/14 :تاریخ بازنگری -1397/10/26 :تاریخ تصویب)1397/11/13 :

چکيده
شناسایی و ﺟداسازی مﺤصوﻻت کشاورزی ساﻟم از مﺤصوﻻت آسيبدیده موﺟب کاﻫش تﻠﻔات و ﺿایﻌات ناشی از گسـترش
بيﻤـاری نﻤونهﻫای ناساﻟم میشود .به دﻟيل سهم ناچيز ایران در صادرات مﺤصوﻻت کشاورزی،استﻔاده از روشهای غير
مخرب مانند گرمانگاری در مراحل سورت و درﺟه بندی ميوه به دﻟيل سرعت باﻻ و ﻫزینه پایين ﺿروری می باشد .در این
تﺤقيق از روش گرمانگاری فﻌال برای تشخيص و از تکنيک شبکه عصبی مصنوعی برای طبقهبندی ﻟهيدگی سيب رقم
رددﻟيشز استﻔاده شد .برای بررسی تغييرات دمایی سيبﻫا از آزمایش فاکتوریل و طرح کامالً تصادفی با سه متغير مستقل
درﺟه ﻟهيدگی ،دمای گرمکن و مدتزمان خنک شدن استﻔاده شد .نتایج تجزیه واریانس نشان داد که سطوح ﻟهيدگی،
دمای گرمکن و مدتزمان خنکشدن بر دمای سطح سيبﻫا دارای تأثير مﻌنادار در سطح احتﻤال  %1است .دقت طبقهبند
با یک ﻻیه مخﻔی و  15نرون %100 ،به دست آمد .نتایج حاصﻠه حاکی از این است که اختالف دمای قسﻤت ﻟهيده و ساﻟم
میتواند بهعنوان مﻌياری ﺟهت طبقهبندی سيبﻫا درنظر گرفته شود.ﻫﻤچنين روش گرمانگاری فﻌال روشی کارا و دارای
پتانسيل باﻻ در تشخيص ﻟهيدگی سيب است.
واژههای کليدی :سيب ،ﻟهيدگی ،گرمانگاری ،شبکه عصبی مصنوعی.

مقدمه

*

ایران در سال  2016ميالدی با توﻟيد  2/7ميﻠيون تن ميوه سيب
توانست ﺟایگاه ششم را در بين کشورﻫای توﻟيدکننده سيب در
ﺟهان به خود اختصاص دﻫد ( .)FAO, 2016متأسﻔانه سهم ایران
از صادرات ﺟهانی این مﺤصول به عﻠت عدم وﺟود استاندارد و
تکنوﻟوژی پس از برداشت ،بسيار ناچيز است ( United Nation,
 .)2007مسئﻠه بازارپسندی یکی از مسائل مهم در مورد مﺤصوﻻت
کشاورزی باألخص ميوهﻫا و سبزیجات بوده و درخواست مشتری
ﺟهت استﻔاده از مﺤصوﻻت کشاورزی باکيﻔيت باﻻتر در دﻫهﻫای
اخير رشد بسيار زیادی کرده و روز به روز در حال افزایش است
( .)Zeebroeck et al., 2006یکی از ویژگیﻫای مهم مﺤصوﻻت
کشاورزی که در ارتباط مستقيم باکيﻔيت مﺤصول میباشد،
ﻟهيدگی است .ﻟهيدگی به مﻌنای آسيب دیدن بافت ميوه توسط
یک نيروی خارﺟی است که سبب قرار گرفتن سيبﻫای ﻟهيده در
درﺟات کيﻔی پایينتر به ﻫنگام بازرسی ،میشود ( Xing and
.)Baerdamaker, 2005
روشﻫای مختﻠﻔی برای اندازهگيری شاخصﻫای کيﻔی
ميوه توسﻌه پيدا کرده که خود به دو دسته مخرب و غير مخرب

تقسيمبندی میشوند .روشﻫای غير مخرب به عﻠت عدم آسيب
رساندن به مﺤصوﻻت ،سرعت باﻻ میتوانند نقش اساسی در برخط
کردن عﻤﻠيات کنترل کيﻔی داشته باشند .زمانبر بودن ،ﻫزینهبر
بودن و آسيب رساندن به مﺤصول ،از ﺟﻤﻠه مﻌایب روشﻫای
مخرب بوده که استﻔاده از آنﻫا را مﺤدود به کارﻫای آزمایشگاﻫی
کرده است .از رایجترین روشﻫای غير مخرب میتوان به
تصویربرداری طيفسنجی ،تصویربرداری پس پراکنش ﻟيزر،
تصویربرداری بر مبنای مقاومت مغناطيسی ﻫسته ،1اشﻌه ایکس،2
ماورا صوت 3و بيوسنسورﻫا اشاره کرد ( Du et al., 2004; Mery
.)et al., 2011
امروزه ﺟداسازی سيبﻫا بر اساس رنگ و اندازه در
کشورﻫای مختﻠف به طور خودکار انجام میشود( leemans et al.,
 .)2004اما تشخيص عيوب و درﺟه بندی آنﻫا ﻫم اکنون به کﻤک
نيروی انسانی متخصص انجام میشود .روشﻫای تصویربرداری
چندطيﻔی و ابرطيﻔی بيشتر برای تشخيص عيوب درونی و برخی
از عيوب خاص مناسب ﻫستند .از طرفی پردازش تصاویر در
چندین طيف زمان بر و پياده سازی چنين سيستمﻫایی پيچيده
و پر ﻫزینه است .روش دیگر استﻔاده از تصویربرداری رنگی است
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)1. Magnetic resonance imaging (MRI
2. X-RAY
3. Ultrasonic
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که از مشکالت مهم آن در تشخيص عيوب سيب ،تﻤيز عيوب از
دمگاه و کاسبرگ است و ﻫﻤچنين ایجاد خطا در سيبﻫای با رنگ
پوست تيره است .در حال حاﺿر گرما نگاری بهعنوان یک شيوهی
نسبتاً ﺟدید با ﻫزینه و پيچيدگی بهمراتب کﻤتر در حال توسﻌه
است ( .)Veraverbekw et al., 2006گرمانگارى یک فناورى مﻔيد
دوبﻌدی غير تﻤاسی براى اندازهگيری دماى سطح موادى است که
نيازمند ارزیابی غيرمخربند .غير تﻤاسی بودن ،غير مخرب بودن و
ارائه نقشهﻫای گرمایی ﻫمزمان با تغيير در دمای اشياء از ویژگی
ﻫای مهم این تصاویر میباشد )2014( Jamil et al .با کﻤک
فناوری گرمانگاری فﻌال توانستند پوسته برنج را از برنج مشخص
کنند .ایجاد دمای گرمایشی و سرمایشی برای تﻤایز بين پوسته
بذر و دانه برنج با توﺟه به انتقال حرارت انجام شد.
 )2015( Stockton, G.R and Lima et alبه امکان
تصویربرداری حرارتی در گياه پاپایا برای ارزیابی وﺿﻌيت
فيزیوﻟوژیکی این مﺤصول در روشﻫای آبياری مختﻠف پرداختند.
ارتباط مﻌنیدار بين دمای برگ و متغيرﻫای فيزیوﻟوژیکی و
ﻫﻤچنين بين اختالف دمای برگ -ﻫوا و تبادل گاز مشاﻫده شد.
 (2000) Hellebrand et alنشان داد که آسيبﻫای مکانيکی سبب
افزایش موﺿﻌی دما میشود که قابلتشخيص است .ﻫﻤچنين
اشاره کردند که تغييرات دمایی در این نواحی کﻤتر از  1درﺟه
سﻠسيوس میباشد .آنﻫا ﻫﻤچنين نتيجه گرفتند که درﺟه
رسيدگی مﺤصول با تصاویر گرمایی قابلتشخيص است .در
تﺤقيقی ،پژوﻫشگران ﺟهت تﻌيين کيﻔيت سطﺤی دو رقم سيب
( )Elshof and Jonagoredاز روش گرمانگاری استﻔاده کردند.
نتایج نشان داد که تﻔاوت دمایی در ميزان سرد شدن دو رقم سيب
وﺟود دارد که ناشی از تﻔاوت در ساختار این دو رقم میباشد و
رقم ( )Elshofسریعتر از رقم دیگر سرد میشود ( Veraverbeke
 .)et al., 2003دوستی و ﻫﻤکاران ( ،)2016در پژوﻫشی با استﻔاده
از پردازش تصاویر گرمایی و استخراج دما از سطح ميوه سيب به
تﻌيين عﻤق ﻟهيدگی در ناحيه ﻟهيده شده سيب پرداختند .نتایج
این تﺤقيق نشان داد که مدل رگرسيون خطی حاصل شده با
قابﻠيت اطﻤينان  % 95قادر به پيشبينی عﻤق ﻟهيدگی میباشد.
دوستی و ﻫﻤکاران ( ،)1394با استﻔاده از پردازش تصاویر مرئی و
گرمایی به بررسی تغييرات رنگ و دما در بافت ﻟهيده سيب در
طول زمان پرداختند ،نتایج این تﺤقيق نشان داد که این تغييرات
با استﻔاده از پردازش تصاویر قابل ثبت و تﻔسير است .اختالف
دمایی بين بافت ساﻟم و ﻟهيده بين  1-0/5متغيير است.
بررسیﻫا نشان میدﻫد که بهمنظور بسترسازی ﺟهت
افزایش صادرات این مﺤصول ،نياز به تﺤقيق در زمينه شناخت
1. Solube Solids Content
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ویژگیﻫای ميوه سيب توﻟيدی در کشور ،شناخت نوع و ویژگی و
ميزان کارایی سامانهﻫای بستهبندی مرسوم ،مﺤدودهﻫای
آسيبپذیری ميوهﻫا ،مدیریت صﺤيح بﻌد از برداشت و توسﻌه
فنون مناسب ﺟهت بستهبندی ،حﻤلونقل و نگهداری است .ﻫدف
این تﺤقيق بررسی توانایی روش گرمانگاری فﻌال بهمنظور
شناسایی ﻟهيدگی سيب بهعنوان یکی از آسيبﻫای مکانيکی که
عالوه بر تغيير در سطح ميوه سبب تخریب بافت درونی آن
میشود ،میباشد.

مواد و روشها
تهيه نمونهها

برداشت سيب رقم رددﻟيشز از یکی از باغﻫای شهرستان اروميه
انجام شد .سيبﻫا بهگونهای انتخاب شدند که فاقد ﻫرگونه آسيب
ظاﻫری بودند .پس از انتقال نﻤونهﻫا به آزمایشگاه ،سيبﻫا تا
شروع آزمایشﻫا (به مدت  1اﻟی  3روز) در داخل یخچال ()4°C
نگهداری شد.
اندازهگيری خواص مکانيکی

با توﺟه به تهيه نﻤونه ﻫا از شرایط یکسان ،تﻌداد  20نﻤونه سيب
به منظور تﻌيين پارامتر سﻔتی مورد استﻔاده قرار گرفت که
نﻤاینده کل نﻤونه ﻫا باشد .بهمنظور تﻌيين شاخص سﻔتی نﻤونهﻫا
از دستگاه آناﻟيز بافت مدل  TA.XT plusساخت کﻤپانی استيبل
ميکروسيستم انگﻠستان با پروبی از ﺟنس استيل به قطر 15/3
ميﻠیمتر استﻔاده گردید .عﻤﻠيات بارگذاری نﻤونه سيب با
سرعت  20mm/minصورت گرفت .عﻤﻠيات باربرداری بالفاصﻠه
پس از آن با ﻫﻤان سرعت بارگذاری انجام شد .پس از اتﻤام کار،
نﻤودار نيرو-ﺟابجایی مربوطه در کامپيوتر ذخيره شد و پارامتر
سﻔتی استخراج شد (.)Barreiro et al.,1998
اندازهگيری شاخصهای شيميايی
الف) اندازهگيری محتوای مواد جامد محلول

از شاخص ﻫای مهم وﺿﻌيت رسيدگی سيب ،درصد کل مواد
مﺤﻠول ﺟامد  SSC1می باشد .این شاخص برای  20نﻤونه ساﻟم
از کل نﻤونه ﻫا توسط دستگاه رفرکتومتر (انکسار سنج) اندازه
گيری گردید و  SSCنﻤونه بر اساس شاخص بریکس بهصورت
درصد ( )%گزارش شد .در تﺤقيق حاﺿر ،از یک دستگاه رفرکتومتر
دستی مدل  SBR-90Aاستﻔاده شد .پس از کاﻟيبره نﻤودن
دستگاه با آب مقطر ،مقداری از عصاره نﻤونه روی منشور دستگاه
رفرکتومتر قرار میگرفت .نهایتاً دستگاه را ﺟﻠوی نور قرار داده و
عدد مربوطه از روی ستون مدرج قرائت میشد.
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ب) اندازهگيری محتوای رطوبتی

بهمنظور اندازهگيری مﺤتوای رطوبتی از روش خشککردن در
گرمکن استﻔاده شد .ابتدا ﻫر نﻤونه به دو قسﻤت تقسيم شد و
سپس با استﻔاده از یک ترازوی دیجيتاﻟی مدل SARTORIUS
( GE1302با دقت  0/01گرم) وزن شدند ،سپس در دمای 105
درﺟه سﻠسيوس نگهداری شدند تا زمانی که به وزن ثابت رسيدند
( .)Qing et al., 2007نﻤونهﻫا پس از خشک شدن دوباره وزن
شدند و درنهایت مﺤتوی رطوبتی آنﻫا با استﻔاده از رابطه 1
مﺤاسبه شد.
𝑀1 − 𝑀2
(رابطه )1
= )𝑀𝐶(%
× 100
𝑀2

که در آن  𝑀1ﺟرم اوﻟيه نﻤونه برحسب گرم 𝑀2 ،ﺟرم نﻤونه
بﻌد از خشک شدن برحسب گرم و 𝐶𝑀 درصد مﺤتوای رطوبت
میباشد.
ايجاد لهيدگی

برای انجام آزمایشات تﻌداد  80نﻤونه سيب در چهار سطح (سيب
ساﻟم (20نﻤونه) ،ﻟهيدگی سطح یک (20نﻤونه) ،ﻟهيدگی سطح
دو (20نﻤونه) ،ﻟهيدگی سطح سه (20نﻤونه)) مورد ارزیابی قرار
گرفت که متﻔاوت از نﻤونه ﻫایی بوده که برای تﻌيين خواص
مکانيکی و شيﻤيایی بکار برده شده است (ﺟدول  .)1برای ایجاد
ﻟهيدگی از روش ﺿربه زن پاندوﻟی استﻔاده شد .یک ﺿربه زن
پاندوﻟی متشکل از یک بازوی بﻠند  0/5متری که در انتهای آن
یک صﻔﺤه صاف آﻟومينيومی به ابﻌاد  6×6سانتیمتری نصب شده
بود ساخته شد (  .)Juan Xing, 2005با استﻔاده از روش
آزمونوخطا برای ایجاد ﻟهيدگی سطح  2 ،1و  3با توﺟه به ﺟدول
 1زوایای بهينه با رﻫا کردن پاندول به ترتيب  65 ،45 ،25درﺟه
تﻌيين شد.
آمادهسازی مجموعه تصويربرداری حرارتی

ﺟهت کاﻫش خطاﻫای ناشی از مﺤيط در ﻫنگام تصویربرداری،

تغييرات دمایی در مﺤيط باید به حداقل برسد ،بنابراین بهترین
حاﻟت تصویربرداری گرمایی استﻔاده از یک مﺤيط عایق است.
برای این منظور سامانهای شامل دوربين حرارتی ،ﺟﻌبه تاریک،
دماسنج ،رایانه ،کابلﻫای ارتباطی ،فن ،گرمکن و بستر عایق
ساخته شد .فاصﻠه بهينه دوربين و نﻤونه  40سانتیمتر در نظر
گرفته شد که بصورت عﻤودی در باﻻی ﺟﻌبه نصب شده است(
 .)Chelladurai et al., 2010در شکل  1طرحواره بستر
آزمایشگاﻫی و سامانه گرمانگاری نشان داده شده است .ﺟﻌبه
تاریک مﺤﻔظهای چوبی عایقکاری شده ،که دمای داخل آن
قابلکنترل بود و اگر دما از  25درﺟه سﻠسيوس افزایش مییافت
فن به کارافتاده و دمای داخل ﺟﻌبه را به ( 25دمای مﺤيط)
میرساند.
از دوربين گرمانگاری فروسرخ  ،NECمدل  G120ساخت
شرکت  NEC Avioژاپن ،برای تهيه تصاویر گرمایی سيبﻫا
استﻔاده شد .دوربين گرمانگاری مورد نظر دارای تﻔکيکپذیری
 240×320پيکسل ،توانایی دریافت گستره طيﻔی  8 µmتا ،14
حساسيت گرمایی  0/04ºCدر دمای  30ºCو تﻔکيکپذیری
طيﻔی (ميدان دید) آن  78/1 mradمیباشد .یکی از پارامترﻫایی
که برای اندازهگيری دقيق دما ﻻزم است ﺿریب گسيﻠندگی می-
باشد به این منظور ابتدا ﺿریب گسيﻠندگی سيبﻫای تهيه شده
اندازه گرفته شد.
ASME standard

توﺿيﺤات
ساﻟم
ﻟهيده سطح یک
ﻟهيده سطح دو
ﻟهيده سطح سه

قطر ﻟهيدگی ( )cmعﻤق ﻟهيدگی ()cm
1/58
2/22
3/4

0/3
0/4
0/9
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تحصيل تصاوير حرارتی

در ابتدا به منظور تهيه تصاویر حرارتی از روش گرمانگاری غير
فﻌال استﻔاده گردید .نتایج تجزیه واریانس دمای سطح سيب ﻫای
ساﻟم و ﻟهيده در این روش نشان داد که ﻟهيدگی بر دمای سطح
سيب ﻫا اثر مﻌنا داری ندارد .در روش گرمانگاری غير فﻌال چون
نﻤونهﻫا در دمای مﺤيط قرار دارند ﻟذا دمای آنﻫا با دمای مﺤيط
ﻫم دما شده است و ﻫيچ اختالف دمایی بين نﻤونهﻫای ﻟهيده و
ساﻟم مشاﻫده نشد .ﻟذا در ادامه تﺤقيق از روش گرمانگاری فﻌال
استﻔاده شد.
برای اینکه دمای گرمانگاری فﻌال و ﻫﻤچنين زمان مناسب
عکس برداری از نﻤونه بﻌد از خروج از گرم کن تﻌيين گردد ،ابتدا
دو دمای ابتدا  60و  90درﺟه سﻠسيوس با توﺟه به منابع موﺟود
و زمان ﻫای  40 ،25 ،10و  70ثانيه به عنوان پيش فرض در نظر
گرفته شد(دوستی و ﻫﻤکاران  .)1394نﻤونهﻫا به ترتيب
شﻤارهگذاری گردید و سپس ﻫر یک از نﻤونهﻫا برای رسيدن به
دمای مورد نظر در گرمکن (مدل ِ )DZF-6020قرار گرفتند .به
منظور کاﻫش اتالف گرما و ایجاد خطا نﻤونهﻫا با استﻔاده از
دستکش حرارتی ﻫم دما با آن از داخل گرم کن به مﺤﻔظه
تصویربرداری انتقال داده شد و از ﻟﺤظه قرار گرفتن در مﺤﻔظه به
ترتيب با فواصل زمانی  40 ،25 ،10و  70ثانيه ،تصویربرداری از
سطح نﻤونهﻫا صورت گرفت (ﺟدول .)2

°C

s

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

پردازش تصاوير گرمايی

پردازش اوﻟيه تصاویر برای تﻌيين دمای سطح سيبﻫا در نرمافزار
) InfReC(Analyzer NS9500 Standardانجام گردید (شکل .)2
این نرمافزار رابط بين دوربين و رایانه است .ابتدا در مﺤيط نرمافزار
 InfReCميانگين دمای سطح تﻤامی سيبﻫا به دست آمد .سپس
اختالف دمای ﻫر یک از سطوح ﻟهيدگی از تيﻤار شاﻫد مﺤاسبه

419

شد .ﻫدف بررسی مﻌنادار بودن اثر ﻟهيدگی بر دمای سطح سيبﻫا
بود و ﻫﻤچنين به دست آوردن تيﻤاری که بيشترین اختالف
دمایی را دارد .برای این منظور در این تﺤقيق از آزمایش فاکتوریل
با سه عامل ميزان ﻟهيدگی در  4سطح ،دمای گرمکن در  2سطح
و زمان خنک شدن در  4سطح با  5تکرار استﻔاده شد و تﺤﻠيلﻫا
با استﻔاده از نرمافزار  SASانجام شد.

InfReC

در ادامه تصاویر گرمایی وارد مﺤيط نرمافزار متﻠب شده و
عﻤﻠيات پيشپردازش شامل بخشبندی تصاویر به منظور یافتن
ناحيه سيب و ﺟداسازی موﻟﻔه ﻫای اصﻠی تصویر شامل سطوح
قرمز ،آبی ،سبز و ﻫﻤچنين تبدیل تصویر رنگی به سطح خاکستری
و ماتریس ﻫم رویدادی بر روی تصاویر صورت گرفت .از آنجایی
که وارد کردن یک تصویر بهعنوان دادهﻫای ورودی به شبکه
عصبی کاری دشوار و غيرمﻤکن است ،از این رو برای ﺟداسازی
کالسﻫای تصویر از یک سری عﻤﻠيات تﺤت نام استخراج ویژگی
بهمنظور کاﻫش حجم اطالعات ورودی به شبکه عصبی مصنوعی
استﻔاده میشود این ویژگیﻫا توسط مﺤققان زیادی استﻔاده شده
است ( Manickavasagan et al., 2003; Baranowski et al.,
.)2008; Van linden et al., 2008
از سطوح قرمز ،آبی ،سبز و خاکستری تصاویر ویژگیﻫای
آماری (مقدار ميانگين ،حداکثر ،حداقل ،مجﻤوع ،مربع مجﻤوع،
انﺤراف استاندارد ،مربع انﺤراف استاندارد ،ﺿریب تغييرات ،ميانه،
مد ،آنتروپی ،انرژی ،کوواریانس ،چوﻟگی ،کشيدگی شدت پيکسل-
ﻫای تصویر گرمایی) و از ماتریس ﻫم وقوعی برای استخراج
ویژگیﻫای بافت استﻔاده میشود ..ماتریس ﻫم وقوعی روشی برای
استخراج ویژگیﻫای بافتی تصویر در حوزه مکان است .برای
مﺤاسبه ماتریس ﻫم وقوعی باید احتﻤال قرار گرفتن ﺟﻔت
پيکسلﻫایی که با یک ساختار مشخص در کنار یکدیگرند،
مﺤاسبه کرد .این ساختار شامل فاصﻠه  dو زاویه قرارگيری  ᶿبين

420
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ﺟﻔت پيکسلﻫا است .بر این اساس ماتریس ﻫم وقوعی با مﻌادﻟه
( )2تشکيل شد (.)Teimouri et al., 2015

درصد کل  ،SSCتوسط دستگاه رفرکتومتر اندازهگيری شد
و ميانگين مﺤتوای مواد مﺤﻠول ﺟامد نﻤونهﻫا  17/92درصد
گزارش شد .ﻫﻤچنين برای اندازهگيری مﺤتوی رطوبتی ،پس از
خارج کردن نﻤونهﻫا از گرمکن و اندازهگيری وزن آنﻫا ،وزن به
دست آمده از وزن اوﻟيه کم شد و طبق رابطه  1مﺤتوی رطوبت
آنﻫا مﺤاسبه گردید .از مقادیر به دست آمده ميانگين گرفته شد
و درنهایت درصد رطوبت سيبﻫا برابر  %84/6تﻌيين شد

طبقهبندی

نتايج حاصل از تعيين گسيلندگی نمونهها

برای طبقهبندی سيبﻫای ﻟهيده و ساﻟم از شبکه عصبی مصنوعی
استﻔاده شد .شبکهﻫای عصبی مصنوعی با پردازش روی دادهﻫای
تجربی ،دانش یا قانون نهﻔته در ورای دادهﻫا را به ساختار شبکه
منتقل میکنند و عﻤالً برای اطالعات ورودی ناقص و توام با دقت
کم ،ارزشﻤند است.
مرحﻠهی طبقهبندی یا مرحﻠه شناسایی روشی برای آناﻟيز
کيﻔی تصویر بر مبنای اندازهگيری ویژگیﻫا با استﻔاده از آمار،
احتﻤال و ویژگیﻫای ﻫندسی و طراحی اﻟگوریتمﻫا میباشد
( .)Zhang et al., 2014برای ارزیابی روش ارائه شده تشخيص
ﻟهيدگی سيب از ماتریس اغتشاش استﻔاده شد .ماتریس اغتشاش
حاوی اطالعات (کالسﻫای) مطﻠوب یا واقﻌی و اطالعات تخﻤين
زده توسط طبقهبند است.

دوربينﻫای گرمایی دمای ﺟسم را با تنظيم گسيﻠندگی آن به یک
تصویر قابلمشاﻫده تغيير میدﻫند .این تنظيﻤات دوربين در
خروﺟی نهایی دمای قابلمشاﻫده ﺟسم تأثيرگذار است؛ بنابراین
قبل از انجام تصویربرداری گرمایی ﻻزم است ابتدا مقدار
گسيﻠندگی تنظيم شود.
برای تﻌيين گسيﻠندگی نﻤونهﻫا ،دمای سه نقطه از سيبﻫا
توسط دماسنج تﻤاسی اندازهگيری شد و با تغييرات گسيﻠندگی
نﻤونه دمای این سه نقطه در نرمافزار  InfReCقرائت شد .دمای
قرائت شده نﻤونه در نرمافزار  InfReCدر مقابل گسيﻠندگی در
نﻤودار شکل  3رسم شده است .دماسنج تﻤاسی دمای سه نقطه
نﻤونه را حدود  30/1ºC ،29/7ºC ،29/5 ºCنشان داد .با تغيير
ﺿریب گسيﻠندگی و با کﻤی دقت در آن مشاﻫده میشود که در
ﺟایی که گسيﻠندگی برابر  0/96تا  0/98میباشد دمای قرائت
شده توسط دوربين گرمانگاری دارای نزدیکترین مقدار به
دماﻫای نشان داده شده توسط دماسنج تﻤاسی است .زمانی که
دمای قرائت شده توسط دوربين گرمانگاری دارای نزدیکترین
مقدار به دماﻫای نشان داده شده توسط دماسنج تﻤاسی است
ﺿریب گسيﻠندگی به دست میآید .ﻟذا بر اساس نتایج حاصل از
این نﻤودار ،ميانگين گسيﻠندگی نﻤونهﻫای سيب 0/97 0  /01
به دست آمد.

)I(p, ) = n, I(p + ∆x, q + ∆y
𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒𝑜𝑡ℎ

1
0

𝑗

𝑖

{ ∑ ∑ = )𝑛 𝑐∆𝑥−∆𝑦 (𝑚,
𝑝=1 𝑞=1

در این رابطه  cماتریس ﻫم وقوعی i ،و  jاندازه تصویر ∆x ،I

و  ∆yاندازه پارامتر آفست و 𝑚 و 𝑛 برابر تﻌداد سطوح خاکستری
ﻫستند.

نتايج و بحث
نتايج آزمايشهای اوليه

پس از قرار گرفتن نﻤونهﻫای سيب زیر دستگاه آناﻟيز بافت ،نﻤودار
نيرو ( -)Nﺟابجایی ( )mmبرای ارزیابی ویژگیﻫای مکانيکی
استخراج شد .شيب منﺤنی نيرو-ﺟابجایی در فاصﻠه نيرویی یک
سوم تا دو سوم ماکزیﻤم نيرو بهعنوان سﻔتی در نظر گرفته شد
( .)Barreiro et al., 1998مقدار ميانگين سﻔتی برای نﻤونهﻫا
 21/06نيوتن بر ميﻠیمتر به دست آمد.
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در تﺤقيقی مقدار گسيﻠندگی برای سيب  0/94-0/97به
دست آمده در تﺤقيق حاﺿر ،مطابقت باﻻیی با ﺿریب گسيﻠندگی
گزارش شده توسط  )2006( Hellebrand et alدارد.
نتايج حاصل از بررسی تغييرات دمای سطح تيمارهای مختلف

شکل  4تصاویر گرمایی سطوح مختﻠف ﻟهيدگی (ساﻟم ،ﻟهيدگی
سطح یک ،سطح دو و سطح سه) را نشان میدﻫد ..فاکتور دمای
سطح تيﻤارﻫای مختﻠف از تصاویر گرمایی با استﻔاده از نرمافزار
) InfReC(Analyzer NS9500 Standardاستخراج گردید و نتایج
زیر حاصل شده است.

شکل -4تصاوير گرمايی سطوح مختلف لهيدگی

تﻔاوت دمایی بافت ﻟهيده و ساﻟم برای ﻟهيدگی سطح یک،
ﻟهيدگی سطح دو ،ﻟهيدگی سطح سه اندازهگيری شد و ميانگين
این تﻔاوتﻫا به ترتيب برابر با  1/5 ،0/9و  2/7درﺟه سﻠسيوس
برای تيﻤار  60درﺟه گرمکن و  1/9 ،1/1و  3/3برای تيﻤار 90
درﺟه گرمکن به دست آمد.
نتایج تجزیه واریانس دمای سطح نﻤونهﻫا تﺤت تأثير

فاکتورﻫای ﻟهيدگی ،دمای گرمکن و مدتزمان خنک شدن در
ﺟدول  3ارائه شده است .نتایج نشان داد که ﻫر سه فاکتور ميزان
ﻟهيدگی سيب ،دمای گرمکن و مدتزمان خنک شدن در تﻤامی
سطوح ﻟهيدگی دارای تأثير مﻌنادار بر دمای سطح سيبﻫا بودهاند.
ﻫﻤچنين اثرات متقابل دوگانه تيﻤارﻫای ميزان ﻟهيدگی
سيب×زمان خنک شدن ،ميزان ﻟهيدگی سيب×دما ،دما×زمان
خنک شدن و اثرات سهگانه ميزان ﻟهيدگی سيب× دما×زمان
خنک شدن تأثير مﻌنیدار بر دمای سطح سيبﻫا دارد.
نتایج ارائه شده در ﺟدول  3نشان داد که با ایجاد ﻟهيدگی
بر روی سيبﻫا تغييراتی که در نرخ سرد و گرم شدن سيبﻫا
ایجاد شده است ناشی از تغيير در ﺿریب نﻔوذ گرمایی سيبﻫا
میباشد .به عبارتی به ﻫنگام ﺿربه دیدن بافت سيب به عﻠت
نيروی فشاری وارد شده به دیواره سﻠوﻟی سبب پاره شدن این
بافت و انتقال مایع درونسﻠوﻟی به بين سﻠولﻫا میگردد و باعث
افزایش در ظرفيت گرمایی ویژه میگردد وﻟی این افزایش سبب
تغيير در نﻔوذ گرمایی نﻤیشود و بهعنوان یک عامل که اثر مﻌنی-
داری بر روی نﻔوذ حرارتی داشته باشد موردبررسی قرار نﻤیگيرد.
از طرفی نيروی ﺿربهای سبب متراکم شدن بافت شده و چگاﻟی
بافت افزایش مییابد .مطابق با رابطه  3با افزایش در مقدار این دو
فاکتور ﺿریب نﻔوذ گرمایی نيز دچار تغيير میگردد .با توﺟه به
نتایج مﺤققين ﺿریب ﻫدایت حرارتی ( )Kنيز بر روی ﺿریب نﻔوذ
گرمایی ( )αتأثيرگذار بوده و اثر آن بيشتر از دو فاکتور چگاﻟی و
ظرفيت گرمایی ویژه است و افزایش آن سبب افزایش نﻔوذ حرارتی
میگردد.
K
(رابطه )3
=α
ρCp

 αﺿریب نﻔوذ حرارتی K ،ﺿریب ﻫدایت حرارتیρ ،

چگاﻟی Cp ،ظرفيت گرمایی ویژه.

جدول  -3نتايج تجزيه واريانس (ميانگين مربعات) دمای سطح سيبها
 =Aميزان لهيدگی سيب =B ،دمای گرمکن =C ،زمان خنک شدن

F-Value
A
B
C
A*B
A*C
B*C
A*B*C

CV

=𝑅2
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Prob
˂
˂
˂
˂
˂
˂
˂
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بنابراین عامل تأثيرگذار در تغييرات دمایی بافت ساﻟم و
ﻟهيده ﺿریب نﻔوذ گرمایی میباشد با توﺟه به اینکه ﺿریب ﻫدایت
حرارتی بافت ﻟهيده بيشتر از بافت ساﻟم است ،نﻔوذ حرارتی بافت
ﻟهيده نيز بيشتر از بافت ساﻟم است .بزرگتر بودن ﺿریب ﻫدایت
حرارتی به مﻌنای انتقال بيشتر حرارت از سطح بيرونی بافت به
سطح درونی آن میباشد.
ﻫنگامیکه دما در بافت ﻟهيده تغيير میکند ميزان گسيل
گرما از آن نيز دچار تغيير میشود .دوربين حرارتی با دریافت و
ثبت امواج گسيلشده در دامنه فروسرخ از سطح سيب یک نقشه
گرمایی از آن ارائه میدﻫد .مطابق با قانون استﻔان بوﻟتزمن ،شدت
گرمایی ساطعشده از واحد سطح با توان اول ﺿریب گسيﻠندگی و
با توان چهارم دمای سطح متناسب است (رابطه  .)4نتایج پژوﻫش
واریث و ﻫﻤکاران نشان داد که اختالف مﻌنیداری بين ﺿریب
گسيﻠندگی بافت ساﻟم و ﻟهيده سيب وﺟود ندارد و بنابراین
اختالف دمای ثبت شده در نقشهﻫای گرمایی برای بافت ساﻟم و
ﻟهيده به عﻠت وﺟود دمای سطح متﻔاوت است ( Varith et al.,
 .)2003رابطه  4شدت گرمای تابشی ساطع شده از سطح که
متناسب با دما و ﺿریب گسيﻠندگی میباشد را نشان میدﻫد.
𝑤 = 𝛿𝜀𝑇 4

 ،wشدت گرمای تابشی ساطع شده از ﻫر واحد سطح
( δ،)W/m2ثابت بوﻟتزمن ( ε ،)5/67×8-10 W/m2 K4ﺿریب
گسيﻠندگی (  ) 𝑤⁄𝑚2 . 𝑘 4و  Tدمای سطح (.)k
ﻫﻤانطور که بيان شد ایجاد ﻟهيدگی در سطح سيب اثر
مﻌناداری بر دمای سطح سيبﻫا در روش گرمانگاری فﻌال دارد.
در این روش از نﻤونهﻫا در شرایط دو سطح دمای  60و  90درﺟه
سﻠسيوس و  4سطح زمان خنک شدن  40 ،25 ،10و  70ثانيه
تصویربرداری حرارتی به عﻤل آمد و ميانگين دمای سطح آنﻫا

بررسی شد .نتایج به دست آمده نشان داد که سطوح ﻟهيدگی
سيب ،دمای گرمکن و مدتزمان خنک شدن بر دمای سطح
سيبﻫا دارای تأثير مﻌنادار در سطح احتﻤال  %1است.
ﻫر چه اختالف دمای سطح سيبﻫای ساﻟم و سطوح
مختﻠف ﻟهيدگی بيشتر باشد تشخيص و طبقهبندی سيبﻫا با
دقت بيشتری انجام میشود .از طرفی نتایج ﺟدول  3نشان داد
که سطوح مختﻠف ﻟهيدگی بر دمای سطح سيب در تيﻤارﻫای
مختﻠف مﻌنادار است .با توﺟه به مطاﻟب فوق انتخاب تيﻤاری که
بيشترین اختالف دما در سطوح مختﻠف ﻟهيدگی را ایجاد کند ﻻزم
است چراکه کارﻫای آزمایشگاﻫی ،دادهبرداری و حجم مﺤاسبات
ﻻزم برای مراحل بﻌدی دادهبرداری به یکﻫشتم کاﻫش پيدا
میکند .از طرفی انتخاب تيﻤار با اختالف دمایی بيشتر سبب
افزایش دقت طبقهبندی خواﻫد شد.
برای دستيابی به بيشترین اختالف دما بين سطوح مختﻠف
ﻟهيدگی بهمنظور انتخاب تيﻤار برتر ،مقایسه ميانگين اثر متقابل
دمای گرمکن×زمان خنک شدن بر اساس آزمون توکی انجام شد
و نﻤودار مقایسه ميانگينﻫا در دو دمای گرمکن  60و  90درﺟه
سﻠسيوس شکل  5به دست آمد .این نﻤودار نشان دﻫنده تغييرات
اختالف دمای سطح نﻤونهﻫا بهعنوان تابﻌی از دمای گرمکن در
زمانﻫای مختﻠف خنکشدن ( 70 ،40 ،25 ،10ثانيه) میباشد.
بنا بر نتایج به دست آمده در شکل  5و ﺟدول  4بهترین
روش برای داشتن بيشترین اختالف دما بين سطوح مختﻠف
ﻟهيدگی استﻔاده از دمای  90درﺟه سﻠسيوس برای گرمکن و
مدتزمان خنک شدن نﻤونهﻫا به مدت  10ثانيه است .به این
مﻌنی که انتخاب این تيﻤارﻫا در تشخيص سيبﻫای ﻟهيده در
سطوح مختﻠف اثرگذارتر خواﻫد بود.
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لهيده

نتايج حاصل از طبقهبندی سيب در دو کالس لهيده و سالتم بر
اساس تصاوير گرمايی

شبکه دارای یک ﻻیه مخﻔی با تﻌداد نرون  15و دو خروﺟی (سيب
ساﻟم و ﻟهيده) بکار برده شد .در این طبقهبندی تقسيمبندی داده-
ﻫا به دادهﻫای آموزش ،اعتبارسنجی و آزمایش بهصورت تصادفی
صورت گرفته است .مﻌيار ارزیابی عﻤﻠکرد سيستم بر اساس خطای
آنتروپی متقاطع است .ماتریس اغتشاش شکل  6نشان میدﻫد
که دقت طبقهبندی برای شناسایی سيبﻫا در دو کالس سيب-
ﻫای ساﻟم و ﻟهيده با استﻔاده از ویژگیﻫای استخراﺟی برای داده-
ﻫای آموزش و آزمون  %100میباشد .ﻫﻤچنين شکل ( )7بيانگر
نﻤودار عﻤﻠکرد طبقهبندی بر اساس خطای آنتروپی -متقاطع است
که نشان میدﻫد بهترین عﻤﻠکرد شبکه در تکرار  38ام اتﻔاق
میافتد .نتایج ارائه شده نشان داد که با ایجاد ﻟهيدگی بر روی
سيبﻫا تغييراتی که در نرخ سرد و گرم شدن سيبﻫا ایجاد شده
است در تصاویر گرمایی موﺟب تﻤایز بين سيب ﻟهيده و ساﻟم و
درنتيجه دقت باﻻی شبکه عصبی مصنوعی برای طبقهبندی می-
شود.

شکل  -7نمودار عملکرد طبقه بند بر اساس خطای آنتروپی -متقاطع

مقایسه نتایج حاصل از این تﺤقيق با تﺤقيقات مشابه در
تشخيص و طبقهبندی ﻟهيدگی در مﺤصوﻻت کشاورزی نشان داد
که روش ارائه شده در این تﺤقيق روشی قابلاعتﻤاد و موفق در
تشخيص ﻟهيدگی در سيب است .روش تصویربرداری حرارتی و
شبکه عصبی ارائه شده در این تﺤقيق یکی از روشﻫای توانﻤند
در تشخيص سيبﻫای ساﻟم از ﻟهيده است .ﻫﻤانطور که ذکر شد
این روش میتواند با دقت  %100سيبﻫای ﻟهيده را از ساﻟم
تشخيص دﻫد.

نتيجهگيری
نتایج حاصل از این تﺤقيق نشان داد که تصویر برداری حرارتی
شکل  -6ماتريس اغتشاش حاصل از طبقهبندی سيب در دو کالس سالم و

ابزاری مناسب برای ارزیابی و شناسایی بافت ساﻟم و ﻟهيده سيب

1398  تابستان،2  شماره،50  دوره،مهندسی بيوسيستم ايران

نمادها
 معرفی نمادها استفاده شده در مقاله-5 جدول
α
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 میتوان دریافت که سامانه گرمانگاری تضاد خوبی را بين.میباشد
 بر مبنای نتایج.بافت ساﻟم و ﻟهيده به روش فﻌال ایجاد میکند
 غير، روش گرمانگاری فﻌال روشی توانﻤند،حاصل ازاین تﺤقيق

μm, nm



 مﻔيد و سریع با دقت باﻻ بهمنظور تشخيص سيبﻫای،مخرب

W/m2.k2

є

ﻟهيده از سيبﻫای ساﻟم میباشد که میتواند برای مﺤصوﻻتی که

kg/m³

ﻟهيدگی در سطح مﺤصول خيﻠی واﺿح نﻤیباشد (مانند سيب

W/m2 K4

ρ
σ

×
kJ/kg˚C

Cp

روش گرمانگاری فﻌال و شبکه عصبی مصنوعی میتوان دقت کار

W/m·K

k

 نتایج این تﺤقيق.دستگاهﻫای درﺟهبند ميوه سيب را افزایش داد

g

𝑀1
𝑀2

 می باشد100 نشان داد که دقت طبقه بندی سيب ﻟهيده از ساﻟم

g
-

MC

ﻫﻤچنين این روش قادر به کالسهای مختﻠف ﻟهيدگی سيب (چهار

˚C

T

 پيشنهاد میگردد.) می باشد94%( سطح ﻟهيده) با دقت مناسب

W/m2

w

در اعﻤال روش گرمانگاری از روش سرد کردن نﻤونهﻫا استﻔاده

 بنابراین مشاﻫده گردید که با استﻔاده از.رددﻟيشز) توسﻌه یابد

.شود
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