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شیوه های 
مصرف 

سیب زمینی

سیب زمینی پخته

سیب زمینی سرخ شده

چیپس سیب زمینی

آرد سیب زمینی

قرص سیب زمینی

خالل سیب زمینی

جداسازی 
و 

درجه بندی

از دیدگاه مصرف کننده

د از دیدگاه ارزش آفرینی برای تولی
کننده

از دیدگاه نیاز صنایع فرآوری

انواع 
جداسازی 

و 
درجه بندی

سنتی

نیمه خودکار

خودکار



ربرسی منابع
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بندبینایی ماشین در دستگاه های جداساز و درجهکاربرد 

Blascoانار et al. (2009)

Rasekhiپرتقال and Raufat (2014) 

Liming and Yanchaoتوت فرنگی (2010) 

Leemansسیب et al., (2002)

Baigvandخشکانجیر et al. (2015)

سیب زمینی
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دستگاه های جداساز و 
درجه بند سیب زمینی

Marchant et al. (1990)

Barnes et al. (2010) 

Chenglong et al. (2011)

Golmohammadi et al. (2013)

Noordam et al. (2000)

(2012)ElMasry et al. 
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و 91/2مقادیر صحت . منطق فازی به عنوان سیستم تصمیم یار جهت درجه بندی سیب استفاده کردنداز
. درصد به ترتیب برای عملکرد دستگاه در حالت برخط و برون خط گزارش شد95/2

لرستانی و همکاران  
(1386 )

به عنوان یک سامانه پشتیبانهاشمی جهت درجه بندی کیفی دانه های برنج رقماز منطق فازی 
درصد جهت جداسازی پنج طبقه خیلی بد، بد، متوسط، خوب و 94صحت . استفاده کردندتصمیم گیرنده

.خیلی خوب برای این محصول گزارش شد

ذرعی فروش و همکاران  
(1392 )

. ازدحام ذرات برای جداسازی سیب زمینی استفاده کردنداز ترکیب منطق فازی و الگوریتم بهینه سازی
.درصد برای عملکرد روش ارائه شده گزارش شد98/5صحت  (1390)رزم جو و همکاران 

کاربرد سامانه های فازی در جداسازی محصوالت کشاورزی



مواد و روش
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جمع آوری نمونه

طراحی و ساخت دستگاه جداساز سیب زمینی

پیش پردازش تصاویر

استخراج ویژگی های مناسب جداسازی سیب زمینی

انتخاب ویژگی های برتر

ایجاد و ارزیابی مدل طبقه بند فازی
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جمع آوری نمونه
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طراحی و ساخت دستگاه جداساز سیب زمینی
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پیش پردازش تصاویر
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استخراج ویژگی های مناسب جداسازی سیب زمینی
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بافت شکل

میانگین

آماره های درجه اول  
هیستوگرام تصویر

مساحت

انحراف معیار

صاف بودن محیط

ممان سوم گردی
یکنواختی دایره هم سطح

آنتروپی طول محور بزرگ

سطح تجزیه

تبدیل موجک

طول محور کوچک

تقریب تصویر نسبت اندازه محورها
افقیجزییات

گریز از مرکزیت
جزییات قطری

جزییات عمودیپرشدگی سطح
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انتخاب ویژگی های برتر در جداسازی سیب زمینی

شکلبافت شکل

6(+4×4×4)9 9
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ایجاد و ارزیابی مدل طبقه بند فازی

:معیارهای ارزیابی مدل طبقه بند عبارتند از

یک طبقه بندنرخ صحیح مثبت : حساسیت

یک طبقه بندنرخ صحیح منفی : اختصاصی بودن

توانایی تشخیص صحیح نمونه های درست: صحت



نتایج و بحث
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یاستخراج و انتخاب مشخصه های برتر سیب زمین

تحلیل آماری پراکندگی ویژگی های منتخب بر اساس توابع چگالی احتمال

توابع فازی

نتایج طبقه بندی

ارزیابی زمان واقعی مورد نیاز جهت انجام عملیات پردازش و تصمیم گیری در شرایط برخط
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یاستخراج و انتخاب مشخصه های برتر سیب زمین

شکلبافت شکل

159 6

سوممرحله مرحله اول دوممرحله 

مرحله سوممرحله دوممرحله اول



پیشنهاداتنتیجه گیری کلینتایج و بحثو روشموادبررسیمقدمه

15

تحلیل آماری پراکندگی ویژگی های منتخب بر اساس توابع چگالی احتمال

.            .               .                  .                  .                  .                      .

.            .               .                  .                  .                  .                      .

.            .               .                  .                  .                  .                      .

مرحله دوممرحله اول

                        .                            .                      ..                .             .
                .             .                         .                            .                      ..

مرحله سوم
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توابع فازی

مرحله دوممرحله سوممرحله اول
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نتایج طبقه بندی

حالت بر خطبرون خطحالت 
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ارزیابی زمان واقعی مورد نیاز جهت انجام عملیات پردازش و تصمیم گیری در شرایط برخط



هجیتن گیری کلی
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معیارهایبافغیرقابل مصرکالسازمصرفقابلکالسسیب زمینی هایجداسازیدرموجکتوابعازاستفادهکاربرد
،88/33میزانوبرون خطحالتدردرصد96/67و97/83،93/47میزانبهصحتوبودناختصاصیحساسیت،آماری
.می باشدبرخطحالتدر95/33و98/33

معیارهایباکلشعروسکیوفرآوریبازار،مصرفیبذری،گروه هایطبقه بندیبرایمناسبشکلیویژگی هایکاربرد
درصد84/93و29/90،25/97میزانبهترتیببهبذریسیب زمینیکالسبرایصحتوبودناختصاصیحساسیت،آماری

بهیبترتبهفروشگاهیسیب زمینیکالسبرایبرخط،حالتدردرصد97/3و100،96/67میزانبهوبرون خطحالتدر
برایبرخط،حالتدردرصد97/33و96/67،98/33میزانبهوبرون خطحالتدردرصد95/86و96/04،95/58میزان
و96/67،100میزانبهوبرون خطحالتدردرصد95/26و93/33،95/67میزانبهترتیببهفرآوریسیب زمینیکالس
دردرصد97/04و86/95،98/63میزانبهترتیببهشکلعروسکیسیب زمینیکالسبرایوبرخطحالتدردرصد99/33
.استبرخطحالتدردرصد33/97و67/96،50/97میزانبهوبرون خطحالت

یانگینمبارایانهازبیرونبهسیگنالارسالومیلی ثانیه292زمانمیانگیندرشدهارائهبرنامهتوسطپردازشیفرآیند های
.شدانجاممیلی ثانیه254زمان
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مشابهمحصوالتجداسازیجهتپژوهشایندرشدهپیشنهادروشازاستفادهامکان سنجیبررسی.

تصمیم گیریوتصاویرپردازشفرآینددرژنتیکالگوریتمهمراهبهفازیمنطقازاستفاده.

پیشنهادداسازجدستگاهنمودنتکمیلبرایورودیدرتک کنواحدنصبودستگاهخروجیدربادیعملگر هاینصب
.پژوهشایندرشده

ارائه شدهدستگاهراندمانوسرعتافزایشبرایماشینزبانبهانجام شدهپردازش هایوتوابعتبدیل.
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استادملهجازمینمایمقدردانیوتشکرفرمودهاندیاریتحقیقاینانجامدرمراکهکسانیتماماز
شدناشکوفموجبایشاندلسوزانهراهنماییهایکهمالزاده،دکترآقایجنابارجمندمراهنمای

دانشگاهدرتحصیلطولدرخویش،دلسوزانهمشاورهایباکهخدائیدکترازآقایوشداستعدادهایم
تحصیالتمایندهنوگلپیرادکتروبهروزیدکترآقایمحترماساتیداز.بودندبندهمشوقکردستان
کمالداشتندورحضجلسهدروفرمودهزحمتقبولکهاساتیدسایرهمچنینوخوشخودکترتکمیلی
کهمدوستانتمامازوداددلگرمیمنبهوبودهمراهملحظاتتمامیدرکههمسرماز.دارمراتشکر

.دارمراتشکرکمالدادندیاریمرا




