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چکیده
رنگ یکی از شاخصهای مهم در کیفیت غذا و کنترل سریع آن با پیشرفت فرآیند و زمان نگهداری یک امر ضروری است.
در این مطالعه ،قابلیت روش پردازش تصویر برای اندازهگیری شاخصهای رنگی * L*,a*,bمورد ارزیابی قرار گرفت.
شش روش تصویربرداری مختلف با کاربرد آزمون  t-studentمزدوج با دستگاه هانترلب مورد مقایسه قرار گرفتند
) (α=0.01و تنها یک روش تصویربرداری (با حساسیت سنسور به نور ایزو 044و سرعت شاتر  1/04ثانیه و
دیافراگم )f4.0در بین شش روش مورد مطالعه با نتایج دستگاه هانترلب تفاوت معنیداری نشان نداد .بنابراین ،این روش
برای آنالیز بیشتر انتخاب گردید .حداکثر خطای استاندارد ) (SEاین روش برای شاخصهای * a* ،Lو * bبه ترتیب برابر
 2/8 ،2/3و  6/5و حداکثر  TCDبین مقادیر بدست آمده از این روش و دستگاه هانترلب برابر  11تعیین گردید.
واژههاي كلیدي :پردازش تصویر ،L*a*b* ،رنگ ،غذا ،هانترلب
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Abstract
Color is one of the most important quality indices and this necessitates its rapid control during
process progress and storage. In this study, capability of image processing method as a
measurement tool for L*, a* and b* indices were evaluated. Six different imaging procedures were
compared with hunterlab results using paired t-student test (α=0.01) and only one imaging
procedure (with sensor light sensitivity of ISO 400, shutter velocity of 1/40 s and diaphragm of
f4.0) did not show significant difference with hunterlab readings, therefore, this procedure was
selected for imaging. Maximum standard error (SE) of this method for L*, a* and b* was equal to
2.3, 2.8 and 6.5, respectively and maximum TCD between the readings of hunterlab instrument and
this method was equal 11.
Keywords: Image processing, L*a*b*, Color, Hunterlab
"رنگ" نام عمومی حس فعالیت انواع سلولهای شبکیه

مقدمه

ال در
ً  نور تابشی نیز معمو.(مخروطی و استوانهای) است

رنگ غذا اولین پارامتر کیفی است که توسط مصرف

 پس مفهوم رنگ کامال. است044-844 nm گستره

کننده ارزیابی میگردد و در پذیرش محصول نقش

 حال این،وابسته به سیستم حسی درک آن است

 رنگ از جنبههای کیفی مهم غذاهای.اساسی دارد

سیستم چشم انسان باشد یا سیستمهای شبیهسازی

 رنگ به همراه.فرآوری نشده و فرآوری شده میباشد

 هنگام نگاه کردن به یک جسم،3شده از چشم انسان

طعم و بافت نقش مهمی در مقبولیت غذا ایفا میکند و

:درخشان سه عامل بسیار مهم هستند

اولین عاملی است که باعث افزایش جلب توجه مشتری

 ترکیب طیفی منبع نوری-1

 عالوه بر این ممکن است رنگ نشان دهنده.میشود

 مشخصات فیزیکوشیمیایی ماده فوق-2

تغییرات شیمیایی در مواد غذایی در ضمن فرآیندهای

)2441  حساسیت طیفی چشم (بریمیلو و همکاران-3

 کاراملیزاسیونی سرخ کردن،حرارتی مثل قهوهای شدن

.رنگ غذاها اولین مولفه پذیرش توسط مشتری است

و خشک کردن باشد (تاج بروسنان و داون سون

رنگ سطح غذا مهمترین عامل در رد یا پذیرش غذا در

.)2442

 بنابراین یک شاخص.تمام پروسه های غذایی است

 نور است و1رنگ غذاها در واقع بیشتر حاصل بازتابش

کیفی است که بیانگر ناهنجاری یا عیوب در تمام

 نقش مهمی در فرآیند دید و پذیرش رنگ2نور عبوری
.)2441 ندارد (جان ام دمن

3-Transmittance
4-Human's eye

2-Reflectance
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محصوالت غذایی میباشد .شناسایی رنگ میتواند هم

معموالً رنگ غذاها در سیستم * L*a*bاندازهگیری

توسط خواص حسی انسان و یا بوسیله ابزارهای

میشود .فضای رنگی * L*a*bیا  CIELabیک استاندارد

فیزیکی صورت گیرد .اگرچه پردازش تصاویر توسط

بینالمللی برای اندازهگیری رنگ است که توسط

انسان بسیار قدرتمند است اما وابسته به شخص است

کمسیون بینالمللی روشنایی ) (CIEدر سال  1796ارائه

و از فردی به فرد دیگر این قدرت در تمام پارامترهای

گردید L*.جز نشاندهنده روشنایی میباشد و بین  4و

خود متغیر است .همچنین استفاده از عامل انسانی

 144متغیر است و پارامترهای *( aاز سبز تا قرمز)

و*b

بسیار زمان بر بوده و نیاز به تعلیمات یکسان به تمام

(از آبی تا زرد) اجزای رنگی میباشند که بین  -124تا

افراد آموزش دیده دارد .بنابراین استفاده از ابزارهایی

 124متغییر هستند (فرناندو مندوزا و همکاران  2446و

جهت شناسایی کیفیت رنگی غذاها الزم است .در حال

هونگلیو یو و همکاران .)2443

حاضر از فضاهای رنگی و ارزشهای وابسته عددی

دریافت در فضای * L*a*bکامالً یکنواخت است یعنی

برای ایجاد و ارائه و تصویرسازی رنگها در فضاهای

فاصله اقلیدسی بین دو رنگ متفاوت تقریباً معادل تفاوت

دو بعدی و سه بعدی استفاده میشود (کیت ال یاما و

بین دو رنگ در بینایی انسان است (جی چانونا پرز و

اسپیریدون .)2440

همکاران .)2440

رنگ اولین احساسی است که مصرف کننده دریافت

برای مشخص کردن جزییات تصویر یک ماده غذایی و

میکند و از آن بعنوان ابزاری برای رد یا قبول غذا

ارزیابی دقیق کیفیت آن الزم است که مقدار رنگ آن را

استفاده میکند .بنابراین مشاهده رنگ در تشخیص

در هر پیکسل از سطح آن اندازهگیری شود .البته در

بعضی از نقصهای غذا میتواند بکار گرفته شود (آچای

حال حاضر دستگاههای اندازهگیری * L*a*bرا تنها در

کومارا و همکاران  2446و چنج جین دو و داون سون

چند سانتیمتر مربع از سطح غذا اندازهگیری میکنند و

.)2440

بنابراین در مواد ناهمگون مثل اکثر مواد غذایی،

تعیین رنگ یا توسط انسان و یا توسط یک ابزار

اندازهگیری رنگ قسمتی از نمونه ،نمیتواند بیانگر کل

اندازهگیری رنگ انجام میگیرد .اگرچه ارزیابی توسط

نمونه باشد هاروکا دانا و همکاران .)2449

انسان زیاد تحت تاثیر تغییرات روشنایی قرار نمیگیرد

در سالهای اخیر دید کامپیوتری 0برای اندازهگیری

ولی تعیین رنگ در این حالت ذهنی است و از فردی به

تفاوت رنگی غذاها بکار میرود چون این تکنیک کل

فرد دیگر بسیار متغیر است .به منظور انجام یک آنالیز

سطح غذا را پوشش میدهد میتواند رنگ و تعداد

ال از استانداردهای رنگی بعنوان مواد
رنگی ابزاری معمو ً

نقصها در کل سطح ماده غذایی را ارزیابی کند (بریمیلو

مرجع استفاده

میگردد.

متاسفانه کاربرد این

و همکاران .)2441

استانداردها وقتگیر میباشد و نیاز به مهارت و

رنگ بسیاری از غذاها با کاربرد تکنیک دید کامپیوتری

آموزش کافی اپراتورها دارد .به همین دالیل توصیه

اندازهگیری شده است.پوردربانی و همکاران()1388از

میشود که از ابزارهای اندازهگیری برای تعیین رنگ

پردازش تصویر برای درجه بندی کیفی سیب استفاده

استفاده گردد.

کرده که اساس درجه بندی صدمات سطحی بود .دقت

در حال حاضر از فضاهای رنگی و مقادیر عددی برای

کلی درجه بندی  75/23درصد حاصل شد.ناصحی

ایجاد و نمایش رنگها در فضاهای دو یا سه بعدی

( )1372از چهار روش پردازش تصویر ،ارزیابی

استفاده میگردد (دومینگو مری و فرانکو پدریشی

حسی،هانترلب و مونیلتا برای سنجش رنگ اسپاگتی به

.)2445
5-computer vision
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یعقوبي سوره ،علیزاده خالد آباد و ...

عنوان یک شاخص کیفی استفاده نمود و نتایج ایشان

متشکل از  0المپ فلورسنت  16وات میباشد در 0

نشان داد که مدلهای برازش شده برای روشهای حسی

دیواره داخلی جعبه طوری طراحی شد که با لنز دوربین

و پردازش تصویر از صحت باالیی برخوردار می باشد.

زاویه  05درجه ایجاد میشود .برای کمک منبع نوری از

با یک دوربین دیجیتال میتوان رنگ هر پیکسل از

 0المپ فلورسنت  14وات دیگر استفاده شد که این 0

تصویر را با کاربرد سنسورهای سه رنگی برای هر

المپ به فاصله  14سانتیمتر پایینتر از المپهای اصلی

پیکسل ثبت کرد (کیت ال یاما و اسپیریدون  2440و

و با همان زاویه  05درجه به جعبه وصل گردیدند .تمام

چائوکسین ژنگ .)2446

دیواره قسمت داخلی و کل قسمت بیرونی جعبه با

پر کاربردترین مدل رنگی مدل  RGBاست که در آن هر

روکش چرمی سیاه رنگ پوشانده شد .استفاده از

سنسور به ترتیب شدت نور را در طیف قرمز ،سبز و

روکش سیاه رنگ برای قسمت داخلی جعبه جهت تاریک

آبی اندازهگیری مینماید.

نمودن محیط داخلی و همچنین جلوگیری از انعکاس نور

امروزه رنگ غذا و قدرت پردازش تصاویر بعنوان یک

موقع عکسبرداری مناسب میباشد.

فاکتور ارزیابی کیفیت به روش غیرتخریبی 5بکار

برای تهیه نمونههای رنگی ،ابتدا از بازار کاغذهای رنگی

میرود .هدف از این پژوهش طراحی دستگاه جایگزین

مات از هر رنگ تهیه شد وپس از برش بر روی مقوا با

 ، CIEکالیبراسیون

ابعاد  6×14سانتیمتر چسبانده شدند .بدین ترتیب 18

هانترلب بر اساس اصول سنجش رنگ

وبهینه سازی دستگاه طراحی شده بر مبنای پارامترهای

عدد نمونه رنگی با رنگهای مختلف تهیه گردید.

آماری میباشد.

روش كلي گرفتن عکس از نمونهها
ابتدا نمونه به وسیله جک باالبر آزمایشگاهی که در

مواد و روشها
در مرحله اول جعبه اصلی مورد مطالعه در کارگاه
فلزکاری دانشگاه اورمیه ساخته شد برای اینکار از ورق
گالوانیزه زنگ نزن استفاده گردید که ضخامت آن چهار
میلیمتر بود .این نوع ورق فلزی با وجود استحکام زیاد،
سبک نیز میباشد.
در این مطالعه از سیستم تصویربرداری تغییر یافته
کاترین و همکاران()2446استفاده گردید .جعبه در ابعاد
طول و عرض  64سانتیمتر و ارتفاع  54سانتیمتر تهیه
گردید به طوری که درب جعبه از طرف باال میباشد
برای تعبیه دوربین به درب دستگاه از پایه مخصوص
دوربین استفاده شد بطوریکه میتوان دروبین عکاسی
را به راحتی به جعبه وصل و یا از جعبه جدا نمود .پایه
دوربین طوری تنظیم شده که وقتی دوربین عکاسی
ال
وصل است و درب جعبه بسته است لنز دوربین کام ً
عمود به کف جعبه میباشد .برای تعبیه منابع نوری که
6-Non destructive

داخل جعبه کار گذاشته شده

بود در فاصله

2

سانتیمتری از لنز دوربین قرار گرفت و بعد منابع نوری
اصلی که شامل المپهای فلورسنت  16وات بود ،روشن
گردید .دوربین عکاسی برای گرفتن دو عکس پی در پی
در ثانیه پانزدهم تنظیم گردید و درب جعبه بسته شد.
روشهاي عکسبرداري
در این مطالعه از شش روش زیر جهت عکس گرفتن
استفاده گردید .الزم به توضیح است که در همه روشها
فاصله نمونه با لنز دوربین عکاسی ثابت و برابر 2
سانتیمتر بود .پس از گرفتن تصویر فایل آن با فرمت
 jpgدر کامپیوتر ذخیره گردید.
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روش عکسبرداري اتوماتیک )(a

 .6حساسیت به نور فلورسنت :فعال یا روشن

در این روش کلیه تنظیمات دوربین اعم از حساسیت،

روش عکسبرداري بصورت دستي حالت )(f

دیافراگم ،سرعت شاتر ،فالش ،حساسیت نور فلورسنت

 .1حساسیت سنسور به نور )044 : (ISO

و زوم دوربین در حالت اتوماتیک قرار داده شد و سپس

 .2دیافراگمf4.0 :

عکس گرفتن از نمونهها طبق توضیحی که در روش کلی

 .3سرعت شاتر 1/04 :ثانیه

گرفتن عکس از نمونهها گفته شد ،انجام گرفت.

 .0فالش :غیر فعال یا خاموش

روش عکسبرداري بصورت دستي حالت )(b

 .5زوم دوربین :بدون زوم

در این روش دوربین عکاسی به طریق ذیل تنظیم گردید:

 .6حساسیت به نور فلورسنت :فعال یا روشن

 .1حساسیت سنسور به نور )144 : (ISO

روش پردازش تصوير

 .2دیافراگمf5.0 :

برای پردازش تصویر و استخراج اندیسهای رنگی

 .3سرعت شاتر 1/14 :ثانیه

*L*a*bاز ابزار پردازش تصویر نرم افزار  Matlabبا

 .0فالش :غیر فعال یا خاموش

ورژن  9/8استفاده گردید و رنگها از فرمت استاندارد

 .5زوم دوربین :بدون زوم

قرمز-سبز-آبی به فرمت  Labتبدیل شده و میانگین

 .6حساسیت به نور فلورسنت :فعال یا روشن

آنها محاسبه گردید.

روش عکسبرداري بصورت دستي حالت )(c

اندازهگیري نمونهها با دستگاه هانترلب

 .1حساسیت سنسور به نور )144 : (ISO

اندیسهای *L*a*bتمامی نمونههای مورد مطالعه توسط

 .2دیافراگمf4.0 :

دستگاه هانترلب مدل

 .3سرعت شاتر 1/24 :ثانیه

)Japanاندازهگیری گردیدند.

 .0فالش :غیر فعال یا خاموش

آنالیز آماري

 .5زوم دوربین :بدون زوم

برای مقایسه میانگینهای شاخصهاای * L*,a*,bبدسات

 .6حساسیت به نور فلورسنت :فعال یا روشن

آمده از سات تصاویربرداری و مقاادیر بدسات آماده از

روش عکسبرداري بصورت دستي حالت )(d

دسااتگاه هانترلااب از تساات  t-studentماازدوج اسااتفاده

 .1حساسیت سنسور به نور )144 : (ISO

گردید و سطح معنیدار برابر  α=0.01در نظر گرفته شد.

 .2دیافراگمf5.0 :

باارای ارزیااابی همسااویی مقااادیر بدساات آمااده از ساات

 .3سرعت شاتر 1/34 :ثانیه

تصویربرداری و دستگاه هانترلب از ضاریب همبساتگی

 .0فالش :غیر فعال یا خاموش

 Pearsonاستفاده گردید .با توجه به اینکه مسااوی باودن

 .5زوم دوربین :بدون زوم

مقادیر میانگین قادر به توجیه تغییرات تک تک مشاهدات

 .6حساسیت به نور فلورسنت :فعال یا روشن

نمیباشد برای کم کردن اختالف بین مقاادیر هانترلاب و

روش عکسبرداري بصورت دستي حالت )(e

سااات تصاااویربرداری از مااادلهاااای تجربااای بااارای

 .1حساسیت سنسور به نور )244 : (ISO

کالیبراسیون استفاده گردید .در این مرحله از مادلهاای

 .2دیافراگمf5.0 :

خطاای درجااه اول تااا سااوم باارای پارامترهااای *L*,a*,b

 .3سرعت شاتر 1/34 :ثانیه

استفاده گردید .برای بارازش معاادالت از روش حاداقل

 .0فالش :غیر فعال یا خاموش

مربعات و آنالیز رگرسیون استفاده گردیاد بارای انجاام

 .5زوم دوربین :بدون زوم

(Colorimeter, Minolta CR-400,
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محاسبات آماری و رسم نمودار نرم افزارهای اکسل 1و

رابطهای بین * L*,a*,bهانترلب و روش تصویربرداری

SASورژن  7بکار گرفته شد.

انتخاب شده استفاده گردید.
مقايسه روشهاي مختلف عکسبرداري با دستگاه

نتايج و بحث

هانترلب با در نظر گرفتن شاخص *L

اندیسهای * L*,a*,bاندازهگیری شده با دستگاه هانترلب

پس از انجام آزمون  t-studentمشخص گردید که در بین

برای هجده نمونه رنگی تهیه شده در جدول  1نشان

شش روش مورد مطالعه تنها مقادیر * Lبدست آمده از

داده شدهاند .از این نتایج برای مقایسه روشهای

روش  fبا نتایج هانترلب اختالف معنی داری ندارد و

مختلف تصویربرداری با دستگاه هانترلب و تعیین

بقیه روشها * Lمتفاوتی با

* Lهانترلب داشتند ).(α=0.01

بهترین روش تصویربرداری و همچنین برای یافتن
جدول  -1دادههاي * L*,a*,bحاصل از اندازهگیري نمونهها با دستگاه هانترلب

رنگ

*b

*a

*L

آبی 1

-31.73

14.75

28.63

نارنجی 1

48.38

38.68

55.19

قرمز 1

25.05

45.55

39.12

زرد 1

76.97

8.47

72.06

سیاه

-0.46

0.15

24.16

سفید 1

0.39

-0.4

94.67

زرشکی 1

3.35

30.18

31.47

سبز تیره 1

0.59

-15.97

29.51

قرمز 2

24.7

45.55

38.86

سبز تیره 2

-0.3

-12.83

28.95

سبز روشن

55.29

-43.32

64.39

آبی 2

-31.35

14.45

29.19

زرشکی 2

3.36

30.13

31.53

صورتی تیره

1.4

45.48

37.34

رنگ مقوا

22.12

8.37

58.62

سفید 2

0.36

-0.25

94.41

نارنجی 2

48.2

38.8

55.03

زرد 2

76.55

8.69

71.84
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جدول  -2ضريب همبستگي ،شاخص * Lبدست آمده در روشهاي مختلف عکسبرداري با مقادير * Lهانترلب
f

e

d

c

b

a

روش

4/731

4/706

4/720

4/701

4/717

4/898

r

همانطور که جدول 2نشان میدهد تمامی روشهای

معنی دار دارد و بقیه روشهای تصویربرداری اختالف

تصویربرداری از نظر شاخص * Lدستگاه هانترلب و

معنی داری با هانترلب نشان ندادند.

دستگاه ست تصویربرداری با هم همسو میباشند.

ضریب همبستگی بین مقادیر * aبدست آمده از روشهای

مقايسه روشهاي مختلف عکسبرداري با دستگاه

تصویربرداری و دستگاه هانترلب در جدول  3نشان

هانترلب با در نظر گرفتن شاخص *a

داده شده است .همانطور که این جدول نشان میدهد

مقایسه میانگینهای * aهانترلب و شش روش

نتایج روشهای تصویربرداری و دستگاه هانترلب همسو

تصویربرداری با آزمون  t-studentمزدوج نشان داد که

بوده و روش  fباالترین همبستگی را با نتایج دستگاه

تنها روش تصویربرداری dبا دستگاه هانترلب تفاوت

هانترلب دارد.

جدول  -3ضريب همبستگي ،شاخص * aبدست آمده در روشهاي مختلف عکسبرداري با مقادير * aهانترلب
f

e

d

c

b

a

روش

4/780

4/702

4/975

4/768

4/799

4/735

r

) (α=0.01و چهار روش دیگر اختالف معنی داری با

مقايسه روشهاي مختلف عکسبرداري با دستگاه
هانترلب با در نظر گرفتن

دستگاه هانترلب داشتند و مقایسه ضرایب همبستگی

شاخص *b

مقایسه میانگینهای * bهانترلب و شش روش

نتایج روشهای تصویربرداری و دستگاه هانترلب

تصویربرداری با آزمون  t-studentمزدوج روشن کرد

(جدول )0نشان داد که روش  fباالترین ضریب

که دو روش  bو  fاز شش روش تصویربرداری

همبستگی را با نتایج دستگاه هانترلب دارد.

اختالف معنی داری با دستگاه هانترلب نداشتند
جدول  -4ضريب همبستگي ،شاخص * bبدست آمده در روشهاي مختلف عکسبرداري با مقادير * bهانترلب
f

e

d

c

b

a

روش

4/795

4/791

4/760

4/760

4/760

4/731

r

مدلسازي شاخصهاي * L*,a*,bدستگاه هانترلب

ندارد و لذا این روش برای کالیبراسیون استفاده گردید.

بعنوان تابعي از * L*,a*,bست تصويربرداري

اندیسهای * L*,a*,bبدست آمده از تصاویر گرفته شده

آزمونهای t-studentنشان دادند که در بین روشهای

با روش  fدر جدول  5نشان داده شده است .از آنجا که

*L*,a*,b

برابر بودن میانگینها از لحاظ آماری ،قادر به توجیه

بدست آمده از روش ( fایزو 044و  1/04و  )f4.0تفاوت

تفاوتهای تک تک اعداد نمیباشد ،برای افزایش دقت

معنیداری با مقادیر میانگین * L*,a*,bدستگاه هانترلب

*L*,a*,b

مختلف تصویربرداری میانگین پارامترهای

پیشبینی نیاز بود که رابطهای بین مقادیر
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بدست آمده از ست تصویربرداری و * L*,a*,bبدست

بنابراین استفاده از ست تصویربرداری در باازه 24-84

آمده از هانترلب برقرار گردد تا میزان اختالف بین نتایج

بسیار نتایج دقیق و قابل مقایسهای باا هانترلاب خواهاد

به حداقل برسد .برای یافتن رابطه بین پارامترهای رنگی

داد.

بدست آمده از دستگاه هانترلب و پارامترهای رنگی
بدست آمده از ست تصویربرداری ،از مدلهای چند
جملهای خطی استفاده گردید .در این مدلها

*L*,a*,b

هانترلب به عنوان متغیر وابسته و * L*,a*,bبدست آمده
از دستگاه ست تصویربرداری به عنوان متغیرهای
مستقل در نظر گرفته شد و با کاربرد روش حداقل
مربعات بهترین معادله برای ارتباط دادن این عکسها
بدست آمد و رابطه بدست آمده مورد آنالیز و
رگرسیون قرار گرفت تا کارآمدی آن در پیشگویی
مقادیر * L*,a*,bمورد ارزیابی قرار گیرد .برای ارزیابی
کفایت برازش مدلها از ضریب تبیین استفاده گردید.
مدل پیشگويي شاخص *L

مدل پیشگویی شاخص * Lبعنوان تابعی از نتایج ست
تصویربرداری بصورت زیر است:
L*H=25.472+0.083×L*S+0.006×L*S^2
که در این مدل  L*Sنشاندهنده * Lحاصل از ست
تصویربرداری و  L*Hنشاندهنده * Lحاصل از هانترلب
میباشد .ضریب تبیین 6مدل فوق  4/731میباشد که
نشاندهنده کارآمدی مدل در پیشبینی مقادیر

L*H

میباشد.
مطالعه بیشتر مدل نشان داد که دقت پیشبینی * Lبرای
همه رنگها یکسان نیست بنابراین مقدار  SEمدل در
بازه ] L* = [0-100مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت که
نتایج در شکل  3نشان داده میشود.
همانطور که مشاهده میشود در بازه  L*=20-80میازان
 SEتقریبا ثابت و در پایینتارین مقادار خاود قارار دارد
ولی در خارج از این بازه میزان  SEافزایش مییابد بهار
حال مقدار ماکزیمم  SEنیز بسیار پایین و رضایت بخش
میباشد و حداکثر خطای استاندارد برابر  2/3میباشاد.
6-Pearson correlation coefficient
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جدول  -5دادههاي حاصل از پردازش تصوير گرفته شده با روش)(f
رنگ

*b

*a

*L

آبی 1

-57.0136

15.7834

29.2654

نارنجی 1

65.0482

40.3205

57.0231

قرمز 1

40.704

55.6612

37.2149

زرد 1

80.7671

1.3967

81.5753

سیاه

-0.0339

-0.218

3.5008

سفید 1

0

0

100

زرشکی 1

0.1966

40.1787

31.9708

سبز تیره 1

-2.1221

-10.4179

9.375

قرمز 2

38.293

54.3198

36.6749

سبز تیره 2

-2.7769

-8.8056

8.9707

سبز روشن

69.0563

-60.2377

76.7974

آبی 2

-56.5887

15.3601

29.7419

زرشکی 2

0.6793

37.9535

28.8285

صورتی تیره

-7.3664

52.64

34.6433

رنگ مقوا

13.0779

4.1732

71.5161

سفید 2

0

0

98.3898

نارنجی 2

64.8283

40.393

56.8307

زرد 2

80.7443

1.9964

81.3952

SE
2.5
2
1.5
1
0.5
0
80

100

40

60

0

20

*L

شکل  -1نمودار نشان دهنده تغییرات  SEبه عنوان تابعي از مقدار *L
مدل پیشگويي شاخص *a

*

مدل پیشگویی شاخص * aبعنوان تابعی از فاکتورهای
مطالعه شده بصورت زیر است:
a*H=1.025+0.821* a*S

*

که در این مدل  a Sنشاندهنده aحاصل از ست
*

*

تصویربرداری و  a Hنشاندهنده  aحاصل از هانترلب
می باشد
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ضریب تبیین مدل فوق  4/780میباشد که نشاندهنده

همانطور که مشاهده میشود در بازه  -64تا  +64میزان

کارآمدی مدل در پیشبینی مقادیر  a*Hمیباشد.

 SEبسیار پایین و رضاایت بخاش مایباشاد و حاداکثر

با مطالعه دقیقتر در این مدل نیز مشخص شد که دقت

خطای استاندارد برابر  2/8میباشد .بنابراین اساتفاده از

پیشبینی  a*Sبرای همه رنگها یکسان نیست بنابراین

ست تصویربرداری در باازه  -64تاا  +64بسایار نتاایج

مقدار  SEمدل در بازه  -64تا +64از * aمورد بررسی و

دقیق و قابل مقایسهای با هانترلب خواهد داد.

ارزیابی قرار گرفت که نتایج در شکل  2-3نشان داده
میشود.

SE
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
60

40

20

0
*a

-20

-40

-60

شکل  -2نمودار نشاندهنده تغییرات  SEبه عنوان تابعي از مقدار *a

مدل پیشگويي شاخص *b

مطالعه بیشتر مدل نشان داد که دقت پیشبینی  b*Sبرای

مدل پیشگویی شاخص * bبعنوان تابعی از فاکتورهای

همه رنگها یکسان نیست بنابراین مقدار  SEمدل در

مطالعه شده بصورت زیر است:

بازه  -64تا +84مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت که

b*H=10^(1.581+0.009* b*S -0.0001* b*S
^2+0.000001* b*S ^3)-34.9

نتایج در شکل  3-3نشان داده میشود.
همانطور که مشاهده میشود در بازه  -64تا  +94میزان

که در این مدل b*Sنشاندهنده *bحاصل از ست

 SEدر پایینترین مقدار خاود قارار دارد ولای بیشاتر از

تصویربرداری و  b*Hنشاندهنده * bحاصل از هانترلب

 +94میزان  SEافزایش مییابد بهر حال مقدار مااکزیمم

میباشد

 SEنیااز بساایار پااایین و رضااایت بخااش ماایباشااد

ضریب تبیین مدل فوق  4/795میباشد که نشاندهنده

) .(MaxSE=6.5بنابراین اساتفاده از سات تصاویربرداری

کارآمدی مدل در پیشگویی مقادیر  b*Hمیباشد.

در بازه  24-84بسیار نتایج دقیق و قابال مقایساهای باا
هانترلب خواهد داد.
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SE
7
6
5
4
3
2
1
0
80

40

60

0

20

-40

-20

-60

*b

شکل  -3-3نمودار نشاندهنده تغییرات  SEبه عنوان تابعي از مقدار *b
بررسي نمودار اختالف رنگ كل)(TCD

کالیبره شده را نشان میدهد .طبق این نمودار رنگهای

نمودار  TCDمقادیر تفاوت رنگ کل حاصل از دادههای

زرشکی و سفید کمترین اختالف و رنگ مقوایی

دستگاه هانترلب با دادههای دستگاه ست تصویربرداری

بیشترین اختالف را دارند.

12

TCD Plot

10
8

TCD

6
Series1

4
2
0

آبی پررنگ

نارنجی

زرد

قرمز

سیاه

سفید

زرشکی

قرمز

سبز تیره

سبز تیره

سبز روشن

زرشکی

آبی پررنگ

صورتی تیره

رنگ مقوا

سفید

زرد

نارنجی

شکل  -4-4نمودار TCD

نتیجه گیري كلي

تنظیم شده دوربین بر کارآیی پردازش تصویر در

نتایج این مطالعه نشان داد که روش پردازش تصویر

برآورد پارامترهای رنگی * L*,a*,bموثر میباشد .دقت

قابلیت جایگزینی دستگاه هانترلب را دارد و اعداد بدست

روش پردازش تصویر در برآورد اندیسهای

*L*,a*,b

آمده با این روش با اعداد بدست آمده از دستگاه

رنگهای مختلف متفاوت است.

هانترلب برای رنگهای مختلف همخوانی دارد .شرایط
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