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 يانباردار و يحس خواص بر برداشت هنگام يدگيرس درجه رايز ،است تيفيک يابيارز از يتوجه قابل بخش ،يدگيرس نيتخم
 با وهيم در موجود معطر فرار باتيترک صيتشخ ،يدگيرس درجه نييتع يبرا ريپذامکان وهيش کي .است گذارريتأث هاوهيم

 هيپا بر کيالکترون ينيب سامانه ،يفرنگ توت يدگيرس درجه پنج صيتشخ يبرا پژوهش نيا رد است. کيالکترون ينيب از استفاده
 پنج اساس بر و يآورجمع نخورده سم سالم يهانمونه .شد سازي ادهيپ و توسعه ،يطراح فلـزي دياکسـ هادي مهين حسگر ده

 =RG5 و نارس به کينزد =RG4 ده،يرس متوسط =RG3 ،يدگيرس به کينزد =RG2 ،دهيرس کامالً =RG1( يدگيرس درجه
 شبکه .دنشد يبندطبقه )يدگيرس مراحل نيتخم نيهمچن و هرظا يهايژگيو ،اندازه اساسبر ( خبره کارشناسان توسط )نارس
 يالگو صيتشخ يبرا (LDA) يخط کيتفک ليتحل و هيتجز و (PCA) ياصل ياجزا ليتحل و هيتجز ،(ANN) يمصنوع يعصب
 دقت با يدگيرس درجه ٥ در را هانمونه توانست )١٠-١١-٥( يعصب شبکه ساختار نيبهتر دند.ش استفاده حسگرها هيآرا
 يدگيرس درجات . LDAبود اصلي مؤلفه دو با ها داده واريانس از ٩٩% پوشش از حاكي PCA نتايج کند. يبندطبقه %٣/٩٨

 درجات توانستند روش سه هر شد. دهيد ٥ و ٤ ،٣ يدگيرس درجه نيب يهمپوشان اما نمود، زيمتما ٪٣/٩٣ دقت با را يفرنگ توت
 يکيالکترون ينيب که نمود انيب توانيم مطالعه، نيا طبق دهند. صيتشخ خوب يبند طبقه درصد با را يفرنگ توت يدگيرس
 مناسب زمان صيتشخ يبرا يکمتر نهيهز و وقت با توانديم و است يفرنگ توت يدگيرس درجات صيتشخ يبرا مناسب يابزار

  د.شو استفاده يفرنگ توت برداشت
 

  .ياصل يهالفهؤم هيتجز و يعصب شبکه ،يفرنگ توت ،يخط کيتفک ليتحل ،کيالکترون ينيب :يديکل يهاواژه
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  مقدمه
 است فرار باتيترک از يبزرگ گروه از دهيچيپ يبيترک آروما
 يسو از ييغذا مواد رشيپذ در ياالعاده فوق تياهم از که

 يبرا يديکل شاخص کي و است برخوردار کنندگانمصرف
 ,.Farrag et al ( شوديم محسوب وهيم تيفيک يابيارز

 يهاروش نيبهتر از يکي کيالکترون ينيب ).2017
 است ييغذا مواد يبو و عطر ليتحل و هيتجز در مخربريغ
)Qiu et al., 2015.( يهاحسگر شامل يکيالکترون ينيب 

 به نسبت يانتخاب تيقابل و تيحساس يدارا که است يگاز
 ,.Kim et al( هستند ييغذا مواد در موجود فرار باتيترک

 يبرا يکيالکترون ينيب توسط شده انجام نديفرا .)2013
 گنال،يس يآور جمع ل،شام نمونه فرار باتيترک صيتشخ

 کيالکترون ينيب .است الگو صيتشخ و يژگيو استخراج
 در دقت زانيم بر ماًيستقم که را يمؤثر اطالعات تواند يم

 کند انتخاب و استخراج گذارد، مي ريتأث الگو صيتشخ
)Men et al., 2018.(  

 عوامل و وهيم يدگيرس زانيم رقم، جمله از ياريبس عوامل
 وهيم فرار باتيترک يفراوان بر برداشت از پس محيطي

 يکاربردها ).Hadi et al., 2013( باشد مؤثر تواند يم
 در آروما و عطر راتييتغ يبررس و مشاهده يبرا يمتعدد
 Pathange( بيس ليقب از ييهاوهيم يدگيرس دوره طول

et al., 2006،( هلو )Su et al., 2013،( انبه )Lebrun et 

al., 2008( يفرنگ گوجه و )Gómez et al., 2006( توسط 
 نديفرا کي يدگيرس .است  شده گزارش يکيالکترون ينيب
 باتيترک بر ياديز اثر که است هاوهيم در ييايميوشيب

 قابل بخش رسيدگي تخمين .دارد وهيم در بو مولد فعال
 هنگام يدگيرس درجه زيرا است، كيفيت برآورد از توجهي
 نيح در ميوه يهايژگيو و حسي هايويژگي بر برداشت
 جهت ريپذ امکان روش کي .بگذارد تأثير تواندمي يانباردار

 موجود معطر فرار باتيترک نيتخم ،يدگيرس درجه نييتع
 ,.Kim et al( است يکيالکترون ينيب از استفاده وهيم در

2013(.  
 )Duch.) × ananassa Fragaria يعلم نام با يفرنگ توت

 و بوده نافرازگرا وهيم کي ،Rosaceae خانواده به مربوط
 از يکي آن، ياهيتغذ يهايژگيو و ريدلپذ طعم دليل به

 .است جهان در شده کشت يهاوهيم نيترمحبوب
 شوديم مصرف يخورتازه صورت به تنها نه يفرنگ توت
 رينظ ييغذا محصوالت در مهم جزء کي عنوان به بلکه
 .)Liu et al., 2016( روديم کار به مربا و ماست ،يبستن

 و طعم استحکام، از: عبارتند يفرنگ توت يفيک يپارامترها
 معموالً .معطر فرار باتيترک و دهاياس قندها، ،ييغذا ارزش
 ترنيريش و قرمزتر تر،نرم يدگيرس طول در يفرنگ توت

 باتيترک از يفرنگ توت طعم ).Kim et al., 2013( شوديم
 از درصد ۰۱/۰ از کمتر که است  شده ليتشک يمتنوع فرار
 در يتوجه قابل ريتأث اما دهديم ليتشک را تازه وهيم وزن
 فرار مختلف بيترک ۳۶۰ حدود از شيب .دارد آن تيفيک
 معطر فرار باتيترک اکثر .است  شده مشخص يفرنگ توت در

 ها،الکل استرها، از متشکل يفرنگ توت وهيم در موجود
 است هاترپن ها،دروکربنيه ها،الکتون ها،کتون دها،يآلده

است   شده داده صيتشخ دارگوگرد ،باتيترک يبرخ و
)Farrag et al., 2017 Chen et al., 2015, Pan et al., 

2014,.(  
 روغن يبندطبقه به کيالکترون ينيب يکاربردها جمله از
 السيگ يبندطبقه ،)Haddi et al., 2013( تونيز
)Benedetti et al., 2010( يچا ريتخم نديفرا بر نظارت 
 نديفرآ بر نظارت و )Bhattacharyya et al., 2007( اهيس
 )Brezmes et al., 2000( هلو و بيس يها وهيم يدگيرس
  .کرد اشاره توانيم
 يکيالکترون ينيب از ،et al. Brezmes )2000( پژوهش در
  شده استفاده وهيم يگديرس روند بر رمخربيغ نظارت يبرا

 و قلع دياکس ييايميش حسگر هيآرا هيپا بر .است
 ،يعصب شبکه بر يمبتن يالگو صيتشخ يها کيتکن
 يبندطبقه به قادر شده يطراح يکيالکترون ينيب ستميس

 سبز، رنگ به يگديرس مختلف درجه سه با وهيم يهانمونه
 خوب اريبس دقت با .بود دهيرس حد از شيب و دهيرس

 يباال تيموفق زانيم يگالب و هلو يبرا شده  انجام اقدامات
 ستميس نيا يهايژگيو از گريد يکي داد. نشان را ۹۲٪
 ييروزها تعداد قيدق ينيبشيپ ييتوانا يکيالکترون ينيب

   .است بوده انبار در برداشت زمان از وهيم که است
 يهاداده ليتحل يبرا شده استفاده يآمار يهاروش
 يهاگناليس توسط آمده دست به رهيچندمتغ يخروج

 يبندطبقه روش ک،يالکترون ينيب يهاحسگر هيآرا
 ،)ياصل مؤلفه ليتحل و هيتجز( PCA مانند رهيچندمتغ

LDA )يخط کيتفک ليتحل و هيتجز( و ANN )شبکه 
  ).Beghi et al., 2017( است )يمصنوع يعصب

)2017( et al.  Hajinezhad با يهاعسل يبندطبقه به 
 ينيب سامانه يک از استفاده با مختلف يگياه منشأ
 و ANN، LDA پژوهش نيا در پرداختند. يکيالکترون
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PCA ليتحل و يبندطبقه منظور به که بودند ييهاروش 
 کيالکترون ينيب يها گناليس از ياستخراج يهايژگيو

  .گرفتند قرار استفاده مورد
 درجه صيتشخ يبرا کيالکترون ينيب از مقاله، نيا در
 صيتشخ يهاوشر از استفاده با ،يفرنگ توت يدگيرس
 استفاده توانيم )PCA، LDA، ANN( مناسب يالگو
 کاربرد نهيزم در شده انجام يهاپژوهش به توجه با .نمود

 Qiu et al., 2014, Qiu et( يفرنگ توت در کيالکترون ينيب

al., 2015, Xing et al., 2018, Pan et al., 2014,)، 
 با يفرنگ توت يدگيرس درجه يبررس نهيزم در تاکنون
 هادي مهين حسگر ده هيپا بر کيالکترون ينيب سامانه
  است. نشده انجام يقيتحق ،فلـزي دياکسـ

  
  هاروش و مواد
  هانمونه يساز آماده

 نخورده سم سالم يهانمونه گرم ۶۰۰ مجموع در
 کرمانشاه استان از ۱۳۹۸ سال ماه خرداد در يفرنگ توت
 =RG1( يدگيرس مختلف درجه پنج با كه دش يآورجمع
 متوسط =RG3 ،يدگيرس به کينزد =RG2 ،دهيرس کامالً
 توسط )نارس =RG5 و نارس به کينزد =RG4 ده،يرس

 و يهرظا يهايژگيو ،اندازه بر اساس( خبره کارشناسان
 .شد يبند طبقه )يدگيرس مراحل نيتخم نيهمچن
 شده  کنترل طيشرا تحت گلخانه در يفرنگ توت يها نمونه

 بدون ،کنواختي اندازه و شکل با ييهاوهيم .افتندي پرورش
 .شدند انتخاب يقارچ عفونت از يعار و بيآس چگونهيه

 شده يبند قيعا جعبه کي در ها وهيم نمونه برداشت، از پس
 به شيآزما يبرا بالفاصله و هشد داده قرار خي يحاو
 به که بود عدد ۶۰ اهنمونه تعداد شدند. منتقل شگاهيآزما
 يبرا که داشت، وجود تکرار ۱۲ يدگيرس درجه هر يازا

 نمونه محفظه داخل نمونه هر از گرم ۱۰ شيآزما هر انجام
  گرفت. قرار

  
  کيالکترون ينيب سامانه يساز ادهيپ
 يحسگرها اساس بر کيالکترون ينيب سامانه نيا
 که است  شده ساخته )MOS( يفلز دياکس يهاد مهين

 در آن اجزا همراه به ستميس نيا کيشمات و يواقع ريتصاو
   .است  شده داده نشان ٢ و ١ شکل

  
   کيالکترون ينيب سامانه يکل ينما - ١ شکل

  

  
 ينيب دستگاه ياجزا ارتباط از کيشمات ريتصو - ٢ شکل

  کيالکترون
  

 پمپ،کرويم کي نمونه، محفظه حسگرها، محفظه از امانهس
 يورآ جمع ستميس ،حالته دو راهه ٢ يديسولنوئ ريش سه
 يهوا لتريف ،يولت ١٢ و ٥ هيتغذ نبعم )،USB( داده
 )LabVIEW 2014( يگيگراف رابط و فعال) (کربن يورود
 ينيب نيا يبرا مناسب حسگر انتخاب .است  شده ليتشک

 بود سامانه نيا يطراح مراحل نيمهمتر از يکي کيالکترون
 فيط ها،آن از يمناسب مجموعه انتخاب با که يطور به

 ييشناسا توان يم را ها نمونه فرار باتيترک از يا  گسترده
 حسگر ده از رو اين از ).Doleman & Lewis, 2001( کرد

)TGS813, TGS2611, TGS2610, TGS2620, MQ135, 

MQ9, TGS2602, TGS822, MQ5, MQ3( نيچ ساخت 
   .)١ (جدول دش استفاده
 -١ يزمان مرحله سه در کيالکترون ينيب کار ياصل مراحل

 داخل به نمونه يبو قيتزر - ٢ مبنا، خط به دنيرس
 ،هاحسگر محفظه يپاکساز -٣ هاحسگر محفظه

 سه نيا طول در حسگرها پاسخ يالگو و شده يبند ميتقس
 ثبت زمان مقابل در ولتاژ رييتغ صورت به يزمان فاز
 يهوا کشديم طول هيثان ٣٠٠ که اول مرحله در د.شو يم
 از عبور با قهيدق بر يس يس ٦٠٠٠ يدب با لترشدهيف
 محفظه وارد ١ يديسولنوئ ريش و يخالئ کروپمپيم

 تا کنديم يپاکساز را حسگرها يفضا و شوديم حسگرها
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 مرحله نيا در رديبگ داريپا حالت حسگرها يولتاژ راتييتغ
 باز ٣ يديسولنوئ ريش و است بسته ٢ يديسنولوئ ريش

 قيطر از نمونه يبو ٢ مرحله در شود. خارج هوا تا است
 ٦٠٠٠ يدب با يخالئ کروپمپيم و ٢ يديسنولوئ ريش
 طول در شود.يم حسگرها محفظه وارد قهيدق بر يس يس
 حسگرها محفظه در غلظت شيافزا دليل به مرحله نيا

 راتييتغ گريد که ييجا تا کرده دايپ شيافزا يخروج ولتاژ

 ٣٠٠ مرحله نيا شود،ينم مشاهده ولتاژ در يمحسوس
 يرهايش مرحله نيا در ،انجامد مي طول به هيثان

 يرهايش ٣ مرحله در هستند. بسته ٣ و ١ يديسنولوئ
 قيطر از لترشدهيف يهوا و شده باز ٣ و ١ يديسنولوئ

 يپاکساز از پس و شده محفظه وارد ييخال کروپمپيم
 طول هب هيثان ١٥٠ زين مرحله نيا و دشو يم خارج محفظه

 .دشو يم انجام نمونه هر يبرا مراحل نيا انجامد. يم
  

  کيالکترون ينيب ستميس در شده انتخاب يحسگرها مشخصات -١ جدول

  
 از مستخرج يها داده يساز آماده و پردازش شيپ

   کيالکترون ينيب يهاسيگنال
 هاداده پردازش شيپ يستيبا ابتدا هايژگيو استخراج جهت
 سازي آشكاري ها،داده پردازش پيش از هدف رد.يگ انجام
 تشخيص الگوهاي تحليل در دقت افزايش و حسگرها پاسخ
 پاسخ كيفيت افزايش منظور به مبنا خط تصحيح است.

 صورت نسبي و كسري اختالفي، روش سه به حسگرها
 يهاد مهين يحسگرها در .)Kiani et al., 2018( گيردمي
 استفاده مبنا خط حيتصح يبرا يکسر روش يفلز دياکس
   .)Gutierrez-Osuna et al., 2002( دشويم

)۱(                                
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x t xy t
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=  

 xs(t) ،مبنا خط xs(0) ،شده نرمال پاسخ ys(t) آن، در كه
  است. حسگر اسخپ
  

  هاداده ليتحل
 يخط کيتفک يهاروش به شده پردازش شيپ يهاداده

)LDA( ياصل يهالفهؤم هيتجز و )PCA( از استفاده با 
   ند.شد ليتحل Unscrambler V. 9.7 افزار نرم

 )PCA( ياصل مؤلفه ليتحل
 کيمتريميش يهاروش از يکي ياصل يهامؤلفه ليتحل

 يهاداده يساز فشرده يبرا که است ناظر بدون رهيچندمتغ
 Sanaeifar( شوديم برده بکار هاداده ابعاد کاهش و يخط

et al., 2016(. براي گسترده صورت به روش نيا 
 به و روديم بکار هاادهد بنديطبقه و الگوها کردن مشخص
 هايتفاوت و هاشباهت که کنديم انيب را هاداده نحوي

 آماري روشي واقع در PCA .شود ترمشخص هاآن نيب
 از يهايمجموعه تبديل براي متعامد انتقال از كه است

 از ايمجموعه به همبستگي داراي شده مشاهده متغيرهاي
 هستند، اصلي اجزاي كه خطي غيرهمسبته متغيرهاي
 اولين كه است صورت بدين تبديل اين .كندمي استفاده

 ديگر اجزاي سپس و است بااليي واريانس داراي اصلي جزء
 در كه هستند محدوديت با البته و باال واريانس داراي نيز

 ,Esteki et al., 2017( هستند پيشين اجزاي با تعامد

Mahmoudi 2009(.  
Infante et al. (2011) يبرا کيالکترون ينيب کي از 

 .نمودند استفاده دهيرس يهاليشل يحس تيفيک يابيارز
 قيطر از کيالکترون ينيب جينتا و يحس ليتحل و هيتجز

PCA 2014(توسط يکيالکترون ينيب .شد ارائه( Lu et al. 

  کاربرد حسگر  حسگر شماره
١ MQ3  بنزن و الکل  
٢ MQ5  دکربنيمونواکس و پخت بخار الکل، شهر، گاز ،يعيطب گاز  
٣ MQ9  ،يعيطب گاز و دکربنيمونواکس متان  
٤ MQ135  ،الکل و دکربنيمونواکس دکربن،ياکس يد اک،يآمون بنزن  
٥  TGS2620 ،يآل بخارات گريد عطر، لن،ياگز تولوئن، الکل  
٦  TGS2610 عيما گاز و بوتان  
٧  TGS2611 متان به باال تيحساس  
٨  TGS813 بوتان و پروپان به باال تيحساس  
٩  TGS822 يآل يهاحالل يبخارها به باال تيحساس  
١٠  TGS2602 هوا يهاندهيآال  
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 در .شد  گرفته کاره ب پژوهش کي در برنج يبندطبقه يبرا
 از هاداده پردازش شيپ يبرا PCA پژوهش نيا
  .قرارگرفت استفاده مورد يکيالکترون يها ستميس
  

   )LDA( خطي تفكيك تحليل
 نظارت بنديطبقه روش کي خطي تفكيك تحليل روش

 توسط که است بنديطبقه روش نياول ،LDA .است شده 
 Fisher( شد يمعرف رهيچندمتغ ليتحل کي عنوان به شريف

 مربوط هايداده که است نيا هدف روش نيا در .)1936
 هم به جادشدهيا فضاي ريز در امکان حد تا کالس کي به
 به د.باشن دور هم از مختلف هايکالس هايداده و کينزد

 و حداکثر هاهداد کالس نيب يپراکندگ گريد عبارت
 ,.Tudu et al( شود حداقل هاکالس درون يپراکندگ

  .Mohammad-Razdari et al)2019( پژوهش در .)2008
 به فرنگي گوجه رب در كدو پوره تقلب تشخيص منظور به

 هايروش از )کيالکترون ينيب( گازي حسگري آرايه كمك
   شد. استفاده LDA ،PCA شامل الگو شناسايي

 
   )ANN( يمصنوع يعصب شبکه

 مختلف درجات با يفرنگ توت صيتشخ و يبندطبقه يبرا
 عنوان به کيالکترون ينيب از حاصل يهاداده ،يدگيرس

 يعصب شبکه کي ANN روش .شد استفاده شبکه، يورود
 و يخروج هيال ،يورود هيال شامل هيال سه يدارا که است

 يخروج هيال و پنهان هيال در واحد هر .است پنهان هيال
 تابع که تفاوت نيا با کنديم عمل پرسپترون کي مانند

 .است ديگموئيس تابع ،ياآستانه تابع يجا به شده  استفاده
 به يورود ريمقاد عيتوز فهيوظ صرفاً يورود هيال يواحدها

 را يا محاسبه چيه نيبنابرا دارند، عهده بر را يبعد هيال
 تانژانت يساز فعال تابع .)Haykin, 1999( دهندينم انجام

 در هانرون تعداد د.ش استفاده پنهان هيال يبرا ،کيپربوليه
 د.شويم نييتع خطا و يسع قيطر از معموالً پنهان هيال

 يهايژگيو تعداد برابر يورود هيال يهانرون تعداد
 تعداد و ،عدد ١٠ کيالکترون ينيب از شده استخراج

 ٥ يدگيرس درجه صيتشخ يبرا يخروج هيال يها نرون
 نظر در با مذکور يعصب شبکه يبرا نهيبه يتوپولوژ .است

 RMSE و باال )R2( نييتع بيضر مقدار اريمع دو گرفتن
 تعداد در رييتغ شبکه، آموزش يبرا .آمدبه دست  نييپا

 انجام خطا مربعات نيانگيم مقدار و پنهان هيال يهانرون
 حداقل ۱۰- ۸ ،يخطا مربعات نيانگيم پژوهش، نيا در شد.
 ٠٢/٠ يريادگي نرخ و اپوک ١٠٠ حداکثر ،۱۰- ۱۰ انيگراد

 يبرا هاداده %٧٥ از که است ذکر به الزم .شد استفاده
 يينها يابيارز يبرا ماندهيباق %٢٥ از و شبکه آموزش
 گناليس يهاداده پردازش به مربوط مراحل .شد استفاده

 .است  شده داده نشان ٥ شکل ينما روند نمودار در
Parpinello et al. (2007)  هيتجز يبرا يکيالکترون ينيب زا 

 با و کردند استفاده زردآلو مختلف رقم ١٠ ليتحل و
 شاخص نورون، ٣٥ با ANN يمخف هيال کي از استفاده
به  شيآزما يهاداده مجموعه در ٪٨٠ از باالتر يهمبستگ
   .آمد دست

 
  بحث و جينتا

 در يفرنگ توت يدگيرس درجه ٥ يبرا حسگرها هيآرا پاسخ
 است مشخص کهطور  همان ؛است  شده داده نشان ٣ شکل

 نيا دارند. يمتفاوت پاسخ يالگو يدگيرس مختلف درجات
 نوع موارد يبرخ در و زانيم که است نيا دهنده نشان
 متفاوت گريکدي با هاآن دهنده ليتشک معطر باتيترک
 يفرنگ توت معطر باتيترک گروه نيترمهم استرها .است

 وهيم در موجود فرار باتيترک کل از ٪٢٥-٩٠ که هستند
 ,Liu et al., 2016( دهنديم پوشش را دهيرس يفرنگ توت

Vandendriessche et al., 2013, Jetti et al., 2007, (. 
 معطر باتيترک در عيسر يفيک و يکم راتييتغ از ياريبس
 يهاحالل به مربوط ،دنيرس نيح در يفرنگ توت وهيم

 ،دهاياس ،فوران يمس و فورانول استرها، (مانند يآل بخار
 )Jetti et al., 2007( هستند هاالکل و ها)ترپن و هاالکتون

 ،TGS2602،  MQ3 يحسگرها توسط باتيکتر نيا که
MQ135 و TGS822 از جهينت نيا که بودند ييشناسا قابل 
 شود.يم دييتأ زين )٣ (شکل حسگرها هيآرا پاسخ نمودار

 پاسخ نيشتريب يدگيرس درجات تمام در که يحسگر سه
 نشان ولتاژ -زمان نمودار در حسگرها ريسا نيب در را

  دادند.
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  فرنگي توت يدگيرس درجه ٥ يبرا يبرا کيالکترون ينيب پاسخ - ٣ شکل
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 PCA جينتا
 پوشش را هاداده انسيوار درصد ٩٩ ،PCA ياصل مؤلفه دو

 در انسيوار مقدار ،٤ شکل به توجه با ).٤ (شکل دادند
 بود. %١٢ و %٨٧ ترتيب به دوم و اول ياصل يهامؤلفه

 اما اندشده جدا هم از يخوب به ٣ و ١، ٢ يدگيرس درجات
 علت که شد دهيد ٥ و ٤ يدگيرس درجات نيب يهمپوشان

 درجات نيا در معطر باتيترک مشابهت توانديم آن
 باتيترک وهيم يدگيرس درجه شيافزا با ،باشد يدگيرس

 حسگرها مشارکت يبررس يبرا ابد.ييم شيافزا آن معطر
 استفاده نگيلود نمودار از يدگيرس درجات صيتشخ در
 ژهيو بيضرا ريمقاد با نگيلود نمودار در حسگرها .شد
 در حسگر کي يبرا باال بيضر مقدار شوند.يم داده شينما

 صيتشخ در حسگر نيا مهم نقش به نگيلود نمودار
 با نيهمچن کند.يم اشاره يفرنگ توت يدگيرس درجات
 درجات صيتشخ در را نقش نيکمتر که ييحسگرها حذف
 يدگيچيپ کاهش بر عالوه دارند يفرنگ توت يدگيرس
 هيآرا ساخت نهيهز ها،داده ليتحل و هيتجز نديفرآ

 .)Heidarbeigi et al., 2015( ابدييم کاهش زين حسگرها
 يدگيرس درجات صيتشخ در يخوب نقش هاحسگر تمام
 ،MQ3، MQ135 يحسگرها اما داشتند فرنگي توت

TGS2620 و TGS822 به نسبت را مشارکت نيشتريب 
  ).٤ (شکل دادند نشان حسگرها ريسا
 انيدور يدگيرس مرحله ييشناسا يبرا کيالکترون ينيب

 از هاداده ليتحل و هيتجز يبرا .گرفتقرار استفاده مورد
 که داد نشان PCA جينتا .شد استفاده PCA کيتکن
 از شيب و دهيرس نارس، مرحله در انيدور معطر باتيترک
 تفاوت و هستند يبندطبقه قابل يخوب به دهيرس حد
   .)Pokhum et al. 2010( دارند يداريمعن

  
  LDAنتايج 
هاي حاصل از بيني الکترونيک، براي سيگنال LDAنمودار 

دو  فرنگي در قالب در تشخيص درجات رسيدگي توت
 شود. مشاهده مي ٥در شکل (LD1-LD2)لفه اصلي اول ؤم

درجات رسيدگي  LDAدهد که نشان مي ٥شکل 
تواند مشخص کند. اما را به خوبي مي فرنگي توت

ديده شد. دقت  ٥و  ٤، ٣همپوشاني بين درجه رسيدگي 
 Qiu et al. (2015)). ٢٪ بود (جدول ٣/٩٣تجزيه و تحليل 

فرنگي را بر اساس بيني و  تشخيص و شناسايي آب توت
ها از زبان الکترونيکي مطالعه نمودند. براي تحليل داده

نتايج . استفاده شد SVMو  LDA،PLSR، RFهاي روش
  .ابزاري مفيد براي تشخيص است LDAنشان داد که 

توزيع مشخصي را در درجات رسيدگي  LDAنتايج 
کند که فرنگي نشان داد. اين نتيجه اثبات مي مختلف توت

شده در ترکيب با اين الگوي تشخيص،  حسگرهاي انتخاب
ها را به خوبي تفاوت ترکيبات فرار آزادشده از نمونه

شده    هاي گزارشبنابراين، داده .توانند نشان دهند مي
بات روشني است که تفاوت در توسط بيني الکترونيک اث

بودن   ترکيب و فراواني ترکيبات فرار به ميزان رسيده
  .فرنگي بستگي دارد هاي توت نمونه

  

 

 
 

 درجات صيتشخ در PCA نگيلود و اسکور نمودار - ٤ شکل
  فرنگي توت يدگيرس

  
  نتايج شبکه عصبي

، فقط يبه حداقل رساندن زمان آموزش شبکه عصب يبرا
 يشبکه توپولوژ نيپنهان در نظر گرفته شد. بهتر هيال کي
شد.  افتي يمخف هينورون در ال ١١با  يا ، شبکه١٠- ١١-٥

ها با دهد. نمونهياغتشاش را نشان م سي، ماتر۳جدول 
دقت  بندي شدند.درصد طبقه ٣/٩٨بندي صحيح طبقه
جز درجه رسيدگي بندي در همه درجات رسيدگي بطبقه
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تواند پايين بودن ترکيبات دليل آن مي% بود، که ١٠٠، ١
معطر  باتيترک اکثرمعطر در درجات رسيدگي پايين باشد. 

 هياول يهاهستند و در درجه هيثانو يهاتيمتابول ،وهيفرار م
فرار  باتيدر ترک راتييوجود ندارند. تغ وهيم يريگشکل
 جيکم هستند. نتا اريبس نييپا يدگيرس يهادرجه يبرا

)2011( Du et al.  فرار ترکيبات نشان داد که غلظت
و  ديمانند سفدرجات رسيدگي پايين اساساً در  دارگوگرد

  وجود ندارد.قرمز  مهين
با استفاده از  وهيم گيديرساي به منظور تشخيص مطالعه

 کي عنوان بهانجام شد؛ از شبکه عصبي  کيالکترون ينيب
بيني  استفاده شد. نتايج نشان داد الگو صيروش تشخ

 وهيم يهاتوانست نمونهالکترونيک به همراه شبکه عصبي 

 هديرسبيش از حد و  هدي، رسنارسرا به سه دسته 
  .)et al., Brezmes 2000(بندي کند  طبقه

  

  
  يفرنگ توت صيتشخ در LDA نمودار - ٥ شکل

  

  LDA اغتشاش سيماتر -٢جدول 

  

  شبکه عصبي اغتشاش سيماتر - ٣جدول 

  
  يريگجهينت
 ده با شده ي طراح يکيالکترون ينيب کي از قيتحق نيا در

 يهاتميالگور با بيترک در يفلز دياکس يهاد مهين حسگر
 ياصل مؤلفه زيآنال ، (LDA)يخط کيتفک ليتحل صيتشخ

(PCA) ي عصب شبکه و)ANN( درجات نييتع جهت 
 هيتجز ج،ينتا به توجه با .شد استفاده فرنگي توت يدگيرس
 را ها داده مجموعه انسيوار از %٩٩ توانست PCA ليتحل و

 با ترتيب به توانستند ANN و  LDAروش دهد. حيتوض
 را فرنگي توت يدگيرس اتجدر %٣/٩٨ و %٣/٩٣ دقت
 حسگر ده تمام PCA جينتا اساس بر دهند. صيتشخ

 مختلف درجات صيتشخ در يفلز دياکس يهاد مهين
 نکهيا به توجه با اما داشتند. نقش يفرنگ توت يدگيرس

 يآل باتيترک و الکل يفرنگ توت فرار باتيترک عمده
 دهند يم صيتشخ را مواد نيا که ييحسگرها هستند
 فرنگي توت يدگيرس درجه صيتشخ در يشتريب نقش
 کيالکترون ينيب ،پژوهش نيا جينتا بر اساس دادند. نشان
 يفلز دياکس يهاد مهين حسگرهاي ـهيپا بر شدهي طراح
 يبند طبقه تيقابل صيتشخ يهاتميالگور با بيترک در

  .دارد يدگيرس مختلف درجات به را يفرنگ توت
  

 ۱ ٥ ٤ ٣ ٢ 

١ ۱۲ ٠ ٠ ٠ ٠ 
٠ ٠ ٠ ١٢ ٠ ٢ 
٠ ١ ١١ ٠ ٠ ٣ 
١ ١١ ٠ ٠ ٠ ٤ 
١١ ١ ٠ ٠ ٠ ٥ 

Correct classification percentage                            %    ٣/٩٣  

 ۱ ٥ ٤ ٣ ٢ Precision 

١ ۱۱ ٧/٩١ ٠ ٠ ١ ٠  
١٠٠ ٠ ٠ ٠ ١٢ ٠ ٢ 
١٠٠ ٠ ٠ ١٢ ٠ ٠ ٣ 
١٠٠ ٠ ١٢ ٠ ٠ ٠ ٤ 
١٠٠ ١٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥ 

Correct classification percentage                            %    ٣/٩٨  



  ٧٩                                                             ١٣٩٩/ پاييز و زمستان ٢/ شماره ٩جلد هاي كشاورزي/  هاي مكانيك ماشين نشريه پژوهش

  منابع
1. Beghi, R., Buratti, S., Giovenzana, V., 

Benedetti, S., & Guidetti, R. (2017). 
Electronic nose and visible-near infrared 
spectroscopy in fruit and vegetable 
monitoring. Reviews in Analytical 
Chemistry, 36(4). 

2. Benedetti, S., Spinardi, A., Mignani, I., & 
Buratti, S. (2010). Non-destructive 
evaluation of sweet cherry (prunus avium l.) 
Ripeness using an electronic nose. Italian 
journal of food science, 22(3): 298-304. 

3. Bhattacharyya, N., Seth, S., Tudu, B., 
Tamuly, P., Jana, A., Ghosh, D., 
Bandyopadhyay, R., & Bhuyan, M. (2007). 
Monitoring of black tea fermentation 
process using electronic nose. Journal of 
Food Engineering, 80: 1146-1156. 

4. Brezmes, J., Llobet, E., Vilanova, X., Saiz, 
G., & Correig, X. (2000). Fruit ripeness 
monitoring using an Electronic Nose. 
Sensors and Actuators B, 69: 223-229.  

5. Chen, L., Zhang, X., Jin, Q., Yang, L., Li, J., 
& Chen. F. (2015). Free and Bound Volatile 
Chemicals in Mulberry (Morus atropurpurea 
Roxb). Journal of Food Science, 80(5): 975-
983. 

6. Doleman, B. J., & Lewis, N. S. (2001). 
Comparison of odor detection thresholds and 
odor discriminablities of a conducting 
polymer composite electronic nose versus 
mammalian olfaction. Sensors and Actuators 
B: Chemical, 72(1): 41-50. 

7. Du, X., Song, M., & Rouseff, R. (2011). 
Identification of New Strawberry Sulfur 
Volatiles and Changes during Maturation. 
Journal of Agricultural and food chemistry, 
59: 1293-1300. 

8. Esteki, M., Farajmand, B., Kolahderazi, Y., 
& Simal-Gandara, J. (2017). 
Chromatographic Fingerprinting with 
Multivariate Data Analysis for Detection 
and Quantification of Apricot Kernel in 
Almond Powder. Food Anal Method, 10: 
3312-3320. 

9. Farrag, E. K., Kassem, M. E. S., Bayoumi, 
D., Shaker, S. E., & Afifi, M. S. (2017). 
Phytochemical study, phenolic profile and 
antigastric ulcer activity of Morus macroura 
Miq. Fruits extract. Journal of Applied 
Pharmaceutical Science, 7(05): 152-160.  

10. Fisher, R. A. (1936). The use of multiple 
measurements in taxonomic problems. 
Annals of human genetics, 7: 179-188. 

11. Gómez, A. H., Hu, G., Wang, J., & Pereira, 
A. G. (2006 a). Evaluation of tomato 
maturity by electronic nose. Computers and 
Electronics in Agriculture, 54: 44-52. 

12. Gutierrez-Osuna, R., Nagle, H. T., Kermani, 
B., & Schiffman, S. S. (2002). Signal 

conditioning and preprocessing. Handbook 
of Machine Olfaction: Electronic Nose 
Technology. pp.105-132. 

13. Hadi, M. A. M., Zhang, F. J., Wu, F. F., 
Zhou Ch., H. & Tao, J. (2013). Advances in 
Fruit Aroma Volatile Research. Molecules, 
18: 8200-8229. 

14. Haddi, Z., Alami, H., ElBari, N., Tounsi, M., 
Barhoumi, H., Maaref, A., Jaffrezic-Renault, 
N., & Bouchikhi, B. (2013). Electronic nose 
and tongue combination for improved 
classification of Moroccan virgin olive oil 
profiles. Food Research International, 54: 
1488-1498.  

15. Hajinezhad, M., Mohtasebi, S. S., Ghasemi-
varnamkhasti, M., & Aghbashlo, M. (2017). 
Detecting Adulteration in Lotus Honey 
Using a Machine Olfactory System. Journal 
of Agricultural Machinery, 7(2): 439-450. 
(In Persian). 

16. Haykin, S. (1999). Neural Networks: A 
Comprehensive Foundation. Prentice Hall, 
New Jersey.  

17.  Heidarbeigi, K., Mohtasebi, S. S., 
Foroughirad, A., Ghasemi-Varnamkhasti, 
M., Rafiee, S., & Rezaei, K. (2015). 
Detection of adulteration in saffron samples 
using electronic nose. International Journal 
of Food Properties, 18(7): 1391-1401. 

18. Infante, R., Rubio, P., Meneses, C., & 
Contador, L. (2011). Ripe nectarines 
segregated through sensory quality 
evaluation and electronic nose assessment. 
Fruits, 66: 109-119. 

19. Jetti, R. R., Yang, E., Kurianta, A., Finn, C., 
& Qian, M. C. (2007). Quantification of 
Selected Aroma-Active Compounds in 
Strawberries by Headspace Solid-Phase 
Microextraction Gas Chromatography and 
Correlation with Sensory Descriptive 
Analysis. Journal of food science, 72(7): 
487-496. 

20. Kiani, S., Minaei, S., & Ghasemi-
Varnamkhasti, M. (2018). Real-time aroma 
monitoring of mint (Mentha spicata L.) 
leaves during the drying process using 
electronic nose system. Measurement, 124: 
447-452. 

21. Kim, S. K., Bae, R. N., Na, H., Dal Ko, K., 
& Chun, Ch. (2013). Changes in 
physicochemical characteristics during fruit 
development in Junebearing Strawberry 
cultivars. Horticulture. Environment and 
Biotechnology, 54(1): 44-51. 

22. Lebrun, M., Plotto, A., Goodner, K., 
Ducamp, M. N., & Baldwin, E. (2008). 
Discrimination of mango fruit maturity by 
volatiles using the electronic nose and gas 
chromatography. Postharvest biology and 
technology, 48: 122-131. 



 فرنگي به کمک بيني الکترونيک تشخيص درجه رسيدگي توت                                                                                                              ٨٠

23. Liu, L., Ji, M. L., Chen, M., Sun, M. Y., Fu, 
X. L., Li, L., Gao. D., Sh. & Zhu, C. Y. 
(2016). The flavor and nutritional 
characteristic of four Strawberry varieties 
cultured in soilless system. Food Science 
and Nutrition, 4(6): 858-868. 

24. Lu, L., Deng, Sh., Zhu, Zh., & Tian, Sh. 
(2014). Classification of Rice by Combining 
Electronic Tongue and Nose. Food 
Analytical Method, 8(8): 1893-1902. 

25. Mahmoudi, E. (2009). Electronic nose 
technology and its applications. Sensors & 
Transducers, 107(8): 17. 

26. Men, H., Shi, Y., Jiao, Y., Gong, F., & Liu, 
J. (2018). Electronic nose sensors data 
feature mining: a synergetic strategy for the 
classification of beer. Anal. Methods, 10: 
2016-2025. 

27. Mohammad-Razdari, A., Ghasemi-
Varnamkhasti, M., Yoosefian, S. H., Siadat, 
M., Izadi, Z., & Rostami, S. (2019). 
Detection of pumpkin puree adulteration in 
tomato paste using a gas sensor array. 
Innovative Food Technologies, 6(1): 137-
148. (In Persian). 

28. Pan, L., Zhang, W., Zhu, N., Mao, Sh., & 
Tu, K. (2014). Early detection and 
classification of pathogenic fungal disease in 
post-harvest Strawberry fruit by electronic 
nose and gas chromatography–mass 
spectrometry. Food Research International, 
62: 162-168. 

29. Parpinello, G. P., Fabbri, A., Domenichelli, 
S., Mesisca, V., Cavicchi, L., & Versari, A. 
(2007). Discrimination of apricot cultivars 
by gas multisensory array using an artificial 
neural network. Biosystems Engineering, 97: 
371-378. 

30. Pathange, L. P., Mallikarjunan, P., Marini, 
R. P., O’Keefe, S., & Vaughan, D. (2006). 
Non-destructive evaluation of apple maturity 
using an electronic nose system. Journal of 
Food Engineering, 77: 1018-1023. 

31. Pokhum, C., Chawengkijwanich, C., & 
Maolanon, R. (2010). Application of 
electronic-nose for identification of ripeness 
stage of durian. Acta Hortic, 875: 319-328. 

32. Qiu, Sh., Wang, J., & Gao, L. (2015). 
Qualification and quantisation of processed 
Strawberry juice based on electronic nose 
and tongue. LWT- Food Science and 
Technology, 60: 115-123. 

33. Qiu, S., Wang, J., & Gao, L. (2014). 
Discrimination and Characterization of 
Strawberry Juice Based on Electronic Nose 
and Tongue: Comparison of Different Juice 
Processing Approaches by LDA, PLSR, RF, 
and SVM. Journal Agriculture Food 
Chemistry, 62: 6426-6434. 

34. Sanaeifar, A., Mohtasebi, S. S., Ghasemi-
Varnamkhasti, M., & Ahmadi, H. (2016.) 
Application of MOS based electronic nose 
for the prediction of banana quality 
properties. Measuremen, 82: 105-114. 

35. Su, M., Zhang, B., Ye, Z., Chen, K., Guo, J., 
Gu, X., & Shen, J. (2013). Pulp volatiles 
measured by an electronic nose are related to 
harvest season, TSS concentration and 
TSS/TA ratio among 39 peaches and 
nectarines. Scientia Horticulturae, 150: 146-
153. 

36. Tudu, B., Kow, B., Bhattacharyya, N., & 
Bandyopadhyay, R. (2008). Comparison of 
multivariate normalization techniques as 
applied to electronic nose based pattern 
classification for black tea. In Sensing 
Technology. 3rd International Conference 
on IEEE. pp. 254-258. 

37. Vandendriessche, T., Nicolai, B. M., & 
Hertog, M. L. A. T. M. (2013). Optimization 
of HS SPME Fast GC-MS for High-
Throughput Analysis of Strawberry Aroma. 
Food Analytical Method, 6: 512-520. 

38. Xing, M., Sun, K., Liu, Q., Pan, L., & Tu, K. 
(2018). Development of Novel Electronic 
Nose Applied for Strawberry Freshness 
Detection during Storage. International 
Journal of Food Engineering,14: 7-8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


