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Μέτρηση Χρώματος-Χρωματομετρία (συνέχεια) 
 
Σε συνέχεια προηγούμενου άρθρου αναφορικά με την χρωματομετρία, στο άρθρο 

αυτό αναφέρονται οι συνηθέστερες τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον 
προσδιορισμό του χρώματος στα αγροτικά προϊόντα: 
 
Χρωματόμετρo (Chroma Meter) 
  
 Με βάση την αρχή της ισοδύναμης διέγερσης των R, G και Β 
δημιουργήθηκαν τα διάφορα όργανα μέτρησης των χρωμάτων, τα οποία φυσικά 
βελτιώνονται με το χρόνο ή οδηγούν στη δημιουργία διαφορετικών και περισσότερο 
εξελιγμένων οργάνων μέτρησης, με αρχή τα τριχρωματικά χρωματόμετρα ή 
χρωματόμετρα τριπλής διέγερσης (Tristimulus Colormeter).  

Τα νεότερα και βελτιωμένα όργανα παίρνουν τις απορροφήσεις σε 
συγκεκριμένα μήκη κύματος δίνοντας αποτελέσματα των χρωματικών παραγόντων 
ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο χρωματικό μοντέλο π.χ CIELαb. Με τα όργανα 
αυτά είναι δυνατή η μέτρηση μιας απόχρωσης άρα και των διαφόρων αποχρώσεων. 
(Εικ. 1.). 

 

 
Εικόνα 1. Το χρωματόμετρο σε εργαστήριο ποιοτικής αξιολόγησης νωπών 

αγροτικών προϊόντων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

Παρόλο ότι οι αισθητήρες των χρωματομέτρων με την βοήθεια ειδικών 
φίλτρων προσομοιάζουν την λειτουργία του ανθρώπινου οφθαλμού οι μετρήσεις 
γίνονται με προκαθορισμένη φωτεινή πηγή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι συνθήκες 
αξιολόγησης του χρώματος να είναι πάντα οι ίδιες ανεξάρτητα με τις εξωτερικές 
συνθήκες (νύχτα ή μέρα, εσωτερικός ή εξωτερικός χώρος). Η χρωματομετρική αυτή 
μέθοδος αξιολογεί πολύ μικρές μόνο επιφάνειες, των προϊόντων (διαμέτρου 8mm)  
κάθε φορά, με αποτέλεσμα η αξιοπιστία της να είναι συνάρτηση της πυκνότητας των 
λαμβανομένων χρωματομετρικών μετρήσεων, που τελικά οδηγούν σε αδιέξοδο 
χρονοεργασιακό. 

Φασματοφωτόμετρo (Spectrophotometer) 

Τα όργανα αυτά δεν απομονώνουν τις απορροφήσεις σε συγκεκριμένα μόνο 
μήκη κύματος του φάσματος του ορατού φωτός, αλλά δίνουν πληροφορίες για όλα τα 
μήκη κύματος του. Επιτρέπουν δε παράλληλα με μια μέτρηση μιας απόχρωσης να 
πάρουμε όλες τις χρωματικές παραμέτρους για περισσότερες της μιας πρότυπες πηγές 
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φωτισμού. Τα φασματοφωτόμετρα είναι περισσότερο ακριβά και δαπανηρά όργανα 
από τα χρωματόμετρα. 
 Η επιλογή για το πιο όργανο θα χρησιμοποιηθεί κάθε φορά εξαρτάται από το 
προϊόν και τον τύπο της εφαρμογής.  

Σύστημα Munsell 
 Το σύστημα Munsell θεωρείται ως το πλέον ενδιαφέρον σύστημα διάταξης 
αποχρώσεων, τόσο στα αυθαίρετα όσο και στα μετρούμενα συστήματα, με 
αποτέλεσμα τόσο η μεθοδολογία όσο και η φιλοσοφία του να χρησιμοποιούνται από 
πολλά άλλα συστήματα, στην ανάπτυξη των οποίων μάλιστα γίνεται και αναφορά της 
αντιστοιχίας τους με αυτό. 
 Αρχικά το σύστημα περιελάμβανε μια μεγάλη σειρά δοκιμίων τα οποία είχαν 
καταταγεί ανά απόχρωση σε ακτινωτή διάσταση πυκνότητας της απόχρωσης. Στη 
συνέχεια και σε συνδυασμό με τη θεωρία CIELαb (1931) έγινε η μετατροπή του σε 
χρωματομετρικό σύστημα, κάτω από την ίδια αρχική φιλοσοφία διάταξης όλων των 
αποχρώσεων και την συμπλήρωση των κενών που υπήρχαν. 
 
Ποιοτική αξιολόγηση με χρήση της όρασης μικροϋπολογιστών-
Computer Vision 

Η προσπάθεια αναζήτησης νέων αντικειμενικότερων τεχνικών ποιοτικής 
αξιολόγησης εμφανίστηκε από τις αρχές της δεκαετίας του 1970. Παράλληλα με την 
εξέλιξη της τεχνολογίας, μεγάλη έρευνα έχει πραγματοποιηθεί για τον τρόπο 
αξιοποίησης εικόνων σε ηλεκτρονική μορφή με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
σε εφαρμογές νέων μη καταστροφικών (non destructive) μεθόδων ποιοτικής 
αξιολόγησης των αγροτικών προϊόντων  (Computer vision). Με τις τεχνικές αυτές, 
έχοντας αναπτύξει μαθηματικές βάσεις δεδομένων, από τις οποίες με την εφαρμογή 
ειδικών αλγόριθμων πραγματοποιούνται μετασχηματισμοί, ώστε οι ερευνητές να 
μπορούν με αυτοματοποιημένες διαδικασίες να αναλύουν και να επεξεργάζονται 
εικόνες έτσι ώστε μέσα από αυτές να αξιολογούνται ποιοτικά τα προϊόντα.   
 Στις μέρες μας η έρευνα έχει προχωρήσει σε τεχνικές οι οποίες μέσω της 
ψηφιακής πλέον εικόνας βρίσκουν πολλές εφαρμογές σε τομείς τις επιστήμης όπως 
είναι η διαγνωστική ιατρική, διάφοροι αυτοματισμοί στην βιομηχανία, σε συστήματα 
ελέγχου, σε μη επανδρωμένα οχήματα και στην ρομποτική.  

Οι τεχνικές ποιοτικής αξιολόγησης αγροτικών προϊόντων, μέσω ανάλυσης 
ψηφιακών εικόνων με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών στις μέρες μας, 
πραγματοποιείται με δύο τρόπους: 

 Με επεξεργασία ψηφιακής εικόνας (Image processing)  
 Με ανάλυση ψηφιακής εικόνας (Image analysis) 

 Ένα βιομηχανικό σύστημα ποιοτικής αξιολόγησης ή αλλιώς σύστημα 
επιθεώρησης υπολογίζει τις πληροφορίες από τις ακατέργαστες εικόνες που 
λαμβάνονται από ψηφιακές κάμερες σύμφωνα με την ακόλουθη σειρά των βημάτων: 

1. Απόκτηση της εικόνας 
2. Επεξεργασία - ανάλυση εικόνας 
3. Εξαγωγή χαρακτηριστικών γνωρισμάτων-αποτελεσμάτων 
4. Λήψη αποφάσεων 

 Αν και οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν την εργασία καλύτερα από τις 
μηχανές σε πολλές περιπτώσεις , είναι πιο αργοί και κουράζονται γρήγορα. Επιπλέον 
είναι δύσκολο να βρεθεί το ειδικευμένο προσωπικό και να μείνει σε μια βιομηχανία ή 
ένα εργαστήριο απαιτώντας ταυτόχρονα συνεχή εκπαίδευση. Υπάρχουν επίσης 
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περιπτώσεις που η επιθεώρηση τείνει να είναι κουραστική ή δύσκολη, ακόμη και για 
τους καλύτερους εμπειρογνώμονες.  
 
Λήψη ψηφιακών εικόνων 
 Oι αυξημένες απαιτήσεις για αντικειμενικότητα, αποτελεσματικότητα και 
ταχύτητα στην ποιοτική αξιολόγηση, δημιούργησε την αναγκαιότητα της χρήσης 
κάμερας και ηλεκτρονικών υπολογιστών καθιστώντας πολύ σημαντικό μέσο την 
ανάλυση της ψηφιακής εικόνας με την οποία εξάγονται πολύτιμες πληροφορίες για το 
ποιοτικό επίπεδο των προϊόντων αφού δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης των 
βασικών εξωτερικών χαρακτηριστικών των προϊόντων τα οποία είναι το χρώμα, το 
μέγεθος, το σχήμα, η επιφανειακή υφή καθώς και τυχόν αλλοιώσεις. 

Η ψηφιακή κάμερα δεν χρησιμοποιείται μόνον στην διαλογή για ποιοτική 
αξιολόγηση αλλά και εργαστηριακά για προσδιορισμό φυσικών και άλλων 
χαρακτηριστικών: 
 Μήλα 

Η μελέτη των μήλων που χρησιμοποιεί μεθόδους διαλογής (shorting) με 
ανάλυση ψηφιακών εικόνων έχει προσελκύσει πολύ ενδιαφέρον και μπορεί να 
θεωρηθεί ότι απεικονίζει την πρόοδο της τεχνολογίας στην διαλογή φρούτων.  

 Κεράσια 
 Κυρίως για τον προσδιορισμό του σχήματος  
 Σιτάρι 
 Διαλογή 
 Σπαράγγια 
 Αξιολόγηση αλλοιώσεων 
 Μαρούλι  
 Ποιοτική αξιολόγηση με κριτήριο το χρώμα  
 Τομάτα 

Ποιοτική αξιολόγηση της μεταβολής του χρώματος κατά τη συντήρηση με   
ψύξη  

 Σιτηρά εκτός σιτάρι 
 Αξιολόγηση χρώματος και μεγέθους  
 Μανιτάρια 

Προσδιορισμός βλαβών καθώς και μελέτη της ποιοτικής υποβάθμισης του         
χρώματος κατά την συντήρηση 

 Πατάτα  
 Ποιοτική αξιολόγηση  
            Πιπεριές  
 Αξιολόγηση χρώματος και ταξινόμηση ατελειών 
 Συλλογή φρούτων 

Αυτόματος προσδιορισμός της θέσης φρούτων κατά την συγκομιδή σε 
συνδυασμό με τις ικανότητες των ρομπότ βελτιώνει τις ικανότητες μηχανικής 
συγκομιδής. 

 Συνοψίζοντας, συστήματα αξιολόγησης με χρήση ανάλυσης ή επεξεργασίας 
ψηφιακών εικόνων έχουν χρησιμοποιηθεί για τα εξής: 

• Ακριβής μέτρησης διαστάσεων 
• Μελέτη του χρώματος ως ποιοτικό χαρακτηριστικό 
• Εξακρίβωση παρουσίας επιθυμητών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων 
• Ανίχνευση ελαττωμάτων 
• Αναγνώριση: καθορισμός της ταυτότητας ενός αντικειμένου 
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• Εντοπισμός: καθορισμός της θέσης ενός προϊόντος   
Τα πλεονεκτήματα των μεθόδων ποιοτικής αξιολόγησης και ελέγχου φρούτων και 

λαχανικών με ανάλυση ψηφιακής εικόνας και με την βοήθεια ηλεκτρονικού 
υπολογιστή είναι τα εξής: 

 Η εξασφάλιση δεδομένων περιγραφής με ακρίβεια 
 Η ταχύτητα 
 Η αντικειμενικότητα 
 Η πιστότητα των αποτελεσμάτων 
 Χαμηλό λειτουργικό κόστος 
 Η αυτοματοποίηση πολλών διαδικασιών και η δυνατότητα άμεσης 
καταγραφής επιτρέποντας  την περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων.  

 Σε μια εποχή όπου το κόστος εργασίας είναι υψηλό η οικονομική αιτιολόγηση 
για την εγκατάσταση συστημάτων Αυτόματης Οπτικής Επιθεώρησης (Automatic 
Visual Inspection-AVI), όπως αναφέρονται, η οικονομική αιτιολόγηση προκύπτει από 
την αντικατάσταση των ανθρώπινων επιθεωρητών. 

Εκτός των παραπάνω οι νέες αυτές διατάξεις σε σχέση με τις παλαιότερες 
μεθόδους χρωματομέτρησης με χρωματόμετρα παρουσιάζουν τα εξής 
πλεονεκτήματα: 

 Δίνουν την δυνατότητα αξιολόγησης του συνόλου της επιφάνειας των 
προϊόντων με αποτέλεσμα το μικρό χρονοεργασιακό κόστος  

 Οι μετρήσεις σε προϊόντα που παρουσιάζουν χρωματική και επιφανειακή 
ανομοιομορφία είναι περισσότερο αξιόπιστες  

 Λόγω του ότι δεν υπάρχει επαφή με τα υπό εξέταση προϊόντα, η 
προκαλούμενη σε αυτά φθορά είναι μηδενική.    

Τα μειονεκτήματα των μεθόδων αυτών είναι κυρίως η απαίτηση κατάλληλου 
τεχνητού φωτισμού και η δυσκολία ταυτοποίησης αντικειμένων που δεν 
παρουσιάζουν ομοιογένεια  

Με δεδομένα τα πλεονεκτήματα τα οποία αναφέρθηκαν οι νέες μέθοδοι 
ποιοτικής αξιολόγησης, τείνουν να αντικαταστήσουν τις παλαιότερες οι οποίες 
βασίζονταν στην ανθρώπινη κρίση. 
 
Απαιτήσεις φωτισμού 

Για την παραγωγή αξιόπιστων αποτελεσμάτων από την ανάλυση ψηφιακών 
εικόνων για οποιοδήποτε σκοπό μεγάλη σημασία έχουν η απόδοση της ψηφιακής 
κάμερας καθώς και το σύστημα φωτισμού. Ένα καλά σχεδιασμένο σύστημα 
φωτισμού μπορεί να βοηθήσει και να βελτιώσει την ακρίβεια και την επιτυχία της 
ανάλυσης της εικόνας με την ενίσχυση της αντίθεσης της εικόνας  
 
Ποιοτική αξιολόγηση της εσωτερικής δομής  
 Στην περίπτωση ποιοτικής αξιολόγησης του εσωτερικού μέρους των 
προϊόντων δεν είναι δυνατή η χρήση ψηφιακών εικόνων οι οποίες λαμβάνονται με 
ψηφιακή κάμερα. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούνται άλλοι τρόποι λήψης των 
ψηφιακών εικόνων οι οποίες αναφέρονται πιο κάτω: 

1. Με χρήση του σωματιδιακού μαγνητικού συντονισμού (Nuclear Magnetic 
Resonance Imaging): Με την μέθοδο αυτή δίνεται η δυνατότητα  λήψης 
εικόνων μέσω των οποίων πραγματοποιείται η αξιολόγηση του εσωτερικού 
τμήματος των προϊόντων. Η μέθοδος βασίζεται στο φαινόμενο της 
απορρόφησης και εκπομπής ενέργειας κατά την επίδραση ραδιοκυμάτων στα 
προϊόντα. Η φωτογραφίες λαμβάνονται με χρήση μιας ειδικής πλάκας στην 
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οποία προσπίπτει η ακτινοβολία που δεν απορροφήθηκε. Η μέθοδος 
χρησιμοποιείται κυρίως για τον προσδιορισμό της υγρασίας και το πως αυτή 
διαφοροποιείται στο εσωτερικό των προϊόντων  

2. Χρήση ακτινοβολίας: Η μέθοδος αυτή επιτρέπει την αξιολόγηση των 
εσωτερικών ιδιοτήτων των προϊόντων κάνοντας χρήση του διαφορετικού 
ρυθμού με τον οποίο μεταβάλλεται η ακτινοβολία Χ κατά την επίδραση της 
στους διάφορους ιστούς των προϊόντων. 
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