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 תקציר  .2
 

ואיכות הפרי כמדד לקביעת מועד קטיף תופסת מקום חשוב בניהול ואבטחת  הורטיקולטוריתהגדרת מצב הבגרות ה

התמורה לתוצרת באיכות . לשם כך נבדקים מדגמי פרי באופן תדיר ובליווי ופיקוח של בתי האריזה. איכות תפוחים

וחומציות עמילן , תכולת סוכרים, היינו מוצקות: של מדדים אלו אבחון ה. גבוהה גדולה בהרבה מהתמורה הממוצעת

 .דבר זה כרוך בעבודה מרובה ובגודל מדגם מוגבל. רסניות וחודרניותהבשיטות נעשה כיום 

הינה ( Near Infrared - NIR)שיטת הניתוח של ספקטרום הקרינה הנבלעת במוצר בתחום הקרוב לתת אדום 

מרכיבים פנימיים ובזמן מהירה ומסוגלת במקרים רבים לספק מידע כמותי מדויק על תכולת , טכנולוגיה ללא הרס

אך הם עדיין לא , מצויים בשוק, "ניידים"והמוגדרים  NIRהמבוססים , מספר מכשירים לאבחון איכות פירות. אמת

יורו  48,888חלק מהסיבות להערכתנו אינם מתאימים עדיין ליישום מאחר ומחירם מגיע לכ . בשימוש נרחב כלל

-במכון פותחה מערכת חצי אוטומטית המאפשרת יישום של מיני .(ובנוסף  עדיין מסורבלים מדי בגודל ומשקל

מערכת זו מהווה בקרוב בסיס לבחינת יישום השיטה . ספקטרומטר למדידת מרכיבים פנימיים של תפוחים בתנועה

זו מערכת המותאמת לעבודה , אולם. במערך אבטחת האיכות בבית האריזה ובסיס ליישום עתידי במערך המיון

קל  , כל זה מוביל למסקנה יש מקום לפיתוח של מכשיר נייד. ינה יכולה לשמש לבחינה ניידת בשדהבמצב נייח וא

מטרת המחקר לבחון את . ישיסייע לחקלאים בקבלת החלטה על מועד קטיף אופטימאל NIRושאינו יקר המבוסס 

 .  י קטיף בתפוחיםלמדידה במטע של מדד NIRהיתכנות הפיתוח של מכשיר נייד חדש המבוסס על טכנולוגיית 

פיתחה מכשיר נייד לזיהוי נוכחות דיו ספציפי בכרטיסי תחבורה ש INKSUREחברת שתוף הפעולה שתוכנן עם 

ברה השאילה לצוות מכשיר כגון זה נסוגה הח. מחשב-ספקטרומטר ומיקרו-המכשיר מכיל מיני. ציבורית באירופה

פ עם חלק ממגישי תכנית המבוסס "בשת" קמיליון"ידי חברת מכשיר נייד נוסף שפותח על . להסב אותו עלמנכונותה 

NIR גם הוא לא נבדק במקומו נבדקו שני מיקרוספקטרומטרים  ברשותנו גם הוא  םומיועד לבדיקת דלקות אוזניי

 NIR 4.7ו ( ב"ארה, OCEAN OPTICSתוצרת ) 2888USBאחרים שניתן לשלבם במכשור זה בשלב הבא והם  

לאור זאת עיקר העבודה התרכזה בתקופת הדוח בנוסף בהסבת מכשיר שפותח על ידי . (גרמניה STEAGתוצרת )

בכל המכשור נבדקו מדגמי . לבדיקת תפוחים( ישראל SAE AFIKIMתוצרת , AFILAB)הצוות כחיישן הרכב חלב 

 TAמציות וחו, מ"תוצאות החיזוי למכשירים השונים הראו כי עבור כמ . תפוחים בשלב זה בעיקר לתכולת סוכרים

. עבור מוצקות התוצאות פחות טובות,  יש כושר חיזוי גבוה USB 2888וגם עבור המכשיר מסוג ,   Ligaעם  מכשיר 

מ מוצקות "כושר החיזוי ל כמ(. TSS)מ "בין התכונות ונמצא קשר טוב רק עבור כמ( כיול)נבחן הקשר  DAבמכשיר 

המוסב " אפילאב"במכשיר ה פורים ינערכו הש USBהיה בינוני אך לאור התוצאות של ה במכשיר האפיאב TAו

חלק  וחלפוהלאחר ש ניסויים חדשים נערכו במדגמי תפוחים ונמצא כי. בדיודות בתחום אחר הוחלפוחלק מהדיודות ו

 .עמילןוגם ל TA ל גםשופר  "אבלאפי"מ במכשיר ה"כושר החיזוי ל כמ בדיודות בתחום אחר מהדיודות

הוכחת יכולות לבחון מדדי קטיף במכשיר נייד הוכחה ברמה העקרונית גם במכשיר האפילאב המוסב וגם 

   .המזעור והתיעוש של האפילאב עדיין חסר והוא כנראה יבוצע דרך יישום מסחרי בשלב הבא. DAMETERב
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 מבוא ותיאור הבעיה .3
 

ואיכות הפרי כמדד לקביעת מועד קטיף תופסת מקום חשוב בניהול ואבטחת איכות הביולוגית הגדרת מצב הבגרות 

התמורה לתוצרת באיכות גבוהה . לשם כך נבדקים מדגמי פרי באופן תדיר ובליווי ופיקוח של בתי האריזה. תפוחים

חומציות נעשה עמילן ו, תכולת סוכרים, היינו מוצקות: של מדדים אלו אבחון ה. גדולה בהרבה מהתמורה הממוצעת

 .דבר זה כרוך בעבודה מרובה ובגודל מדגם מוגבל. רסניות וחודרניותהבשיטות כיום 

לטווח ארוך בינוני  -שעל פיו נקבע משך אחסונם , מדדי קטיףולכל זן נקבע , לאחסוןמועברים רוב התפוחים נקטפים 

 תאופטימאלילקטוף את הפרי בתקופה  חשוב, (חודשים 6>)כדי להבטיח פוטנציאל אחסון ארוך טווח . [4]או קצר 

בקטיף , לעומת זאת. מספקת בעת הוצאתם מהאחסון ה שאינהבשלעלול לגרור ה מוקדם  קטיף.  מוגדרת היטב

  םאופטימאלייאפילו תנאי אחסון . יתרככו ויהפכו קמחיים לפני השיווק או מיד אחריויש חשש כי התפוחים  מאוחר

הגדרת מועד  (.1996 ,[47])פוטנציאל אחסון בגלל תזמון לא מתאים של הקטיף יכולים לפצות על אובדן של  אינם

הלוקחת בחשבון את יעדי השיווק ואחזקת הפרי באחסון היא הכרחית על מנת לספק סחורה  יקטיף אופטימאל

 .באיכות גבוהה לצרכנים

ניתן היה לצפות מהי התקופה יכול להתאפשר אם , ייעול הקטיף ושיפור איכות הפרי באחסון שלאחריו

השיטות העיקריות לקביעת מועד הקטיף מבוססות על דפוס זמני של שינויים . מבעוד מועדלקטיף  תהאופטימאלי

צבע , תכולת עמילן, המדדים עשויים לכלול מוצקות. בתכונות בודדות או רבות של הפרי בתקופה שלפני הקטיף

המבוססת על שמונה , (4983) פיתח שיטת חיזוי Strief [28] החוקר. תכולת מסיסים מוצקים וחומציות, הקליפה

 בין קושרתהשיטה האחרונה  .[24]יותר לשלוש תכונות בלבד  4996בשאותה פישט מאוחר , תכונות של איכות פרי

מדד זה יורד במשך הבשלת הפרי עד לרמת סף של אחסון לטווח  . תכולת עמילןומסיסים מוצקים  כמות ,מוצקות

 .[4]רמת המדידות הנהוגה בישראל לקביעת משך האחסון של תפוחים כוללת מוצקות ותכולת עמילן וסידן . ארוך

ודורשות דגימה של תפוחים המיועדים לקטיף בכל הן הרסניות לבדיקת ההבשלה של תפוחים  השיטות המקובלות

זו הסיבה להתעניינות בפיתוח . מצםתהליך הגוזל זמן וכוח אדם ומוגבל מטבעו לדגימות בהיקף מצו. תצפית ומדידה

 . הרסניתשיטה מהירה ולא 

של המאה העשרים נבדקת האפשרות של בדיקת ההרכב הפנימי של חומרים ביולוגיים  88-מאז סוף שנות ה

ניתן ( 2); מהירות הבדיקות( 4: )יתרונותיה של שיטה זו הם  near infrared (NIR)-spectroscopy [9]באמצעות  

 .ניתן לבצע בדיקות חוזרות באותה דגימה, הרסניתמאחר ששיטה זו אינה ( 3) ,לבדוק תכונות רבות באופן סימולטני

הינה ( Near Infrared - NIR)שיטת הניתוח של ספקטרום הקרינה הנבלעת במוצר בתחום הקרוב לתת אדום 

מהירה ומסוגלת במקרים רבים לספק מידע כמותי מדויק על תכולת מרכיבים פנימיים ובזמן , יה ללא הרסטכנולוג

קרינת האור בתחום הקרוב לתת אדום הינה קרינה בעלת בליעה אופיינית במולקולות אורגניות המרכיבות .  אמת

. תי על מרכיבי האיכות הפנימייםבעזרת ניתוח של ספקטרום הבליעה ניתן לקבל מידע כמוואת המוצרים החקלאים 

השיטה מיושמת . תכולת   חלבון,  תכולת  שומן, תכולת סוכרים, במסגרת מרכיבים אלה ניתן למנות תכולת  מים

נעשתה עבודת  לתעשייה  בצלבחומר יבש עבור אבחון  .תכולת חומרים אלובתעשייה ובמחקר לאבחון עקיף של 

 . ב"בארה פיתוח ומחקר

היו הראשונים .  Ben Gera and Norris [2[ ]3]. [5[ ]4] 4939ו 4944  -מופיעים כבר ב NIRונים על דיווחים ראש  

לאבחון מהיר של ( Diffuse reflectance)הם זיהו את הפוטנציאל הגלום בהחזר דיפוסי . בחקלאות NIRליישום 

הרחיבה את היישום להגדרת מספוא כולל על מדד יכולת   Norris [43]עבודה נוספת של . הרכב פנימי של גרעיני דגנים

הוכיחו   שניתן להגדיר אורכי גל להגדרת איכות המספוא ולפתח מכשיר נייד ליישום [ 18] 4977ב. ח"י בע"העיכול ע

עבודת . הוחל בשיווק תוכנות ומכשירים מסחריים לבדיקות מספוא תחמיץ ושחת 4983בשנת . 4978ב[ 19]בשדה 

של משרד החקלאות  Agricultural research service(  ARS)ה שנעשתה במסגרת זרוע המחקר מחקר רחב

מספר מכשירים לאבחון איכות . (Marten et al., 1989)כמדריך ליישום השיטה  שהתפרסמה  USDA-האמריקאי ה
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 ' של חב NIR gun)" )אקדח"כגון  מכשירים אלו . מצויים בשוק, "ניידים"והמוגדרים  NIRהמבוססים , פירות

Fantec  (יפן ) או מכשיר מטלטל(BA1002 )של חב 'Kubota  כמו גם מכשיר דומה , גם מיפן(288QS ) תוצרת איטליה

חלק מהסיבות להערכתנו אינם מתאימים עדיין ליישום מאחר . אך הם עדיין לא בשימוש נרחב כלל . Unitec 'חב של

 .ין מסורבלים מדי בגודל ומשקליורו ובנוסף  עדי 48,888ומחירם מגיע לכ 

אירוע ההקרנה יכול להיות החזר , כאשר הקרינה פוגעת בדגימה. 2588עד  788-באורכי גל מ תפועל NIR תטכנולוגיי

. והתרומה היחסית של כל תופעה תלויה בהרכב הכימי ובתכונות הפיסיות של הדגימה ,קליטתו או העברתו, אור 

, דופן התאיםמרכיבי מרכיבי הפיזור העיקריים בפירות ובירקות הם . הדבר קורה גם בגלל הפיזור בתוך הדגימה

, י עמילןכמו גרגר, גם חלקיקים מורחפים, [48]מאחר שהם גורמים לשינויים מידיים במקדמי שבירת האור 

אירועים רבים של פיזור קובעים את עוצמת האור המפוזר .  [8] כלורופלסטים ומיטוכונדריה עשויים לגרום לפיזור

 .ספקטרום האור הנפלט תלוי במרכיבי הרקמה הקולטת את האור. הנפלט ולא את תבנית ספקטרום האור הנפלט

ו רקמות משולבות של רצועות הקרינה הבסיסית  הן רמזים א הקרוב לתת אדוםרוב הקליטה של הרצועות באזור 

בתערובות . י העברות תנודתיות וסיבוביות"הנגרם ע, אדום של הספקטרום האלקטרומגנטי-באזור האינפרה

רחב עם כמה שיאים   NIRריבוי הרצועות והשפעת התרחבות השיא גורמות לספקטרום, כמו בפירות, מורכבות

לכן . nm 4458 [43]-וב nm 768 ,nm 978 -ב OHעם רמז לרצועות של קשרי י ספקטרום המים "הנשלטים ע, חדים

 .NIRנדרשות שיטות סטטיסטיות מתוחכמות רבות משתנים למיצוי מידע מספקטרום 

מצא בתפוחים עומק נ. נציאלי ככל שהיא מעמיקהנלרקמות הפרי יורדת באופן אקספו NIRהחדירה של קרינת 

לעומת . nm 988-4988מ בתחום של "מ 3עד  2ועומק חדירה של  nm 788-988בתחום של  מ"מ 4של עד   [9] חדירה 

 nm 25היה ( מהעוצמה ההתחלתית 4%-שהוגדר כעומק שבו עוצמת האור יורדת ב)מצא שעומק החדירה נ  [6],תזא

ול לחדירת אין ספק שקליפת הפרי מהווה מכש. nm 4488-4688מ בתחום של "מ 4-ופחות מ nm 700-900בתחום של 

הדבר יכול להיות יעיל כאשר ישנם שינויי . אור וספקטרום הקליטה העיקרי שלה שונה מזה של הציפה הפנימית

 .NIRפיגמנט בקליפה הקשורים להבשלת הפרי ויכולים להימדד בספקטרום של 

ניתוח  .[42]למדידת מרכיבים פנימיים בתפוחים ובפירות אחרים  NIR-גייתוטכנולבמספר מחקרים השתמשו ב

ניתן לקבוע את תכולת המסיסים המוצקים . עמילן ומוצקות, חומציות, חומר יבש, המרכיבים כלל מסיסים מוצקים

רוב . למרות שדיוק הבדיקות יורד כאשר משווים בדיקות שנערכו במטעים שונים ובעונות שונות, 8.5%בגבולות של 

עדיין אין , למרות שיצרנים פתחו מערכות מקוונות. טייםהבדיקות נעשו עד עתה נערכו באווירת מעבדה בתנאים סט

 (.[42])הוכחה מדעית על מידת הדיוק של מערכות אלה 

ספקטרומטר -פותחה מערכת חצי אוטומטית המאפשרת יישום של מיני ([22])במחקר אחר של מגישי התכנית 

מערכת זו תהווה בקרוב בסיס לבחינת יישום השיטה במערך אבטחת . למדידת מרכיבים פנימיים של תפוחים בתנועה

זו מערכת המותאמת לעבודה במצב נייח ואינה , אולם. האיכות בבית האריזה ובסיס ליישום עתידי במערך המיון

 . לה לשמש לבחינה ניידת בשדהיכו

זמינותן של מערכות ספקטרופוטומטריות ממוזערות זולות פתחו אפשרויות לשימוש במכשירים ניידים שניתן 

כמו הארה , מובן מאליו שיש למזער את מעורבות השינויים הסביבתיים. להשתמש בהם במטע לניטור בשלות הפרי

בספקטרומטר  והשתמש [24]החוקרים  . מתאים של הנתוניםאו להתחשב בהם באמצעות עיבוד , וטמפרטורה

הם בנו קופסה עם . בתפוחים( SSC)כדי למדוד תכולת המסיסים המוצקים  nm 358-999מיניאטורי בתחום של 

. 4.4%ועה ורמת הדיוק של התוצאות שקבלו הייתה תטבעת גומי מיוחדת להצבת הפרי כדי למזער התערבות של אור 

Walsh. [25] וה ביצועים אופייניים של שלושה ספקטרומטרים מסחריים ממוזערים וזולים במדידות של השוSSC ב-

rock-melon  ביחס בין , ברגישות היחסית של הגלאי, ומצא הבדלים ברורים ברזולוציה וביציבות הספקטראלית

ירופי של מוסדות מחקר בקונסורציום א. ביציבות לאורך זמן ולשונות ביצועיהם בטמפרטורה ובכיול, האות לרעש
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מיועד [7] צבע פנימי ובשלות , ניותאכונות מכת, SSCנבנה מכשיר דמוי כפפה שצויד בחיישנים ממוזערים למדידת 

יישומיים נוספים של . שהורכב על הכפפה  VISNIRנמדד באמצעות ספקטרומטר SSC.  לשימוש בעת הקטיף

שבהם , מלבד באחד מהם, בכל המקרים[ 28]   [44], [16] [15], [23]  מספר חוקרים מכשירים ניידים תוארו על ידי

ייתכן שהדבר נובע . היה נמוך יחסיתשנתקבלו דיוק תוצאות חיזוי   ,FANTEC Fruit Tester 20 [45] -השתמשו ב

או מכך שהמכשירים שבהם השתמשו היו אב , ממגבלת תחום אורך הגל של הסיליקון, מבעיות של חוזק המכשיר

מבטיח ונייד נמצא לאחרונה בשוק מתוצרת , מכשור חדש. נבנה על ידם ולא ספקטרופוטומטרים מעבדתייםטיפוס ש

מאחר שישנו בוודאי (. יורו 48,888כ)ומחירו ( ג"ק 2למעלה מ)חסרונו במשקלו ( ב"ארה)Polymchromix חברת 

 .במחיר הולםח מכשיר קל נייד וותיפויש מקום ל מרחב יישומי רחב היקף של מכשירים ניידים

 מטרות המחקר .4

למדידה במטע של  NIRמטרת המחקר לבחון את היתכנות הפיתוח של מכשיר נייד חדש המבוסס על טכנולוגיית 

 .  מדדי קטיף בתפוחים

 פירוט עיקרי הניסויים במהלך תקופת הדוח .5
שפיתחה מכשיר נייד לזיהוי נוכחות דיו ספציפי  INKSUREבתחילה היה שתוף פעולה עם חברת בשנה הראשונה 

החברה שנתה את מבנה . מחשב-ספקטרומטר ומיקרו-מכשיר זה מכיל מיני. בכרטיסי תחבורה ציבורית באירופה

המכשיר המיוצר כיום על ידה אך השאילה לצוות מכשיר מהסוג הקודם ונעשתה עליו עבודה מקדימה שהראתה כי 

לאחר מספר פגישות ואפיונים טכניים חזרה בה החברה מנכונותה . ו שינויים מספרנדרש להסב אותו ונדרשים ב

האחד : כתוצאה מכך הופנו מאמצי המחקר השנה לכיוונים אחרים. המקורית להסב אותו על פי האפיון האמור

בחינה מחודשת של שני מיקרוספקטרומטרים  שניתן לשלבם במכשיר נייד אחר שפותח על ידי חברת אחרת 

והם  , םומיועד לבדיקת דלקות אוזניי NIRגם הוא מבוסס . פ עם חלק מהשותפים במחקר הנוכחי"בשת"( קמיליון)"

2888USB ( תוצרתOCEAN OPTICS ,ב"ארה ) כיווני  דוסיב  עםננומטר  538-4448בתחום של שהוא(BIF600-

UV-VIS ) 4.7ו NIR ( תוצרתSTEAG גרמניה ) שהוא בתחום הנקראSWIR , שניהם עם , ננומטר 858-4758היינו

במקביל התרכזה העבודה בתקופת הדוח בהסבת מכשיר שפותח על ידי הצוות . טונגסטן הלוגן אור LS-1מקור 

המכשיר הזה .  1לבדיקת תפוחים המתוארת בציור ( ישראל SAE AFIKIMתוצרת , AFILAB)כחיישן הרכב חלב 

על ידי מחשב נייד עם כרטיס תקשורת מיוחד של החברה אך בשלב  בשלב זה הופעל בגרסת הערכה כלומר תופעל

המכשיר מסוגל לקרוא אות החזר מהתפוח במקביל  . הסופי ניתן לצרוב את התוכנה במעגל הבקרה של החיישן עצמו

 ל נבדקו מספר מדגמי"בכל המכשור  הנ. אורכי גל 46משני סטים של שמונה דיודות בארכי גל שונים היינו סך הכול 

מכשיר  אחסון ואיכות תוצרת חקלאית ומזוןכמו כן נרכש על ידי המכון לחקר . תפוחים לתכולת סוכרים ולמוצקות

 DA METERהנקרא ( 2מתואר בציור )מכשיר זה . ננומטר 768ננומטר ו  748בתחום  NIRהמבוסס שתי דיודות 

העיבוד הספקטראלי . ומקושר לכלורופיל  DAאמור למדוד מדד המכונה ( איטליה ,TR Turoni S.r.l'   תוצרת חב)

 .MATLABהמשולבת בתוכנת  EIGENVECTOR' של חב PLSנעשה באמצעות תוכנת 

נלקחו מספר רב של ( איטליה ,TR Turoni S.r.l'   תוצרת חב) DA METERמכשיר  הורחבה בדיקת בשנה השנייה 

במסגרת עבודה נבחן  .במדגם רותיפ 58  מכל זן  "ליידיפינק "ו" גרני סמית", "רד דלישס"פירות מהזנים מדגמים של 

העיבוד הספקטראלי גם כאן  .חלקה לטיפול בתוצרת אחר אסיףמבאחרים גם מכשיר זה על מספר רב של פירות 

 .MATLABהמשולבת בתכנת  EIGENVECTOR' של חב PLSנעשה באמצעות תוכנת 

" אבלאפי"מ במכשיר ה"הראו כי כושר החיזוי ל כמבשנה הראשונה שתוצאות החיזוי למכשירים השונים לאור 

במכשיר  הגענו למסקנה כי  .ולמוצקות לא נמצאה התאמה מספקתבינוני  TA  ל, TSSטוב להיה  המוסב

ועליהן . אחר בשנה זו בדיודות בתדרבדיודות  וחלפוההן והמוסב חלק מהדיודות אינן מתאימות דיין " אפילאב"ה

, תפוחי מזן גולדן דלישס 428נערכו מספר ניסויים האחרון שבהם נערך על מדגם של  .ל"בוצעה חזרה על ניסויים הנ



7 
 למדען הראשי 2012 מסכםדוח  -לתפוחים   NIRפיתוח מכשיר נייד 

 

חמיצות ותכולת עמילן על ידי מכשיר האפילאב המוסב וגם , שנאסף בעת התחלת הקטיף ולכן נבחנו גם מוצקות

 .כיול המודל ובחינת יכולתו לחיזוי, בשיטות הרסניות מקובלות לשם ייחוס

 

 
 מוסב לבדיקת תפוחים" אפילאב"מכשיר  :1ציור 

 

 DA METTERמכשיר  :2ציור 

 

 

 

 תוצאות .6
 

במכשירים האחרים של אלו ', א3המוסב מתוארים בציור " אפילאב"דוגמאות לסיגנלים המתקבלים ממכשיר ה

 . 'ח -'א4למכשירים השונים מוצגות בציורים   הראשונישל תוצאות הכיול .  (Liga)'ג3ו  (USB2000)' ב3בציור 

   

 

  (USB2000)' ב3בציור ', א3המוסב מתוארים בציור " אפילאב"דוגמאות לסיגנלים המתקבלים ממכשיר ה :3ציור 

 . (Liga)'ג3ו

 

 
 'א

 
 'ב
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 'ג

 
 'ד

 
 'ה

 
 'ו

 
 'ז

 
 'ח

  

  

כל אלו   ,USB 2888עם  מכשיר ' ו-ו' ה', ד,   Ligaעם  מכשיר ' ג-ו' ב', א: תוצאות החיזוי  למכשירים השונים:  4ציור 

 .  בהתאמה TAוחומציות , מ"עבור כמ  AFILABעם  מכשיר ' ח', ז  .בהתאמה TAוחומציות מוצקות , מ"עבור כמ
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 'א

 
 'ב

 
 'ג

 

 .  בהתאמה TAחומציות ל 'ג-מוצקות ו'  ב ,מ"לכמ' א  DAתוצאות היחס בין מדידת :  5ציור 

וגם עבור ,   Ligaעם  מכשיר  TAוחומציות , מ"הראו כי עבור כמבשנה הראשונה תוצאות החיזוי למכשירים השונים 

נבחן הקשר  DAבמכשיר . עבור מוצקות התוצאות פחות טובות,  יש כושר חיזוי גבוה USB 2888המכשיר מסוג 

 (. TSS)מ "בין התכונות ונמצא קשר טוב רק עבור כמ( כיול)

אורכי הגל של  46ניתוח של  .ותכולת עמילן ,מוצקות ,חמיצות -מ"בנוסף לכמנבחנו גם  עם הדיודות החדשותבניסוי 

בתחילה רגרסיה בצעדים שבחרה את אורכי הגל , PLSהמכשיר בוצע בשני שלבים עבור כל משתנה באמצעות תוכנת 

ת ואות המדידות עם סט הדיודתוצהמ. MLRרבת משתנים בשיטת  תושלב שני רגרסיה ליניארי םהאופטימאליי

אם  ,וגם כי ניתן לחזות חמיצות ועמילן עולה כי  חל שיפור ניכר בביצועי המכשיר 'ח6-'א6המוצגות בציורים החדש 

 . כי יש עדיין מקום לשיפור
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  MLRתוצאות מקדמי המודל של . ב  nm 850    780   624   570   470: אורכי גל בלבד  5מ עבור "חיזוי כמ. א :8 ציור

תוצאות מקדמי המודל . ד   nm 780   660   624   570   525   470: אורכי גל בלבד 5עבור  TAחיזוי חמיצות . ג. מ"של כמ

                 nm 850   670   624   525   505   450: בלבד  אורכי גל 6חיזוי אינדקס עמילן עבור . ה. של חמיצות  MLRשל 

   570   525   505   470   450   435: אורכי גל 46חיזוי מוצקות עבור . ז. של עמילן  MLRתוצאות מקדמי המודל של . ו

590   624   660   670   700   780   810   850   940   970 nm תוצאות מקדמי המודל של . חMLR  של מוצקות. 

 

ונמצא כי , האפילאב המוסבמדידת ו DAMETERבין מדידת היינו , ן הקשר בין שני המכשיריםחכאמור נב

 .9שהתקבל כפי שמוצג בציור  DAכול לחזות בדיוק רב את הערך היהאפילאב 
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   850   810   780   700   670   660   624   590   570   525   505   470   450   435: אורכי גל 46עבור  DAחיזוי . א: 9ציור 

940   970 nm תוצאות מקדמי המודל של . וMLR   שלDA. 

 

  דיון .7
 

שופר אך  עדיין  "אבלאפי"מ במכשיר ה"כושר החיזוי ל כמ בדיודות בתחום אחר מהדיודותחלק  וחלפוהלאחר ש

ניתן לשפר את  ההערכהכי. הניב תוצאות טובות DAMETERהמכשיר המסחרי  .ניכר כי שי מקום לשיפורים

נמצא   DAMETERתוצאות האפילאב המוסב מתבססות גם על כך שהקשר בין המכשור שנבנה על המכון להנדסה ל

 .גבוה
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 סיכום עם שאלות מנחות .10
לא תובא בחשבון חריגה מגבולות המסגרת )שורות לכל שאלה  4עד  3-ב, בקצרה ולעניין השאלות כלל להתייחסנא  

 (.המודפסת
 . שיתוף הפעולה שלך יסייע לתהליך ההערכה של תוצאות המחקר

 .ח אם נכללו בו נקודות נוספות לאלה שבסיכום"נא לציין הפנייה לדו :הערה

 .מטרות המחקר תוך התייחסות לתוכנית העבודה

למדידה במטע  NIRאת היתכנות הפיתוח של מכשיר נייד חדש המבוסס על טכנולוגיית לבחון  הינה מטרת המחקר

 .  של מדדי קטיף בתפוחים

 .עיקרי הניסויים והתוצאות

( איטליה ,TR Turoni S.r.l'   תוצרת חב) DA METTERהנקרא ( 2בציור  תוארמ)מכשיר הורחבה בדיקת ה

ננומטר ו  748בתחום  NIRשתי דיודות על המבוסס ואחסון ואיכות תוצרת חקלאית נרכש על ידי המכון לחקר ש

רד "פירות מהזנים מדגדמים נוספים של . ומקושר לכלורופיל  DAאמור למדוד מדד המכונה ו מטרננו 768

במסגרת עבודה נבחן גם מכשיר זה על מספר רב של . פירות 58  מכל זן  "פינק ליידי"ו" גרני סמית", "דלישס

פינק "ו" גרני סמית", "רד דלישס"המדגמים כללו פירות מהזנים . חלקה לטיפול בתוצרת אחר אסיףמפירות ב

המשולבת בתכנת  EIGENVECTOR' של חב PLSהעיבוד הספקטראלי נעשה באמצעות תוכנת .  ליידי

MATLAB.  מ במכשיר "הראו כי כושר החיזוי ל כמבשנה הראשונה שתוצאות החיזוי למכשירים השונים לאור

המוסב נמצא כי " אפילאב"כשיר הבמולמוצקות לא נמצאה התאמה מספקת וכי בינוני TAטוב ל היה  ”אבלאפי”ה

לאחר  .ל"ועליהן בוצעה חזרה על ניסויים הנ. בדיודות בתחום אחר וחלפוההן חלק מהדיודות אינן מתאימות דיין 

המכשיר המסחרי . שופר "אבלאפי"מ במכשיר ה"כמכושר החיזוי ל בדיודות בתחום אחרחלק מהדיודות  וחלפוהש

DAMETER כי ניתן ניצן עוד לשפר את תוצאות האפילאב המוסב מתבססות גם  ההערכה. הניב תוצאות טובות

 .נמצא גבוה  DAMETERעל כך שהקשר בין המכשור שנבנה על המכון להנדסה ל

 

 ?האם הושגו מטרות המחקר לתקופת הדוח .מסקנות מדעיות וההשלכות לגבי יישום המחקר והמשכו
ברמה העקרונית גם במכשיר האפילאב המוסב וגם  הוכחת יכולות לבחון מדדי קטיף במכשיר נייד הוכחה

  .המזעור והתיעוש של האפילאב עדיין חסר והוא כנראה יבוצע דרך יישום מסחרי בשלב הבא. DAMETERב

התייחסות המשך ; שחלו במהלך העבודה (שיווקיים ואחרים, טכנולוגיים)או שינויים /בעיות שנותרו לפתרון ו
 ?רות המחקר בתקופה שנותרה לביצוע תוכנית המחקרהאם יושגו מט, ןהמחקר לגביה

 .מ עם חברה מסחרית"נמצא במוידה רכת כולל הכנסת מיקרו מחשב וצג מדמזעור המע

  – פרסומים בכתב: ח"הפצת הידע שנוצר בתקופת הדו

Juliana Nyasordzi, Application of nondestructive measurements for evaluation of ripening status and 

quality of Apples ,M.SC Thesis. In Nutritional Sciences, Hebrew University of Jerusalem 

Rehovot, Israel November, 2011 

 ציטוט ביבליוגרפי של התקציר, תאריך ,יש לפרט מקום - הרצאות וימי עיון ;פטנט' מסשם ויש לציין  - פטנטים
 .פרסום מאמר מדעיב כמקובל

 
 (סמן אחת מהאופציות: )אני ממליץ לפרסם את הדוח: פרסום הדוח

 סודי 
 

 -לא     -* כן? האם בכוונתך להגיש תוכנית המשך בתום תקופת המחקר הנוכחי
 

  או בדוח  שנה שניה במחקר שאושר לשלוש שנים, יש לענות על שאלה זו רק בדוח שנה ראשונה במחקר שאושר לשנתיים*



15 
 למדען הראשי 2012 מסכםדוח  -לתפוחים   NIRפיתוח מכשיר נייד 

 

 


