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پيشبيني محتواي رطوبتي خشك شدن اليه نازك آويشن باغي
( )Thymus vulgaris L.به كمك سامانه استنتاج تطبيقي عصبي – فازي()ANFIS
امين نصيری* ،1حسين مبلی ،2شاهين رفيعی ،6کرامتاله رضائی
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* -1نويسنده مسؤول :دانشجوی دکتری مهندسی مكانيك ماشينهای کشاورزی ،دانشكده مهندسی و فناوری ،پردیس کشاورزی و
منابع طبيعی دانشگاه تهران)aminnassiri@ut.ac.ir (.
 2و -6استادان گروه مهندسی ماشينهای کشاورزی ،دانشكده مهندسی و فناوری ،پردیس کشاورزی و منابع طبيعی ،دانشگاه تهران.
 –4دانشيار گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی ،دانشكده مهندسی و فناوری ،پردیس کشاورزی و منابع طبيعی ،دانشگاه تهران.
تاریخ دریافت1621/21/22 :

تاریخ پذیرش1622/20/22 :

چكيده
آويشن از گياهان دارويي مهم است كه از گذشته دور مورد استفاده قرار ميگرفت .اين گياه داراي خواص
موجاود در آن در

متعددي در درمان بيماريها به خصوص بيماريهاي عفوني ميباشد .از آويشن و تركيباا

صنايع مختلف غذايي ،آرايشي و بهداشتي استفاده فراواني به عمل ميآيد .آويشن باغي از گونههااي مهام گيااه
آويشن ميباشد .فرآيند خشك كردن بهمنظور حفظ كميت و كيفيت اسانس استحصالي از گياه نقش فوقالعادهاي
مناسا تارين روش

در فرآوري گياهان دارويي دارد و از جنبههاي مهم فناوري خشككردن با هدف انتخاا

خشككردن ،مدلسازي اين فرآيند ميباشد؛ لذا در اين تحقيق ،رفتار خشكشدن اليه نازك آويشان بااغي در
خشككن اليه نازك تحقيقاتي به كمك سامانه استنتاج تطبيقي عصبي – فازي (انفيس) مورد بررسي قرار گرفات.
آزمايشها در سه سطح دمايي  04 ،04و  04درجه سلسيوس و سه سطح سرعت  1/0 ،1و  2متر بر ثانيه انجام گرفت.
از چهار مدل انفيس براي شبيهسازي سينتيك خشك شدن اليه نازك آويشن باغي استفاده گردياد .باراي ايجااد
ساختار سامانه استنتاج فازي از دو روش دستهبندي شبكهاي و دستهبندي كاهشي استفاده شد .براي تعيين بهتارين
مدل از دو معيار ضري

تعيين و ريشه متوسط خطاي دادهها استفاده شد .نتايج ايان مطالعاه نشاان داد كاه مادل

انفيس ميتواند دادههاي آزمايشگاهي را به خوبي پيشبيني كند .همچنين تكنيك دستهبندي كاهشي در مقايسه با
روش دستهبندي شبكهاي ،روشي مناس

براي ايجاد ساختار سامانه اساتنتاج فاازي در فرآيناد پايشبيناي نسابت

رطوبت در مبحث خشكشدن اليه نازك آويشن باغي ميباشد.

كليد واژهها :آويشن باغي ،خشك شدن ،انفيس ،دستهبندي شبكهاي ،دستهبندي كاهشي.

مقدمه

چنند سناله مننیباشند .گونننه آویشنن بنناغی  ،بنه صننور

آویشنن گيناهی اسنت از تينره نعناعينان ینا لن

وحشی در ایران وجود ندارد؛ بلكه به ایران وارد شنده

گشادگان که از نظر دارویی دارای اهميت زیادی اسنت

و بنه صنور

و جزء قدیمیترین گياهان دارویی و ادویه ای محسوب

(مظفریان .)1600 ،آویشن باغی از قرن شانزدهم رسماً بنه

میشود .جنس تيموس در ایران دارای  14گونه معطنر و

عنوان یك گياه دارویی معرفی شد .در تمام دانشنامههای

1- Thymus L.

2- Thymus vulgaris L.

کاشنته شنده و زراعنی دینده منیشنود
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دارویی معتبر از پيكر رویشی آویشن بنه عننوان دارو یناد

روش متداول برای استخراج مدل خشنك شندن بنه

شده و خواص درمانی آن مورد تایيند قنرار گرفتنه اسنت

منظور پيشبينی نحوه خشنك شندن ،روشهنای آمناری

(اميدبيگی .)1620 ،از آویشن و ترکيبا

موجود در آن

است .مدلهای آماری یا معادال

در صنایع مختلف غذایی ،آرایشی و بهداشنتی اسنتفاده

فرضيا

فراوانی به عمل میآید.

در این روش ،واقعيت پدیده بنه کمنك ینك معادلنهی

خشك کردن یكی از قدیمیترین روشهای
نگهداری محصوال

کشاورزی بعد از برداشت است.

و مالحظا

رگرسيونی تنابعی از

جبری بر حس

ذاتی آزمایشها در تحليل اسنت.

یك متغير یعنی دمنای خشنكکنن بينان

میشود .برای پيشبينی شاخصهای کيفنی محصنوال

این فرآیند دارای اهميت فوقالعادهای در فرآوری

کشناورزی چنندین متغينر ورودی و خروجنی مؤثرنند،

گياهان دارویی است ،چرا که گياهان دارویی حاوی

تحليل آمناری اینن ننو مسنائل مسنتلزم ارائنه تعندادی

اسانس اگر بالفاصله خشك نشوند و یا اسانس آنها

روابط ریاضی است کنه اغلن

بنرای اسنتفاده و تفسنير

استخراج نشود رایحهشان را از دست میدهند؛ تحقيقا

مشكل است.

همچنين نشان میدهد که ترکيبا
شد

معطر گياهان به

تحت تاثير روشهای فرآوری قرار میگيرند.

خشك کردن سریع و کامل ،به حفظ رنگ و مواد معطر
گياه کمك میکند (اميدبيگی.)1622 ،

در چند سنال اخينر سنامانههنای قدرتمنندی تحنت
عنوان سامانههای استنتاج فازی بنر پاینه شنبكه عصنبی
تطبيقی در علوم مختلف به کار برده میشود .اینن ننو
سامانهها بنا بهنرهگينری از قندر

آمنوزش شنبكههنای

یكی از جنبههای مهم فناوری خشكکردن به

عصبی و مزیت زبانی سامانههای فازی (انفيس) توانسته-

خصوص برای فرآیندهای صنعتی ،مدلسازی فرآیند

اند با استفاده از مزایای اینن دو مندل در جهنت تحلينل

خشكکردن است .هدف از مدلسازی این است که

فرآیند ،بسيار قدرتمند عمنل کننند .امنروزه سنامانههنای

بتوان مناس ترین روش خشكکردن و همچنين بهترین

فازی بر پایه شنبكه عصنبی تطبيقنی یكنی از روشهنای

شرایط عملياتی را برای بهدست آوردن یك محصول

کارآمد در زمينه پيشبينی و مدلسازی میباشد .انفيس

معين انتخاب کرد (متولی و همكاران .)1622 ،آگاهی از

شبكهای پنج الیه متشكل از گرههنا و کمنانهنای اتصنال

رفتار خشكشدن در طراحی ،شبيهسازی و بهينهسازی

دهنده گرهها میباشد .آموزش این سامانه بنه اینن مفهنوم

فرآیند خشك شدن مهم است .در حين فرآیند باید

است که با استفاده از دادههای آموزشی پارامترهنای غينر

کنترلهای دقيقی به منظور جلوگيری از ضایعا حرارتی

خطننی مربننو بننه توابننع عيننویت فننازی در الیننه اول و

اعمال گردد (گرجيان و همكاران.)1622 ،

پارامترهای خطی الیه چهارم طوری تعينين شنوند کنه بنه

زیادی جهت مدل کردن پروسه خشك

ازای ورودی دلخننواه ،خروجننی مطلننوب حاصننل گننردد.

تحقيقا

کردن انجام شده است که از جمله میتوان به مدلهای

روش آموزش ترکيبی دوگانه یكی از مهمتنرین روش-

ریاضی ،روشهای عددی ،شبيهسازیهای کامپيوتری

های سامانههای استنتاج فازی بر پایه شبكه عصبی تطبيقی

مانند المان محدود ،روش اجزا محدود و شبكه عصبی

مننیباشنند .در ایننن روش جهننت آمننوزش در الیننه اول از

مصنوعی اشاره کرد .این روش ها اطالعا
در خصوص انتقال حرار

مفيدی را

و جرم و یا مدلسازی

خشك شدن مهيا میکنند و میتوانند در طراحی،

روش پس انتشار خطا و در الینه چهنارم از روش تخمنين
کننمتننرین مربعننا اسننتفاده مننیشننود (نجمننی1621 ،؛
گلمحمدی و صفوی.)1622 ،

ساخت و بهينهسازی خشكکنها موثر باشند (فياضی و
همكاران.)1622 ،

- Fuzzy Inference System
2 Hybrid
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مواد و روشها

سامانههای اسنتنتاج فنازی در بسنياری از فرآینندها از
جمله در فرآیند توليد غذا استفاده میشود .در اینن زميننه

نموننههنای آویشنن (آویشنن بنناغی) از گنلخانننهی

میتوان به تحقيقاتی که توسط ژانگ و ليچفيلد ()1226

پرورش گياهان داروینی واقنع در شهرسنتان هشنتگرد در

در استفاده از کنترلرهای فازی در خشكکن دانه ،آیوننو

مهرماه تهيه گردید .سعی شد تا کليه نمونهها از برگها و

و همكاران ( )2224که از منطق فنازی بنرای اطميننان از

سرشاخههای هوایی گياه ،از فاصله  12تنا  11سنانتيمتری

سرخ شدن محصوال غذایی در پروسنه خشنك کنردن

زمين و به صور

تصادفی برداشت شوند .پس از تهينه

استفاده نمودند و همچننين بنه کنارگيری سنامانه تطبيقنی

نمونهها برای جلوگيری از تغييرا

عصننبی – فننازی (انفننيس) در خشننكکننن تسننمهای دانننه

و حفظ تازگی نمونهها برای انجام آزمایش ،نموننههنا در

توسط لطفی و همكاران ( )2211اشاره کنرد .در تحقينق

داخننل بسننتههننای پالسننتيكی قننرار داده شنند و سننپس بننه

دیگننر لرتوراسننيریكول ( )2222از منندلهننای تجربننی،
شبكه عصبی و سامانه تطبيقی عصبی – فازی برای مندل-

فيزیكی و شنيميایی

سردخانه با دمنای  4±2/1درجنه سلسنيوس منتقنل شندند
(دویماز.)2222 ،

سازی سينتيك خشك شدن نوعی کينك اسنتفاده کنرد.

 22گرم برگ و سرشاخه آویشن باغی بر روی سه

آزمایشها در هفت سطح دمایی و با سرعت ثابت هنوای

سينی توری آلومينيمی مربعی به ابعاد  21×21سانتیمتر

عبوری و ضخامت ثابت نمونه در خشكکن انجنام شند.

مربع بهگونهای چيده شد که روی هر سينی یك الیه از

نتایج نشان داد که شبكه عصبی منحنی سينتيك خشنك

محصول قرار گرفته بود .در طی خشك شدن ،وزن

شدن را نسبت به دو روش دیگر بهتر برآورد کرد.

نمونهها به وسيله ترازوی دیجيتالی متصل به رایانه و

پژوهشننگران مختلفننی در زمينننه شننبيهسننازی منندل

رطوبت و دمای هوای خشكکن هر  22ثانيه اندازهگيری

سينتيك خشنك شندن الینه ننازگ گياهنان داروینی بنه

و ثبت میشد .خشك شدن تا زمان رسيدن وزن نمونهها

تحقيق پرداختهانند .پانچارینا و همكناران ( ،)2222رفتنار

به رطوبت  12درصد (بر پایهی تر) که به عنوان رطوبت

خشك شدن برگ چای ،دویماز ( )2223خشنك شندن

مطلوب برای نگهداری گياهان دارویی میباشد

بننرگ نعنننا  ،دویمنناز ( )2222خشننك شنندن آویشننن در

(اميدبيگی1622 ،؛ گاریدو  )1222 ،ادامه داشت .قبل از

خشكکن کابينی و طاهری گراوند و همكاران ()2211
خشك شدن الیه ننازگ ریحنان را منورد آزمنایش قنرار

شرو آزمایش رطوبت آویشن از طریق قرار دادن نمونه-
های  12گرمی از محصول در داخل آون و در دمای 121
درجه سلسيوس به مد

دادند.

 2ساعت به وسيله معادله ()1

در این تحقينق ،بنا اسنتفاده از سنامانه فنازی بنر پاینه

محاسبه شد (باالدین و هيدلی  ،)1222 ،همچنين به

شننبكه عصننبی تطبيقننی روشننی جدینند و مننوثری جهننت

منظور تعيين وزن معادل با رطوبت  12درصد از رابطه ()2

شبيهسازی مدل سينتيك خشك شدن الیه نازگ آویشن

استفاده شد.

باغی ارائه شده است.
()1
1- Zhang and Litchfield
2- Ioannou et al.
3- Lutfy et al.
4- Lertworasirikul
5- Panchariya et al.
6- Doymaz
7- Taheri-Garavand et al.

Ww  Wd
Ww

MW 

که در آن  :Mwميزان رطوبت بر پایهی تر (کيلوگرم
آب بر کيلوگرم ماده تر) :Ww ،وزن محصول
8- Garrido
9- Balladin and Headley
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تر(کيلوگرم) و  :Wdوزن محصول خشك (کيلوگرم)

در خروج آب از بافت نمونه و در نتيجه خشكشدن

میباشند.

محصول میگردد.

()2

Ww11  M w1   Ww2 1  M w2 

شبيهسازي مدل سينتيك خشك شدن
برای مدلسازی سينتيك خشك شدن بستر نازگ

که در آن  Wwiوزن نمونه بر حس

کيلوگرم در

رطوبت  Mwiبر پایهی تر میباشد.
برای انجام آزمایشها ،از یك خشكکن الیه
نازگ آزمایشگاهی که در گروه مهندسی ماشينهای
کشاورزی دانشگاه تهران ساخته شده بود (طاهری

آویشن باغی از نسبت رطوبت در طی خشك شدن
محصول استفاده میشود .نسبت رطوبت با توجه به
رطوبت اوليه ،رطوبت تعادلی و رطوبت توده در هر لحظه
در طی خشك شدن به وسيله معادله ( )6محاسبه
میگردد (محمدی)1620 ،

گراوند و همكاران )2211 ،استفاده شد.
()6

این خشكکن از یك فن سانتریفوژ برای ایجاد
جریان هوا و ده المنت برقی 1222وا

برای گرمکردن

هوای ورودی به محفظه خشكکن و دو حسگر دما و
یك حسگر رطوبت برای اندازهگيری دما و رطوبت
نسبی هوای خشكکننده تشكيل شده است .ترازوی
مورد استفاده در دستگاه خشكکن مدل GF3000
ساخت شرکت  A&Dژاپن میباشد .این ترازو دارای
دقت  2/21گرم و حداکثر وزن قابل اندازهگيری 6122
گرم میباشد .برای اجرای فرایند کنترل و پایش خشك
کن ،ميكرو کنترلر  AVRمدل  ATMEGA 32مورد
استفاده قرار گرفت که توسط نرمافزار سی پالس
برنامهآن نوشته شد .برای رسيدن شرایط سامانه به حالت
پایدار کليه آزمایشها  11دقيقه بعد از روشن کردن
سيستم شرو میشد .بعد از رسيدن شرایط سامانه به
حالت پایدار ،سينی حاوی نمونهها با دقت در محفظه
خشكکن قرار داده شد .نحوه خشك کردن بدین
صور

است که هوای جریان یافته در کانال به وسيله

دمنده از گرمکن گذشته و پس از گرم شدن به وسيله

که در آن  MRنسبت رطوبت M d ،رطوبت تنوده
در لحظه جاری بر پایه خشك (کيلوگرم آب بر کيلوگرم
منناده خشننك) M e ،رطوبننت تعننادلی(کيلوگرم آب بننر
کيلننوگرم منناده خشننك) و  M 0رطوبننت اوليننه تننوده
محصول (کيلوگرم آب بر کيلوگرم ماده تر) میباشد.
طرف چپ معادله ( )6نسبت رطوبت را نشان میدهد
که مشخص کننده فرآیند خشك کردن است .بر اساس
تحقيقا

انجام شده ،در صورتی که محتوای رطوبت

نسبی هوای خشكکن متغيير باشد که در نتيجه آن
محتوای رطوبت تعادلی نمونهها نيز ثابت نخواهد بود و
در نتيجه برای محاسبه نسبت رطوبت نيازی به اندازه-
گيری محتوای رطوبت تعادلی نخواهد بود .بنابراین
معادله نسبت رطوبت در طی خشك کردن به جای
معادله ( )6به صور

هنگام گذر از توده ،رطوبت نمونه راجذب و باعث گرم

معادله ( )4ساده میگردد (اربای و

آیسير .)2212 ،

کانال به سمت توده آویشن هدایت میشود .جریان هوا
شدن آن میشود .بدین ترتي

M  Me
MR  d
M0  Me

()4

M
MR  d
M0

افزایش دما باعث تسریع
1- LM35
2- SHT15

3- Erbay and Icier
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برای شبيهسازی مدل سينتيك خشك شدن بستر

قسمت که بر هر یك از این فياها یكی از قواعد اگر و

نازگ آویشن باغی از سامانه فازی سوگنو در قال

آنگاه حاکم است ،تقسيم میشود .مهمترین محدودیت

سامانه استنتاج تطبيقی عصبی-فازی(انفيس) استفاده شد.

روش دستهبندی شبكهای تعداد قواعد فازی میباشد ،به

اجرای ساختار انفيس بر اساس توابع عيویت انفيس در

این معنی که با افزایش متغيرهای ورودی تعداد قواعد

نسخه  0/3انجام

فازی به صور نمایی افزایش مییابد .به عنوان مثال اگر

جعبهافزار منطق فازی نرمافزار مطل

تعداد متغيرهای ورودی  nو تعداد توابع عيویت برای

گرفت.
برای آموزش ،ارزیابی و آزمایش مدلهای انفيس

هر متغير ورودی  mباشد ،در این صور

تعداد قواعد

دادهها به طور تصادفی به سه گروه دادههای آموزشی،

فازی برابر با  mnخواهد بود .بنابراین این روش برای

ارزیابی و آزمایشی تقسيم شدند (لرتوراسيریكول،

مسائلی که تعداد متغيرهای ورودی کمتری دارد مناس

 .)2222متغييرهای ورودی مدلها ،دمای خشكکن در

میباشد (به عنوان مثال  3متغير) (نشا

سه سطح  12 ،42و  32درجه سلسيوس ،سرعت هوای

 .)2211تكنيك دستهبندی کاهشی دادهها را بر اساس

خشكکن در سه سطح  1/1 ،1و  2متر بر ثانيه و زمان

پتانسيل دادهها طبقهبندی میکند .در صورتی که ایدهی

خشك کردن و پارامتر خروجی نسبت رطوبت ()MR

روشنی درباره تعداد طبقههای یك مجموعه از داده ها

بود.

موجود نباشد ،این روش یك الگوریتم سریع برای

و همكاران ،

به دليل آنکه در شبكههای عصبی نحوه عملكرد

تخمين تعداد طبقهها و مراکز آنها در مجموعه دادهها ارائه

داخلی شبكه روشن نيست ،برای تعيين معماری شبكه از

میدهد .در روش دستهبندی کاهشی ،پتانسيل هر نقطه ،بر

آزمون و خطا استفاده میشود .بنابراین باید تعدادی از

اساس چگالی نقا اطراف آن محاسبه میشود .نقطهای

شبكههای عصبی -فازی را با معماریهای مختلف

که باالترین پتانسيل را داشته باشد به عنوان مرکز طبقه اول

امتحان نمود تا بتوان به بهترین مدل دست یافت.

انتخاب میگردد؛ نقا اطراف این نقطه بر اساس شعا

در سامانه استنتاج تطبيقی عصبی– فازی (انفيس) به

موثر حذف میشوند و سپس نقطهای که باالترین پتانسيل

منظور ایجاد ساختار سامانه استنتاج فازی (( )FISتعداد
و نو توابع فازی ،عملگرهای فازی و قواعد اگر و
آنگاه) از دو روش تكنيك دستهبندی شبكهای و
تكنيك دستهبندی کاهشی استفاده میشود .روش
دستهبندی شبكه ای فيای دادهها را بر اساس تعداد و
نو توابع عيویت به یك فيای مستطيلی تقسيم می-
کند ،به طوری که بر هر یك از این فياها یكی از قواعد
اگر و آن گاه حاکم است .شكل  1نمایشی از روش کار
تكنيك دستهبندی شبكهای را برای دو متغير ورودی
نشان میدهد .برای هر یك از متغيرها سه تابع عيویت

شكل -1تقسيم فضاي دادهها توسط روش دستهبندي
شبكهاي بر اساس تعداد و نوع توابع عضويت

زنگولهای تعریف شده است ،بنابراین فيای دادهها به نه

1- Fuzzy Inference System
2- Grid partition
3- Subtracting clustring

4- Neshat et al.
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را در بين نقا باقی مانده دارا میباشد به عنوان مرکز

مربعا

طبقه بعدی انتخاب میشود .این روند ادامه مییابد تا تمام

عملگر  Andبا تابع  Prodو برای محاسبه خروجی

قرار گيرند (جانگ  1226 ،و

نهایی از ميانگين وزندار شده قواعد استفاده شد

نقا در طبقههای مناس

و همكاران .)2211 ،شعا موثر نقش مهمی در

نشا

و روش کاهش شي

پس انتشار میباشد ،از

(لرتوراسيریكول2222 ،؛ کونی و همكاران .)2222 ،

تعيين تعداد طبقه ها دارد .شعا موثر کوچكتر باعث

روال آموزش بعد از  122دوره آموزش یا رسيدن

ایجاد طبقههای کوچك تر و در نتيجه افزایش تعداد

به تلرانس خطای صفر متوقف میگردد .برای تعيين

و قواعد فازی می شود .بعد از دستهبندی فيای

تعيين( )R2و ریشه

طبقا

بهترین مدل از دو معيار ضری

دادهها ،تعداد قواعد فازی و توابع عيویت فرضی تعيين

متوسط خطای دادهها ( )RMSEاستفاده شد .در مقایسه

خطی ،نتيجه در

بين دو مدل ،مدل با  R2بيشتر و مقدار  RMSEکمتر،

خروجی توابع عيویت تعيين میشود .در انتها با استفاده

بهتر میتواند تغييرا

نسبت رطوبت را در طی خشك

از روش آموزش ،پارامترهای توابع عيویت و خروجی

شدن پيشبينی کند .مقدار  RMSEتوسط رابطه ()1

میگردد .با استفاده از برآورد مربعا

این توابع متناس

با خروجی مطلوب ،بهينه میشوند (وی

محاسبه شد (آقاباشلو و همكاران .)2222 ،

و همكاران .)2220 ،
در این تحقيق از چهار مدل انفيس برای شبيهسازی
استفاده گردید .در مدلهای اول و دوم ( Gp1و )Gp2

2

()1

1

1 n

RMSE    ( MRexp,i  MR pre,i ) 2 
 N i 1


از تكنيك دستهبندی شبكهای برای ایجاد ساختار سامانه
استنتاج فازی استفاده شد .نو و تعداد توابع عيویت

که در آن  ، MRexp,iنسبت رطوبت به دست آمده

استفاده شده در این دو مدل در جدول  1ذکر گردیده

در طی خشك شدن : MR pre,i ،نسبت رطوبت پيش

است (لرتوراسيریكول .)2222 ،در مدلهای سوم و

بينی شده توسط مدل :N ،تعداد مشاهدهها و  :nتعداد

چهارم ( Sc1و  )Sc2از دستهبندی کاهشی برای ایجاد

ثابتهای مدل میباشند.

ساختار سامانه استنتاج فازی استفاده شد .پارامترهای مورد
نتايج و بحث

استفاده در این روش در جدول  2ارائه گردیده است .در
این روش نو

و تعداد توابع عيویت بر اساس

پارامترهای مورد استفاده توسط نرمافزار تعيين میشود
(جدول  .)2از آنجایی که مدل ( )Sc2در مقایسه با مدل
( )Sc1دارای شعا

موثر و نسبت عدم پذیرش

رطوبت آویشن باغی در شرو خشك شدن برابر با
 36/22±1/21درصد بر پایه وزن تر بود .جدول  6نتایج
حاصل از آموزش مدلهای مختلف را نشان میدهد .با
توجه به نتایج جدول  6و تعداد توابع عيویت تعریف

کوچكتری میباشد؛ بنابراین مدل ( )Sc2دارای

شده برای مدلهای مختلف (جداول  1و  )2میتوان

دستههای کوچكتر و در نتيجه تعداد طبقا  ،قواعد فازی

نتيجه گرفت که با افزایش تعداد توابع عيویت مقادیر

و توابع عيویت بيشتری میباشد (جدول .)2
در تمام مدلها برای آموزش سامانه استنتاج فازی از
روش بهينهسازی هيبرید که ترکيبی از روش حداقل

ضری

افزایش و کاهش مییابد؛ به عبار

دیگر با افزایش

تعداد توابع عيویت ،توانایی مدلها برای پيشبينی
تغييرا

1- Jang
2- Wei et al.
3- Reject ratio
4- Hybrid optimization approach

تعيين و ریشه متوسط خطای دادهها به ترتي

نسبت رطوبت بهبود پيدا میکند .نتيجه مشابهی
5- Koni et al.
6- Epoch
7- Aghbashlo et al.
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توسط لتوراسيریكول ( )2222برای خشك کردن نوعی

آموزش ،ارزیابی و آزمایش به ترتين

کلوچه ارئه شده است.

 2/22223 ،2/22222و  2/22222و خطنننننای آمنننننوزش
 2/22222 ،2/2213و  2/22244به ترتي

از طرفی از نتایج جدول  6و با مقایسه شاخصنههنای

بنا ضنری

تعينين

بنرای دادههنای

تعيين و ریشه متوسط خطای دادههنا بنرای

آموزش ،ارزیابی و آزمایش توسط مدل ( )Sc2به دست

مدلهنای مختلنف منیتنوان نتيجنه گرفنت کنه تكنينك

آمد؛ بننابراین مندل ( )Sc2کنه سناختار سنامانه اسنتنتاج

دستهبندی کاهشی در مقایسه با روش دستهبندی شبكهای

فازی آن توسنط روش دسنتهبنندی کاهشنی ایجناد شنده

روش مناس تری برای ایجاد ساختار سامانه استنتاج فازی

است و همچنين با توجه به پارامترهای مورد استفاده برای

در فرآیند پيشبينی نسبت رطوبت در مبحث خشكشدن

تعریف این ساختار ،دارای تعداد توابع عيویت و قواعند

الیه نازگ آویشن باغی میباشد.

فازی بيشتری در مقایسه با سه مندل دیگنر اسنت ،بهتنر

آماری ضری

خشكشدن الیه نازگ آویشن باغی را در مقایسه با سایر

با توجه به جدول  ،6بهترین همبستگی بنين دادههنای

مدلها پيشبينی میکند.

پننيشبينننی شننده و دادههننای آزمایشننگاهی بننرای مراحننل

جدول -1تعداد و نوع توابع مورد استفاده در تكنيك دستهبندي شبكهاي براي ايجاد ساختار سامانه استنتاج فازي
مدل انفيس

تكنيك ایجاد ساختار FIS

تعداد توابع عيویت برای متغييرهای ورودی

نو تابع عيویت

تابع عيویت

متغير ورودی

متغير خروجی

زمان

سرعت هوا

دما

Gp1

دستهبندی شبكهای

مثلثی

خطی

6

6

6

Gp2

دستهبندی شبكهای

مثلثی

خطی

4

4

4

جدول -2پارامترهاي مورد استفاده در روش دستهبندي كاهشي براي ايجاد ساختار سامانه استنتاج فازي و مشخصا
مدلهاي انفيس ايجاد شده توسط نرمافزار براي پيشبيني محتواي رطوبتي آويشن در فرآيند خشكشدن
پارامترهای مورد استفاده

مدل
انفيس

نسبت عدم
پذیرش

نسبت پذیرش

ضری

انتقال

شعا موثر

تابع

تعداد توابع عيویت برای

تابع

عيویت

متغيرهای ورودی

عيویت

متغير

سرعت

ورودی

زمان

هوا

دما

متغير
خروجی

Sc1

2/11

2 /1

1/21

2 /1

گوسی

13

13

13

خطی

Sc2

2 /1

2 /1

1/21

2 /1

گوسی

26

26

26

خطی

1- Accept ratio
2- Squash factor
3- Range of influence
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جدول -3نتايج شاخصهاي آماري در پيشبيني نسبت رطوبت آويشن توسط مدلهاي مختلف انفيس
R2

مدل

مدل

خطای شبكه ()RMSE

انفيس

R2

RMSE

آزمون

ارزیابی

آموزش

آزمون

ارزیابی

آموزش

Gp1

2/2223

2/2611

2/2011

2/2620

2/2263

2/2610

2/2642

2/2611

Gp2

2/2220

2/2230

2/2026

2/2121

2/2222

2/2612

2/2234

2/2233

Sc1

2/2214

2/2102

2/2206

2/222

2/2231

2/2222

2/2102

2/2106

Sc2

2/22222

2/2211

2/22222

2/22223

2/22222

2/22244

2/22222

2/2213

جدول  -0شاخصهاي آماري مدل انفيس ( )Sc2در پيشبيني نسبت رطوبت آويشن به تفكيك تيمارهاي مختلف آزمايش
شاخصههای آماری

پارامترهای خشكکن
دما()0C

سرعت()m/s

R2

RMSE

42

1

2/22222

2/222422

42

1 /1

2/22222

2/222621

42

2

2/22222

2/222662

12

1

2/22223

2/222211

12

1 /1

2/22223

2/222221

12

2

2/22222

2/222422

32

1

2/2222

2/221202

32

1 /1

2/22223

2/221111

32

2

2/2222

2/222321

روی یكدیگر منطبق شندهانند .بنا توجنه بنه شنكل تغيينر
شننكل  2روننند کنناهش خطننای منندلسننازی خشننك

رطوبت در طی خشك شدن (شكلهای  4تا  ) 3میتوان

کردن الیه نازگ آویشن با افزایش تعنداد دوره آمنوزش

دریافت که هرچه دمای هوای خشكکن بيشتر باشد در

در دما و سرعت هوای خشكشدن را برای مندل ()Sc2

دقایق اول خشك شدن ،کاهش رطوبت سریعتر میباشد

انفيس نشان منیدهند .همنانطنور کنه مشناهده منیشنود

(هندرسننننون 1204 ،؛ کاراتننننانوس 1222 ،؛ یالنننندیز و

خطای مدلسازی بنه ازای  122تكنرار دوره آمنوزش بنه

همكاران .)2221 ،

ميزان قابل قبولی کاهش یافت .شكل  6نيز سناختار مندل
برتر ( )Sc2را نشان میدهند.

توانننایی منندل ( )Sc2انفننيس در پننيشبينننی نسننبت
رطوبت خشكشدن الیه نازگ آویشن باغی به تفكينك

مقایسننه منحنننی نسننبت رطوبننت بننر اسنناس دادههننای

دما و سرعتهای مورد آزمایش بنر اسناس شاخصنههنای

آزمایشگاهی و داده های استخراج شده توسط مندل برتنر

آماری ضری

تعيين و ریشنه متوسنط خطنای دادههنا در

در شكلهای  4تا  3آورده شده است .مطابق این شكلها

جدول  4ارائه شده است .با بررسی شاخصهنای ارزینابی

داده های آزمایشگاهی و داده های حاصنل از مندل بسنيار

مدل (جدول  6و  )4کامالً مشنخص منیگنردد کنه مندل

بننه هننم نزدیننك بننوده بننه طننوری کننه منحنننی حاصننل از
داده های آزمایشگاهی و منحنی حاصل از دادههای مندل

1- Henderson
2- Karathanos
3- Yaldiz et al.
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جدینند مننیتواننند دادههننای آزمایشننگاهی را بننه خننوبی

همچنين از این مدلها میتنوان جهنت پنيشبيننی نسنبت

پيشبينی کند.

رطوبت در الگوهایی که مورد آزمایش قنرار نگرفتنهانند

در بررسی فرآیند خشنك کنردن مندلهنای تجربنی

استفاده کرد که این ویژگی باعث صرفهجویی در وقت و

دارای پيچينندگی کننمتننری نسننبت بننه منندلهننای انفننيس

زمان مورد نياز برای انجام آزمایشهنا منیشنود .بننابراین

هستند ،در مقابل مدلهای انفنيس علنیالنرغم پيچيندگی

میتوان نتيجه گرفت این مدلهنا ابنزاری مناسن

جهنت

دارای دقت باالتری میباشند و برای فرآیندهای پيچيدهتر

پيشبيننی نسنبت رطوبنت در مبحنث خشنكشندن الینه

مناس تر هستند (لرتوراسيریكول .)2222 ،بهعالوه امكان

نننازگ مننیباشننند کننه مننیتوانننند در سننامانههننای کنتننرل

بننهکننارگيری بننيش از دو متغييننر در ورودی وجننود دارد.

خشكکن به کار روند.

شكل -2منحني عملكرد مدل ( )Sc2انفيس در حين آموزش براي پيشبيني مقادير نسبت رطوبت آويشن

شكل -3ساختار مدل ( )Sc2انفيس با سه ورودي و يك خروجي و  33تابع عضويت براي هر ورودي به منظور پيش بيني
محتواي رطوبتي آويشن در فرآيند خشك شدن
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شكل -0مقايسه منحني خشك شدن بر اساس دادههاي آزمايشگاهي و مدل ( )Sc2انفيس در سرعت  1متربرثانيه در
دماهاي مورد آزمايش

شكل -0مقايسه منحني خشك شدن بر اساس دادههاي آزمايشگاهي و مدل ( )Sc2انفيس در سرعت  1/0متربرثانيه در
دماهاي مورد آزمايش

شكل  -0مقايسه منحني خشك شدن بر اساس دادههاي آزمايشگاهي و مدل ( )Sc2انفيس در سرعت  2متربرثانيه در
دماهاي مورد آزمايش
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