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چکيده
در اين پژوهش ،فرايند خشكکردن ميوۀ به و تأثير مشخصههاای مختفياي مانناد سار
هوای خشكکردن ،زمان ،دما و ضخام بر نسب نم ،مطالعه و بررسي شد 7 .مدل رياضي
بر دادههای به دس آمده از  27سری آزمايش برازش و بهترين مدل انتخاب شد .همچنين
مدلسازی با شبکۀ صبي مصنو ي ( )ANNانجام گرفا  .در ايان مادلساازی ،اثار تماام
مشخصههای ورودی در فرايند خشكکردن بهطور همزماان بررساي شاد .سااختار شابکۀ
انتخابي از نوع پرسپترون چنداليه با الگوريتم پس انتشار خطا در نظر گرفته شد .با پژوهش
روی تعداد مختفيي از نرون های اليۀ مياني و نيز توابع انتقاال مختفا ،،از  9نارون و تاابع
انتقال لگاريتم سيگموئيدی برای اليۀ مياني و تاابع انتقاال پياورلين بارای الياۀ خروجاي
استياده شد .مدلسازی با شبکۀ صبي مصنو ي ،اثر همزمان چهاار مشخصاۀ ورودی را باا
دق بسيار بااليي پيشبيني کرد .نتايج نشان داد که مدلسازی  ANNدر مقايسه با بهترين
مدل رياضي دارای دق باالتری اس .

 .1مقدمه
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کليدددژا ههددا :شاابکۀ صاابي
مصنو ي ،نسب نم ،مدل رياضي

اس ] .[1-0از اين ميوه بهطور گسترده ای در تهياۀ مرباا ،مارمااالد،

ميوۀ به با نام فمي سيدونيا ابفونگاا 1از خاانوادۀ گا سارخيان 2باا

ژله ،پودينگ ،دمنوش و تهيۀ برخي از غاذاها اساتياده مايشاود].[5

بوی معطر و طعمي تقريباٌ گس اس  .اين ميوه منبع غذايي خوبي از

درصااد بااااليي از وزن بيشااتر ميااوههااا و همچنااين ميااوۀ بااه را آب

،

تشکي ميدهد؛ وجود آب در ميوهها از ياك ساو موجاط طاراوت و

مواد قندی و نشاستهای اسا و باه دليا داشاتن ماادهای باه ناام

تازگي آنها و از سويي ديگر سبط بهوجاود آمادن محيطاي مناساط

پکتين ،به نوان يك مادۀ غذايي -دارويي با اساتقبال روباهرو شاده

برای رشد ريزاندامها ميشود .اين بدان معناس که افزايش محتوای

فسااير ،کفساايم ،ويتااامينهااای  B ،Aو  ،Cفيباار خااوراکي ،ام ا

آب در ميوهها سبط کاهش ماندگاری آنها مايشاود .باا کااهش نام
* تهران ،دانشگاه پيام نور ،گروه مهندسي شيمي
1. Cydonia Oblonga
2. Rosaceae Family
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موجود در مواد غذايي ،شرايط رشد ريزاندامها تا حاد زياادی ،کام و

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال نوزدهم ـ شماره صد و يازده ()9311

چشمگيری کاهش مييابد که سبط ساهول اساتياده از مياوههاا و

فيزيکي فرايند) و مدل های تجربي (مدل هاای مبتناي بار دادههاا)

2

سبزیها بهصورت خشك ميشود].[0-8

طبقهبندی ميشوند .مدلهای نظاری باا انجاام فرضاياتي در ماورد

متداولترين روش خشكکردن ميوهها و سبزیها ،استياده از جريان

پديدۀ مورد نظار ،توساعه ماي يابناد و باا دادههاای تجرباي معتبار

و

ميشوند .اين مدلها اط اتي جزئي دربارۀ متغيرهای فرايناد ارائاه

و اندازۀ برش ميوه اس  .مطالعاات بساياری باه

ميدهند ،ولي تعيين مشخصههای مجهاول آنهاا ،دشاوار و زماانبار

بررسي اثر ايان مشخصاههاا در فرايناد خشاكکاردن سابزیهاا و

اس  .تزمپفيکوس و همکاران با ديناميك سياالت محاسباتي 0فرايند

ميوههای مختف ،ميپردازد] .[9-10نتايج اين پژوهشهاا بياانگر آن

خشكکردن ميوۀ به را مطالعاه و بررساي کردناد .آنهاا از معاادالت

خشكکردن اس .

پيوستگي و تکانه استياده کردند .نتايج مدلسازی با دادههای تجربي

ساسيفيك و السين فرايند خشكکردن برشهای نازک سيط در يك

برای سر

های گونااگون هاوا ( 1تاا  )2 m/sو دماهاای مختفا،

خشكکن با جريان هوای گرم را مطالعه کردند .ضخام بارشهاای

مقايسه شد .مقايسه بين داده های تجربي و مدلسازی ،نشاندهندۀ

سيط  5و  9ميفيمتر ،محدودۀ دمای هوا بين  02تا  02oCو سار

تطابق خوبي بين اين مقادير بود .نتيجۀ بهدس آمده بياانگر آن باود

هوا  2/8 m/sبود .نتايج نشان داد که دما و ضخام برشهای سايط

که مدلهای مورد استياده در اين پژوهش ،برای پيشبيني ميزان نم

هوای داغ اس  .مهمترين مشخصهها در اين ناوع فرايناد ،سار
دمای هوا ،ضخام

اس که دمای هوا مهمترين ام مؤثر بر سر

وام مؤثر بر ميزان نم و سر

خشاكشادن ،بودناد .باا افازايش

برشهای ميوۀ به در طول زمان مناسط بودند].[22

دمای هوا ،زمان خشكکردن کاهش و با کاهش ضخام بارشهاای

ماادلهااای تجرباي فقااط بااا اسااتياده از دادههااای تجرباي و باادون

خشكکردن افزايش ياف ] .[15باباليس و بفسايوتيس

هيچ گونه فرضي در مورد فرايند مورد نظار توساعه داده مايشاوند.

خشاكکاردن انجيار

برتری اصفي مدل های تجربي ،قابفي ياادگيری آنهاا باا اساتياده از

هاوای بايش از  ،2 m/sتاأثير

دادههای آزمايشگاهي اس  .مدلهای تجربي شام مدلهای آماری

0

خشكکردن نداش  .جنبششناسي خشكکاردن

و مدلهای غير مستدل 5اس  .از بين مدلهاای آمااری ،مادلهاای

جرياان هاوا اثار

خشكکاردن الياۀ ناازک 0مهامتارين و کااربردیتارين آنهاا بارای

سيط ،سر

به بررسي اثر مشخصههای مختفيي بر سار
پرداختند؛ نتايج نشان داد که سار
چنداني بر سر

بهطور چشمگيری متأثر از دمای هوا بود و سار
محدودتری بر روند خشكکردن داش ].[10

مدلسازی فرايندهای خشكکردن اس  .اين مدلها ميتوانند بارای

تا کنون پژوهشهای کمي در رابطه با فرايند خشكکردن ميوۀ باه و

شرايط آزمايشگاهي مختف ،،منحني خشاك کاردن ماواد غاذايي را

وام مؤثر بر اين فرايند انجام شده اس ] .[18،17باروکا و گاويين

با استياده از رابطۀ مستقيم باين نساب نام و زماان خشاكکاردن

اثر دما و سر

هوا را بر زمان خشكکردن ميوۀ به بررساي کردناد.

بدين منظور آزمايشهاا را در دماهاای 02تاا  02oCو سار

پيشبيني کنند.

هاای

پژوهشهای متعددی بهمنظور ياافتن مادل رياضاي مناسابي بارای

جريان هوا  2/7تا  1/2 m/sانجام دادند .نتايج بيانگر آن باود کاه باا

پيشبيني نسب

نم در خشكکردن اناواع سابزیهاا و مياوههاا در

افزايش دما از 02به  ،02oCزماان خشاكکاردن حادود  02درصاد

شاارايط مفياااتي مختفاا ،انجااام شااده اساا ] .[21-20دويماااز،

هاوا ،زماان

مقايسهای بين مدلهای مختف ،رياضي بهمنظور مدلساازی فرايناد

خشااكکااردن را کاااهش داد ولااي اياان اثاار در ناامهااای کاام،

خشكکردن اسيناج در يك خشاكکان همرفتاي انجاام داد .نتاايج

قاب چشمپوشي بود].[19

نشان داد که مدل لگاريتمي بهترين مدل برای توصي ،ويژگايهاای

خشك کردن يك فرايند پيچيده شام انتقال همزمان حرارت و جرم

خشكکردن اسيناج بود] .[27روحانيان و موقرنژاد مدلسازی رياضي

کاهش ياف  .همچناين باهطاور کفاي افازايش سار

مقايسۀ نتايج الگوهای شبکۀ عصبي مصنوعي با مدلهای رياضي مختلف...

با ث ماندگاری بيشتر مي شود .همچنين وزن و حجام نياز باهطاور

فرايند خشكکردن به مدلهای نظری( 1مدلهای مبتني بر اط ات

اس  .پيشبيني دقيق مشخصههای کنترلي اين فرايند م تواند تا حد
زيادی بر کييي محصول نهايي تأثيرگذار باشد که اين پيشبيني باا
استياده از مدلسازی دس يافتني اسا  .مادلهاای موجاود بارای

)1. Theoretical Models (Knowledge-Driven Models
)2. Empirical Models (Data-Driven Models
)3. Computational Fluid Dynamics (CFD
4. Statistical Models
5. Heuristic Models
6. Thin-Layer Drying Models

)Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 19 - No. 111 (2020
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فرايند خشكکردن برشهای نازک سيطزميني را در يك خشكکن

وام ا مااؤثر باار تغيياار رنااگ باارشهااای ساايط در يااك سااامانۀ

مادون قرمز همرفتي مطالعاه کردناد .آزماايشهاا در ساه ساطا از

خشكکن را بررسي کردند .آنها از ياك شابکۀ صابي چندالياه باا

ضااخام باارشهااا ( 5 ،0و  7ميفيمتاار) و سااه سااطا از اناارژی

ساختار  0-22-15-5و تابع انتقال تانژان

هايپربوليك سيگموئيدی

مااادون قرمااز ( 722 ،522و  922وات) انجااام گرفاا  .بااهمنظااور

در اليههای پنهان و خروجي استياده کردناد .آنهاا اثار زماان ،دماا،

مدلسازی فرايند ،از هش مدل خشكکردن اليه نازک استياده شد.

سر

هوا و ضخام برشها را بر تغيير رنگ و نساب نام مطالعاه

نتايج نشان دهندۀ آن بود که مدل پيج دق بيشتری در پيشبيناي

کردند .نتايج مدلسازی بيانگر پيشبيني خوب مشخصههاای تغييار

نم با گذش زمان داش ] .[28ميرزايي قفعه و همکاران رفتار

نم با ضريط همبستگي بيش از  2/92بود] .[07ازدمير

نسب

رنگ و نسب

خشكکردن برگۀ دو رقم زردآلو را در ياك خشاكکان الياه ناازک

و همکاران مدل ساازی فرايناد خشاكکاردن مياوۀ کياوی در ياك

آزمايشگاهي براساس  9مدل رياضي بررسي کردناد .آزماايشهاا در

خشكکن مادون قرمز -همرفتي به وسيفۀشبکۀ صابي مصانو ي را

چهار سطا دمايي  02 ،52 ،02و  72درجاۀ ساانتيگراد و همچناين

بررسااي کردنااد .مشخصااههااای ورودی شاابکه شااام زمااان ،وزن

هوای  2متر بر ثانيه انجام گرف  .طبق نتايج بهدسا آماده،

و مقدار نم هوا و خروجي شبکۀ ميازان

سر

برشهای کيوی ،دما ،سر

مدل ميديفي منحني جنبش شناسي خشكکردن زردآلو را نسب به

مصرف انرژی و مقدار نم موجود در برشهای ميوه باود .باه منظاور

مدلهای ديگر بهتر برآورد کرد].[29

مدل سازی از روش پرسپترون چنداليه با الگوريتم لونبرو مارکوارت

مدلهای غير مستدل بدون توجه به مشخصههاای فيزيکاي فرايناد،

و تعداد  10نرون در اليۀ پنهان اساتياده شاد .نتاايج نشاان داد کاه

تنها از راه دادههای آزمايشگاهي آموزش داده ميشوند .اين مادلهاا

مقادير پيشبينايشاده تطاابق بسايار خاوبي باا دادههاای تجرباي

قادرند حتي رفتار سامانههای چندمتغيرۀ پيچياده و غيار خطاي باا

داش ].[08

تعداد زياد دادۀ ورودی و خروجي را نيز پيشبيناي کنناد .در ماورد

هدف اصفي اين پژوهش ،مدل سازی فرايند خشكکردن ميوۀ به در

فرايندهای خشكکردن به ف پيچيدهبودن ايان فراينادها و رفتاار

يك خشكکن سينيدار با جريان هوای گرم بهوسيفۀ شابکۀ صابي

آنها ،استياده از مدلهای غير مساتدل

مصنو ي و مقايسۀ نتايج آن با بهترين مدل رياضي اس  .مدل شبکۀ

مناسطتار اسا  .شابکههاای صابي مصانو ي 1کاه از مهامتارين

صبي ارائهشده در اين مطالعه قادر به مدلسازی اثر همزمان چهاار

غير خطي موجود در طبيع

هوا ،دما و زمان بار نساب

مدل های غير مستدل هستند ،کاربرد بسيار زياادی در مادلساازی

مشخصۀ ضخام برشهای ميوه ،سر

فرايندهای صنايع غذايي دارند .پژوه های متعددی در زمينۀ کاربرد

نم اس  .از طرفي تا کنون پژوهشي در ارتباط با مدل ساازی فرايناد

شبکههای صبي در مدلسازی فرايندهای خشكکاردن مياوههاا و

خشكکردن ميوۀ به با شبکۀ صبي مصنو ي انجام نشده اس ؛ کاه

سابزیهاا انجاام شاده اسا ] .[02-05بالباای و همکااران فرايناد

اين خود بيانگر نو بودن پژوهش مورد نظر اس .

خشكکردن پسته را بررسي کردند .آنها از شبکۀ صابي مصانو ي
بااا الگااوريتم آمااوزش لااونبرو مااارکوارت باارای ماادلسااازی
استياده کردند .دادههای ورودی شام زمان ،سر
نتيجۀ خروجي ،نسب
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و دماای هاوا و

 .2مواد ژ رژشها
 1-2دستگاه خشککن آزمايشگاهي

نم باود .تعاداد نارونهاای الياۀ پنهاان ،15

در اين پژوهش ،برای انجام آزمايشها از يك خشاكکان ناپيوساته

تابع انتقال الياۀ پنهاان تانژانا هايپربولياك سايگموئيدی 2و تاابع

شام اتاقك خشكکن ،محيظۀ هوای گرم ،مشع گازی ،سينيهای

انتقال اليۀ خروجي پيورلين 0انتخاب شد .مقادير ميانگين مربع خطا

مشبك ،دمنده و توزيع کنندۀ هوای گرم اساتياده شاد .خشاكکان

و ضريط همبستگي بهترتيط  2/0092و  2/9999به دس آماد کاه

دارای چهار طبقه بود که در هر طبقه يك سيني به ابعاد 52×52cm

نشان دهندۀ پيش بيني خوب شبکۀ صابي طراحاي شاده باود].[00

قرار داش  .فاصفۀ بين سينيهاا  12cmو ابعااد اتاقاك خشاكکان

ناديااان و همکاااران بااا اسااتياده از شاابکۀ صاابي مصاانو ي ،اثاار

 02×02×02cmبود .دمندۀ مورد اساتياده از ناوع گرياز از مرکاز باا

)1. Artificial Neural Networks (ANN
)2. Hyperbolic Tangent Sigmoid (Tansig
3. Purelin

پرههای خميادۀ رو باه جفاو و تاوان تولياد  2222 m3/hrهاوا باود.
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تنظيم ميشد .مقادار نام هاوا  %10و فشاار هاوای باوری بارروی

ميوۀ به اصيهان که کام ً رسيده و دارای رنگي يکنواخ بود ،از يك

برشهای ميوۀ به 122 Pa ،باود .محيظاۀ هاوای گارم (کاوره) ياك

بازار محفي در شهر تهران تهيه شد .ميوه ها تا زمان انجام آزمايشها

استوانه به قطر  52cmو طول  1/5 mبود که باا ياك مشاع گاازی

در يخچال با دمای  0 oCنگهداری شدند .به منظور تطبيق شرايط با

با توان  82222 kCal/hrگرم ميشد .توزيعکنندۀ هوای گرم شاام

محيط ،ميوهها  2سا

کانال اصفي ،زانوييها ،انشعابات خروجي و ورودی ،دريچهها و دمپار

پس از شستن و تميز کردن ،پوس و هستۀ آنهاا باهصاورت دساتي

بود .برای جفوگيری از ات ف حرارتي ،بدنه و کانالهاای دساتگاه باا

جدا و با يك چاقوی تيز به ضخام های مورد نظر بريده شدند .برای

پشم شيشۀ آلومينيومي ايقبنادی شاد .در ايان خشاكکان ،دماا

برشزدن ميوۀ به ،با ضخام های يكنواخ  ،از يك دستگاه سااخ

بهوسيفۀ ترموکوپ مدل  PT 100باا دقا  2±/0 oCو سار

قب از برشزدن از يخچاال خاارج شادند و

هاوا

ايتاليااا (ماادل  )STIBEL ELTRONبااا دق ا  ±%1اسااتياده شااد.

ساانج ماادل  TESTO 4351بااا دق ا 2±/1 m/s

همچنين برای ايجاد برشهايي با مساح سطا ثاب  ،از ياك قالاط

اندازهگيری ميشد .خشكکن مورد نظر و پيشنيازهای جانبي آن در

استي دايرهایشک با قطر  0/5 cmاستياده شد .دمای برش تقريبااً

شک ( )1نشان داده شده اس .

برابر با دمای محيط بود .برای غير فعال کردن واکنشهای زيمايهای،

بااهوساايفۀ ساار

نمونهها به مدت  5دقيقه در محفول متابي سوليي ساديم  %1قارار
گرفتند ،سپس از محفول خارج و به مدت  15دقيقه در دماای اتاا
قرار داده شدند تا سطو خارجي نمونههاا خشاك شاود .نام اولياۀ
نمونهها با روش خشكکردن با آون تح
مدت زمان  20سا

خا

1

در دماای  72 oCو

 ،تعياين شاد کاه باهطاور مياانگين برابار باا

 %82/15بر مبنای وزن مرطوب بود .برای رسيدن شرايط باه حالا
پايدار ،يك سا

قبا از انجاام هار آزماايش ،دساتگاه راهانادازی

مقايسۀ نتايج الگوهای شبکۀ عصبي مصنوعي با مدلهای رياضي مختلف...

سر

جريان هوا بهوسيفۀ کنتارل سار

دمناده و باا ياك ديمار

 2-2آمادهسازی نمونهها ژ انجام آزمايشها

ميشد .بعد از قراردادن نمونهها در خشك کن ،هر  5دقيقه يك باار
نمونهها از خشك کن خارج و با ترازوی ديجيتالي (مدل  FX 3200با
دق  )±/21 gوزن ميشد .بعد از گذش  05دقيقه  ،هر  15دقيقاه
ژرژدی هوای داغ

سينيهای خشککن

يك بار نمونهها وزن ميشاد و ايان کاار تاا رسايدن باه نام نهاايي
مورد نظر ،ادامه ميياف  .برای ياكنواخا دميادن هاوا باه داخا
خشكکن و بور بهتر هوا از البهالی ساينيهاا ،ايان خشاكکان در
چهار طبقه و هر طبقه دارای يك سيني به ابعااد  52×52ساانتيمتر
ساخته شد .برای راح تر جابهجاکردن سينيهاا و همچناين باور
بهتاار هااوا ،فاصاافۀ بااين سااينيهااا  12س اانتيمتر انتخاااب شااد .در
خشااكکاان مااورد اسااتياده ،جه ا جريااان هااوا بااهطااور متناااوب
وض ميشد .ابتدا هوا از زير به برشهای به برخورد ميکرد و بعد از
گذش زمان ،هوا از باال از ميان برشهاا باور مايکارد و از پاايين
خارج ميشد .آزمايشها برای سه ضخام مختف ،برشهای ميوۀ به،

کوره

مشعل

دمنده

سه سر

و سه دمای هوای گرم ورودی به خشكکان انجاام شاد.

شکل  .1خشككن ناپيوسته.
1. Vacuum Oven-Drying Method
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آزمايشها در سه تکارار باا آزماايش فاکتوريا و باهصاورت کاام ً

 3-2مدلسازی رياضي

تصادفي انجام شد .شرايط مفياتي برای  27سری آزمايش در جدول

به منظور مدلسازی جنبششناسي خشكکردن برشهای ميوۀ باه،

( )1نشان داده شده اس .

از  7مدل رياضي که بيشاترين تطاابق را باا دادههاای آزمايشاگاهي
داشتند ،استياده شد .در اين مدلها کاه در جادول ( )2نشاان داده

جدول  .1شرايط عملياتي براي آزمايش هاي مختلف
و ميزان نم برشهاي ميوه.
شمارۀ
آزمايش

02

ضخامت

سرعت

برشهای

هوا

ميوه ()mm

()m/s

دمای

درصد نم

هوای

برشهای ميوه

ژرژدی

قبل از

o

شده اس  ،نسب نم 1بهصورت تابعي از زمان بيان شاده اسا  .ايان
مشخصه ،ميزان نم برشهای ميوه را در هر لحظه نسب به نم اولياه
و تعادلي نشان ميدهد و از رابطۀ ( )1به دس

ميآيد.
M t  Me
M0  Me

()1

MR 

() C

خشکشدن

1

0

1

02

82/28

2

0

1

72

82/27

که در رابطۀ باال Mt ،مقدار نم در هار لحظاه Me ،نام تعاادلي و

0

0

1

82

82/28

نم اوليه اس .

0

0

1/5

02

82/20

5

0

1/5

72

82/27

جدول  .2مدلهاي رياضي مورد استفاده به منظور پيشبيني

0

0

1/5

82

82/25

نسبت نم در فرايندخشككردن برشهاي ميوۀ به.

7

0

2

02

82/20

8

0

2

72

82/27

9

0

2

82

82/25

12

0

1

02

82/10

11

0

1

72

82/11

12

0

1

82

82/10

رديف

نام مدل

معادله

1

نيوتن]09[ 2

) MR  exp(k 0t

2
0

هندرسون و پابيس

0

[]02
لگاريتمي]01[ 0
5

M0

) MR  a exp(k0t
MR  a exp(k0t )  c

10

0

1/5

02

82/12

0

دو جمفهای []02

) MR  a exp(k0t )  b exp(k1t

10

0

1/5

72

82/11

5

پيج]00[ 0

) MR  exp(k 0t n

15

0

1/5

82

82/12

10

0

2

02

82/10

17

0

2

72

82/10

18

0

2

82

82/12

19

8

1

02

82/17

22

8

1

72

82/10

21

8

1

82

82/17

22

8

1/5

02

82/18

20

8

1/5

72

82/18

20

8

1/5

82

82/17

25

8

2

02

82/15

20

8

2

72

82/10

27

8

2

82

82/17

0
7

پيج اص

شده

7

[]00
ميديفي]05[ 8

n

) MR  a exp(k 0t
MR  a exp(k 0t n )  bt

برای انتخاب بهترين مدل  ،از معيارهاای ضاريط همبساتگي،)R2( 9
12

2 11

ميانگين مربع خطا و مرباع کاای کااهشيافتاه (  )Xباهصاورت
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)1. Moisture Ratio (MR
2. Newton
3. Henderson and Pabis
4. Logarithmic
5. Two-Term
6. Page
7. Modified Page
8. Midilli
9. Correlation Coefficient
)10. Mean Square Error (MSE
11. Reduced Chi-Square

مقادير ميانگين مربع خطا و مربع کای کااهشيافتاه ،نشاان دهنادۀ

متغيرهای اليۀ ورودی و تعداد متغيرهای اليۀ خروجاي برابار اسا .

بااالی مادل اساتياده شاده در پايشبيناي مقادار نساب نام

تعداد بهينۀ نرونهای اليۀ پنهان ،معموالً باا آزماون حادس و خطاا

دق

0

به دس ميآيد .هر نرون اليۀ پنهان ،دارای يك باياس ( )bاس که

خواهد بود.
n

2

) exp  MR pre

با ورودیهايي که وزن داده شدهاند ،جمع ميشود و ورودی نارون را

(MR

R  1  i 1

()2

2

n

2

) exp  MR

(MR

به وجود ميآورد:

i 1

()5

N

2

) exp  MR pre

()0

()0

in j, i  In j

MSE  i 1

که در آن،

(MR

  i 1

Nn

ni

ورودی هر

نرونN ،

 mتعداد ورودیهای شبکه و

N

) exp  MR pre

W
j1

(MR

N

2

 , i  1,2,..., N

 

m

n i  bi 

2

تعاداد نارونهاای الياۀ پنهاان،
متغيار ورودی باه شابکه اسا .

In j

تابع انتقال اليۀ پنهان (  ) fبر روی

ni

ا ماال مايشاود و خروجاي

هر نرون در اليۀ پنهان (  ) a iتعيين ميشود:
که

MR exp

نسب

پيشبينيشده،

نم آزمايشاگاهي (تجرباي)،

MR

ميانگين نسب

MR pre

نساب

نام

N

تعداد

نمهای آزمايشگاهي،

ai  f ni 

()0

دادههای آزمايشگاهي و  nتعداد ضريطهای ثاب در هر مدل اس .
خروجي شبکه از معادلۀ ( )7به دس ميآيد:
 4-2شبکۀ عصبي مصنوعي
شبکههای صبي مصنو ي مدلهايي از ساختار رياضي هستند که از
سامانه های صبي طبيع





W


out i  a i  , i  1,2,..., N

()7



out  f  bout 


مقايسۀ نتايج الگوهای شبکۀ عصبي مصنوعي با مدلهای رياضي مختلف...

روابط ( )2تا ( )0استياده شد .نزديکي مقدار  R2به ياك و کامباودن

دارند .تعداد نرونهای اليههای ورودی و خروجي بهترتيط باا تعاداد

مدلبرداری شدهاند .اين شابکههاا بارای
f

تابع انتقال اليۀ خروجي اس .

پردازش اط ات به کار برده مي شاود .شابکۀ صابي از واحادهای

در اين رابطه،

بههم پيوسته و مختفيي که به صورت موازی با هام ما مايکنناد،

در اين پژوهش از توابع تانژان هايپربولياك سايگموئيدی ،لگااريتم
7

تشکي شاده اسا  .هار ياك از ايان واحادها نارون 1ناام دارد کاه

سيگموئيدی و تابع خطي پيورلين به نوان توابع انتقال اليۀ پنهاان

کوچكترين واحد پردازش اط ات اس  .بين نرونها اتصالي وجود

(  ) fو تااابع خطااي بااه نااوان تااابع انتقااال اليااۀ خروجااي ( ) f 

دارد کااه دارای وزن 2اس ا  .اياان ناارونهااا در اليااههااای متياااوتي

استياده شد .شک ( )2نشان دهندۀ طرحاي کفاي از شابکۀ صابي

قرار گرفته اند .ساختار کفي شبکه با توجه به نرونها به وجود ميآيد.

به کار رفته در اين پژوهش اس .

از مهمتارين سااختارهای شابکه مايتاوان باه شابکههاای صابي

برای آموزش شبکۀ صبي بهکاررفتاه در ايان پاژوهش ،از الگاوريتم

پرسپترون چندالياه 0اشااره کارد کاه شاام الياۀ ورودی ،الياه ياا

پسانتشار لونبرو -ماارکوارت 8اساتياده شاد .سار

اليههای پنهان 0و اليۀ خروجي هستند .نرونهای اليههاای مختفا،

مفکرد باال ،دلي

همگراياي و

انتخاب اين الگوريتم برای آموزش شبکه بود].[00

با تواباع انتقاال 5تعريا ،شاده ،کاار آماوزش شابکه ياا باه باارتي

در اين الگوريتم ،دادههای بهدس آمده از شبکه با دادههاای تجرباي

کار پيداکردن ارتباط بين ورودیها و خروجيهای شبکه را به هاده

مقايسه و ميزان خطا حساب ميشود .سپس خطای بهدس آمده ،به

1. Neuron
)2. Weight (W
)3. Multi Layer Perceptron (MLP
4. Hidden Layer
5. Transfer Function

قط (اليههای پيشين) منتق ميشود و وزنها تصاحيا مايشاود.
6. Bias
)7. Logarithmic Sigmoid (Logsig
8. Levenberg–Marquardt Back-Propagation Algorithm

)Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 19 - No. 111 (2020

06

مقاالت

f
(Wout)1

(Win)1 ,1
سرعت هوا

b1
دمای هوا

f

'f

نسبت رطوبت )(MR

ضخامت برشهای نيئع به

b2

bout
)Wout(N

زمان خشکشدن

f

(Win)4,N

bN

اليه پنهان

اليه خرژجي

اليه ژرژدی

شکل  .2ساختار شبکۀ عصبي درنظرگرفتهشده براي پيشبيني نسبت نم.

اين تصحيا وزنها ،تا بهترين وزنها که صحياترين خروجي را برای

ساختار يك اليۀ پنهان ،بهترين مدل شبکۀ صابي مصانو ي بارای

سامانه به وجود مي آورند ،ادامه مييابد .بهطور کفي در اين روش باا

پيشبيني جنبش شناسي خشكکردن انواع ميوهها مانناد مياوۀ باه

تصحيا مرتط خطا ،وزنهای بهينه به دس ميآيد .با مشخصشدن

اس [ .]52-50بنابراين ،با توجه به موارد ذکرشده ،در اين پاژوهش

بهترين و مناسطترين وزن ها ،فرايند آموزش شبکه به پايان ميرسد

از يك اليۀ پنهان برای مدلسازی استياده شاد .ساپس باا محاسابۀ

و وزنهای بهيناه ثبا ماي شاوند .در آخار ،ايان وزنهاا در ماورد

 MSEو انتخاب کمترين مقدار آن ،تعداد مناسط نورونهاا مشاخص

دادههای جديد که در قالط دادههای مربوط به ارزياابي دقا مادل

شد .نتايج نشان داد که خطای قاب قبولي برای اين کار وجود دارد.

اس  ،به کار گرفته ميشوند .در اين حال با مقايسۀ نتايج حاص از
مدل با مقادير آزمايشگاهي ،کارايي شبکه تعياين مايشاود .در ايان

 .3نتايج ژ بحث

مطالعه بارای آماوزش و ارزياابي دقا شابکۀ صابي ،از نارمافازار

 1-3نتايج آزمايشگاهي

) MATLAB V7.0 (R2014استياده شد.

تغييرات نسب نم در طول زمان در دماهای گونااگون ،سار

در اين پژوهش ،از يك شابکۀ صابي مصانو ي بارای مادلساازی

برابر  2 m/sو ضخام برشهای ميوه برابار باا  8 mmدر شاک ()0

دادههااای بااه دساا آمااده از  27سااری آزمااايش اسااتياده شااد.

نمايش داده شده اس  .با توجه به شک ديده ميشود که مقدار نام

هوا ،دمای هاوا،

بهطور مداوم با گذش زمان در دماهای گوناگون کاهش يافته اس .

ضخام برشهای ميوۀ به و زمان خشكشدن) و اليۀ خروجي دارای

خشاكکاردن و

در اين مدل ،اليۀ ورودی دارای چهار متغير (سر
يك متغير (نسب

00

همچنين ،افزايش دمای هوا با ث افازايش سار

هاوا

نم) بود .معموالً هار مفکارد پيچيادۀ غيرخطاي

درنتيجه کاهش زمان خشكکردن شده اس  .برای تحفي اين رفتار

را ميتوان بهوسيفۀ يك شبکۀ صبي با يك اليۀ پنهان شابيهساازی

ميتوان گي  :طبق قانون سرمايش نيوتن با افازايش گرادياان دماا،

کرد[ ،]51-07اما تعداد نورونها در اليۀ پنهان بارای هار مساألهای

انتقال حرارت جابهجايي افزايش و همچنين با افزايش دماا ،ضاريط

بايد بهينه شود .باا استناد به نتاايج سااير محققاان ،شابکۀ صابي

انتقال جرم نيز افزايش مييابد و درنتيجه زماان خشاكکاردن کام

مصنو ي پسانتشار خطا باا الگوريتم آموزش لونبرو -ماارکوات باا

ميشود.
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1/66

دمای هوا  06درجه سلسيوس
دمای هوا 06درجه سلسيوس

6/06

نسبت رطوبت )(MR

دمای هوا  06درجه سلسيوس

6/06

6/46
6/26
6/66
336

366

206

246

216

106

126

156

06

36

06

66

زمان خشک شدن (دقيقه)

شکل  .3اثر دماي هواي ورودي بر سرعت خشككردن در سرعت هوا  2 m/sو ضخامت برش ميوه .8 mm

فرايند خشكکردن در دو مرحفه انجام ميشود :در مرحفاۀ نخسا ،

چنين تحفي کرد :در مرحفۀ نخس نم سطحي ماده تبخير ميشود؛

نقاط خشك بهتدريج در سطا جسم ظاهر ميشوند .پاس از مادتي،

بنا بر اين در اين مرحفه انتقال گرمای جابهجايي کنترلکنندۀ فرايند

سطا جسم بهطور کام خشك ميشود و مرحفۀ دوم خشكکاردن

اس  .پس از گذش

اتيا ميافتد .در اين مرحفه فرايند خشكکردن در اليههای داخفاي

تقريباً تمام سطا نمونهها خشك و مرحفاۀ دوم خشاكشادن ،آغااز

جسم انجام ميشود .شک ( )0تغييرات نسب نم را با گذش زماان

ميشود .در اين مرحفه ،اليههای داخفي که دارای نم هستند ،خشك

هااای مختفا ،هااوای ورودی ،دماای هااوا براباار  82 oCو

ميشوند .نم از اليههای داخفي به روی سطا نيوذ ميکناد و تبخيار

ضخام برشهای ميوه برابر  8 mmنشان ميدهد .با توجاه باه ايان

ميشود .بنا بر اين سر

نيوذ نام از الياههاای داخفاي باه ساطا،

شک ميتوان مشاهده کرد که فقط در لحظههاای آغاازين ،سار

کنترلکنندۀ فرايند اس  .در اين حال تغيير سر

در سار

هوا بر روی فرايند خشكشادن ماؤثر اسا  .دليا آن را مايتاوان

سر

زمااني در حادود  02دقيقاه ،مايتاوان گيا
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1/26

هوا تأثيری بار

خشكشدن نخواهد داش .

1/26
سرعت هوا  2متر بر ثانيه
سرعت هوا  1/5متر بر ثانيه

6/06

سرعن هوا  1متر بر ثانيه

6/06

نسبت رطوبت )(MR

1/66

6/46
6/26
6/66
216

106

156

126

06

06

36

66

زمان خشک شدن (دقيقه)

شکل  .4اثر سرعت هواي ورودي بر سرعت خشككردن در دماي هوا  88 oCو ضخامت برش ميوه .8 mm
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اثر ضخام برشهای ميوۀ به بر سر
برابر با  82 oCو سر

خشكکردن در دماای هاوا

( ، R2

MSE

و  )  2انتخاب شد .مقدار ميانگين ايان شااخصهاای

هوا برابر با  2 m/sدر شاک ( )5نشاان داده

آماری برای  27سری آزمايش در جدول ( )0نشان داده شده اسا .

شده اس  .همانطور که ديده ميشاود باا کااهش ضاخام  ،زماان

تجزيه و تحفي دادهها با استياده از نرمافزار آمااری  SASو مقايساۀ

خشك کردن کاهش مييابد .اين رفتار از ايان رو اسا کاه در ايان

ميانگينها با اساتياده از آزماون  LSDدر ساطا اطمينان  95درصد

حال  ،پديدۀ نيوذ ،فرايند را کنترل ميکند .يعناي مايتاوان گيا :

و  99درصد انجام گرف  .همانگوناه کاه مشااهده مايشاود مادل
R2

وقتي ضخام برشهای ميوه بيشتر ميشود ،مادت زماان بيشاتری

ميديفي بهدلي داشتن باالترين مقدار

طول ميکشد تا نم از اليههای داخفي به سطا برسد.

و  ،  2رفتار فرايند خشكکردن برشهای ميوۀ به را نسب به سااير

و کمترين مقادير

MSE

مدلها بهتر توصي ،کرد.
 2-3نتايج مدلسازی

مقادير ثابا و شااخصهاای آمااری مادل مياديفي در جادول ()0

 7مدل رياضي بر دادههای آزمايشگاهي بهدسا آماده از هار ساری

آورده شده اس .

آزمايش برازش داده شد و بهترين مدل بر اساس معيارهای ارزياابي

1/26
1/66

ضخامت برشهای ميوه  5ميلمتر

6/06

ضخامت برشهای ميوه  4ميليمتر

6/06
6/46
6/26
6/66
216

156

106

126

06

06

66

36

زمان خشک شدن (دقيقه)

شکل  .5اثر ضخامت برشهاي ميوۀ به بر سرعت خشككردن در دماي هوا  88 oCو سرعت هوا .2 m/s

جدول  .3مقايسۀ دقت مدلهاي رياضي بر اساس ميانگين شاخصهاي آماري.
نام مدل

R2

MSE

X2

نيوتن

2/995200

2/222078

2/222090

هندرسون و پابيس

2/995052

2/222057

2/222089

لگاريتمي

2/997920

2/222109

2/222190

دو جمفهای

2/990525

2/222272

2/222025

پيج

2/990707

2/222200

2/222205

2/997800

2/222170

2/222198

2/998922

2/222121

2/222121

پيج اص

شده

ميديفي

02
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نسبت رطوبت )(MR

ضخامت برشهای ميوه  0ميليمتر

ثابتهای مدل ميديلي

شاخصهای آماری
R2

MSE

X2

a

)K0(min-1

n

b

2/998922

1/21×12-0

1/21×12-0

1/221900

2/220289

1/205021

-2/222200

در اين پژوهش بهمنظور مدلسازی فرايند باهوسايفۀ شابکۀ صابي

خطا حاص نميشود .به بارت ديگر ،کمترين مقدار مياانگين مرباع

مصنو ي« ،دو سوم» دادهها بهصورت تصادفي برای آموزش شابکه و

خطا در تعداد نرون برابر  9در اليۀ ميااني باه دسا آماد و شابکه

مدل ساازی انتخااب شادند .در

بر اساس تعداد نرون برابر  9بهترين کارايي را داش  .بنابراين بهترين

«يك سوم» ديگر برای ارزيابي دق

اولين مرحفه از مدلسازی ،تعداد بهينۀ نارونهاای الياۀ پنهاان باه
دس

شبکۀ صبي با تعداد  9نرون در اليۀ مياني انتخاب شد.

آمد .برای اين کار از تعداد  1تا  15دد نرون در الياۀ ميااني

انتخاب تاابع انتقاال الياۀ خروجاي،

در مرحفۀ دوم مدلسازی ،باب

استياده شد .با محاسبۀ ميانگين مربع خطای مرباوط باه آماوزش و

تعداد نرونهای اليۀ مياني برابر با  9درنظر گرفتاه شاد .باا انتخااب

شابکه و انتخااب کمتارين مقادار آن ،تعاداد مناساط

R2

ارزيابي دق

توابع مختف ،برای اليۀ خروجي ،مقادار مياانگين مرباع خطاا و

نرونها مشخص شد .شاک ( )0مقاادير مرباوط باه مياانگين مرباع

آموزش و ارزيابي دق شبکه در هر مرحفه تعياين شاد .جادول ()5

خطای آموزش شبکه و ارزيابي دق آن بر حسط تعاداد نارونهاای

اياان مقااادير را باارای توابااع انتقااال مختفاا ،در اليااۀ خروجااي

اليۀ پنهان را نشان ميدهد .با توجه باه شاک روشان اسا کاه باا

نشان ميدهد .با توجه به نتايج ميتوان مشاهده کرد که بهترين تابع

افزايش تعداد نرونها در اليۀ ميااني ،مياانگين مرباع خطاا کااهش

انتقال اليۀ خروجي ،پيورلين اس ؛ زيرا ميانگين مربع خطای آموزش

مييابد .اين روند کاهش تا تعاداد نارون  9اداماه مايياباد؛ ولاي باا

و ارزياابي دقا شاابکه در ايان حالا دارای کمتاارين

مقاادار و R2

افزايش تعداد نرونها بيشتر از  ،9بهبودی در مقادار مياانگين مرباع

نزديكترين مقدار به دد  1را دارا اس .

مقايسۀ نتايج الگوهای شبکۀ عصبي مصنوعي با مدلهای رياضي مختلف...

جدول  .4مقادير ثابت و شاخصهاي آماري مدل ميديلي.

6/6622
/6626
ارزيابي دقت شبکه

6/6610
6/6614
6/6612
6/6616

ميانگين مربع خطا )(MSE

آموزش شبکه

6/6610

6/6660
6/6660
6/6664
6/6662
6/666
15

14

13

12

11

16

0

0

0

0

5

4

3

2

1

تعداد نرژنهای اليه مياني

شکل  .6مقادير ميانگين مربع خطاي آموزش و ارزيابي دقت شبکه بر حسب تعداد نرونهاي اليۀ مياني.
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جدول  .5مقادير ميانگين مربع خطا و  R2آموزش و ارزيابي دقت شبکه بر حسب توابع انتقال مختلف اليۀ خروجي.
ارزيابي دقت شبکه

آموزش شبکه
تابع انتقال اليۀ خرژجي
2

2

MSE

R

MSE

R

Tansig

9/11×12-0

2/998800

0/58×12-1

2/982050

Logsig

0/01×12-2

2/980707

8/29×12-1

2/978220

Purelin

0/07×12-5

2/999081

2/28×12-0

2/998971

1

purelin  x

2
1  e x

1

tan sig 

1  e x

log sig 

در مرحفۀ آخر مدل سازی شبکۀ صبي مصنو ي ،بهترين تابع انتقال

دارای نزديكترين مقدار به دد  1اس .

اليۀ مياني تعيين شد .بدين منظور تعداد نرونهای اليۀ مياني برابار

مقايسۀ نتايج بين بهترين مدل رياضي و مدل ساازی شابکۀ صابي

بااا  9و تااابع انتقااال اليااۀ خروجااي ،پي اورلين درنظاار گرفتااه شااد.

مصنو ي در جدول ( )7آورده شده اس  .نتايج نشاان مايدهاد کاه

در جدول ( )0مقادير R2و ميانگين مربع خطاای آماوزش و ارزياابي

فرايند خشك کردن بارشهاای مياوۀ باه باه وسايفۀ شابکۀ صابي

دق شبکه بر حسط توابع انتقال مختف ،اليۀ مياني ارائه شده اس .

مصنو ي بهخوبي مدل شده اس .

وه بر ايان ،دقا مادلساازی

نتايج بياانگر آن اسا کاه شابکه بار اسااس تاابع انتقاال لگااريتم

شبکۀ صبي مصنو ي در مقايسه با بهترين مدل رياضي دارای دق

ساايگموئيدی در اليااۀ مياااني ،بهتاارين آمااوزش را ديااده اساا .

باالتری اس .

در اي ان حال ا مي اانگين مربااع خطااا دارای کمتاارين

مقاادار و R2

جدول  .6مقادير ميانگين مربع خطا و  R2آموزش و ارزيابي دقت شبکه بر حسب توابع انتقال مختلف اليۀ مياني.
آموزش شبکه

تابع انتقال اليۀ مياني

ارزيابي دقت شبکه

MSE

R2

MSE

R2

Tansig

5/02×12-0

2/998920

1/25×12-0

2/998272

Logsig

7/90×12-0

2/999910

9/08×12-5

2/999250

Purelin

0/00×12-1

2/978009

8/29×12-1

2/977025

جدول  .7مقايسۀ مدلسازي رياضي و شبکۀ عصبي مصنوعي.

01

نام مدل

R2

MSE

ميديفي

2/998922

1/21×12-0

شبکۀ صبي مصنو ي (آموزش شبکه)

2/999910

7/90×12-0

شبکۀ صبي مصنو ي (ارزيابي دق شبکه)

2/999250

9/08×12-5
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 نتيجهگيری کلي.4
 فرايند خشكشادن مياوۀ باه در ياك خشاكکان،در اين پژوهش
 بادين منظاور اثار چهاار.سينيدار با جريان هوای داغ مطالعه شاد
هاوا و زماان

 سار، دماای هاوا،مشخصۀ ضخام برشهای ميوه

 نتايج آزمايشاگاهي نشاان داد.نم بررسي شد

خشك کردن بر نسب

که افزايش دمای هوا و کاهش ضخام برشهای ميوه سبط افزايش
.خشكکاردن و درنتيجاه کااهش زماان خشاكکاردن شاد
هوای ورودی فقط در لحظاههاای اولياه بار

سر

از طرفي افزايش سر

 فرايناد، همچناين در ايان پاژوهش.خشكکردن ماؤثر باود

سر

خشكکردن برشهای ميوۀ به بهوسيفۀ مادلهاای رياضاي و شابکۀ
 ماادل رياضااي باار دادههااای7 .صاابي مصاانو ي ماادلسااازی شااد
 ساری آزماايش بارازش داده و27 آماده از

آزمايشگاهي باه دسا

 نتايج مدلسازی رياضاي نشااندهنادۀ آن.بهترين مدل انتخاب شد
بود که مدل ميديفي رفتار فرايند خشكکردن برشهای مياوۀ باه را
 در مادلساازی باهوسايفۀ. کارد،نسب به ساير مدلها بهتر توصي
 اثار تماام مشخصاههاای ورودی در فرايناد،شبکۀ صبي مصنو ي
 نتاايج نشاان داد کاه ياك.خشكکردن بهطور همزمان بررسي شاد
 ياك الياۀ، يك متغير خروجاي،شبکۀ صبي با چهار متغير ورودی
 نرون و توابع انتقال لگاريتم سيگموئيدی برای الياۀ9 پنهان با تعداد
پنهان و پيورلين برای الياۀ خروجاي در مقايساه باا بهتارين مادل
.رياضي دارای دق باالتری بود
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