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  تحت کرنش ثابت انار ویسکواالستیکمطالعه رفتار 
  ریاضیهاي  مدل مصنوعی وبا استفاده از شبکه عصبی 

  

  3و مجتبی ناصري *1نشاط ، سعید ظریف2، عباس روحانی1محمدحسین سعیدي راد
، مشهد فردوسی دانشگاه کشاورزي، ماشینهاياستادیار 2، رضوي تادیار مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی خراساناس1

 مدرس مجتمع آموزش جهاد کشاورزي خراسان رضوي3
 2/6/91تاریخ پذیرش:  ؛ 23/12/90تاریخ دریافت: 

  چکیده
 محصوالتکواالستیک هاي ویس هاي معین براي شناسایی ویژگی یکی از آزمون تنش رهایش

اطالعات مفید و ارزشمندي  از آن جهت اهمیت دارند که تنش رهایشهاي   دادهباشد.  کشاورزي می
را مکانیکی  گذاريبینی تغییرات در مواد در طول بار رسیدگی، فرآوري غذا و پیش ،سفتی میوه مانند

مورد  شود که در ایران کشت می تانی،، رقم اردسرفتار ویسکواالستیک انار کنند. در این مطالعه فراهم می
(کوچک، متوسط و بزرگ) و در سه  در سه اندازهتنش  رهایشمنظور، آزمون  بدینمطالعه قرار گرفت. 

هاي  ) به دادهپلگ(مدل تعمیم یافته ماکسول و مدل  دو مدل متداول زمان مختلف برداشت انجام شد.
بزرگتر از  R2، 003/0کمتر از  RMSEمقادیر ضرایب مدل ماکسول  براي. آزمایشگاهی برازش شدند

مقایسه  نتیجه شد. 385/0جز براي اندازه متوسط در زمان برداشت اول کمتر از  هب MAPE و 98/0
نحوي مطلوب رفتار رهایش تنش انار را  هاي ماکسول و پلگ نشان داد که مدل ماکسول توانسته به مدل

توانایی تکنیک شبکه  پلگ برخوردار است. ارزیابیتوصیف نماید و از خطاي کمتري نسبت به مدل 
نشان داد که بینی رفتار ویسکواالستیک انار  عنوان یک روش جایگزین در پیش عصبی مصنوعی نیز به

در فراهم کردن  يترتوانایی باال پلگنسبت به مدل  شبکه عصبی مصنوعی و مدل ماکسول
ها،  هاي تنش با استفاده از ضرایب مدل تحلیل دادهاساس برد. نداراز تنش هاي مطمئن و دقیق  بینی پیش

میوه انار در هر مرحله از برداشت مانند جامد ویسکواالستیک رفتار کرده و رفتار االستیک انار در 
  باشد. مرحله سوم برداشت بیشتر از مرحله دوم برداشت و مرحله اول برداشت می

  

  1، انار، ویسکواالستیک، شبکه عصبی مصنوعیتنش رهایش، پلگمدل ماکسول، مدل  :کلیدي هاي واژه
                                                             

 zarifneshat@yahoo.com مسئول مکاتبه:*
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  مقدمه
انار در   رقم 61تاکنون  .باشد می Punicaceae  از خانواده Punica granatum  علمی  انار با نام

توان به اردستانی، شیشه کپ، خزر و ملس  از ارقام رایج در استان خراسان می. شده است  شناسایی کشور
در  1387-88سطح زیر کشت باغات انار در سال زراعی  ).1998، شاورزيآمار نامه ک( یزد اشاره نمود
کیلوگرم در هکتار  12966تن و عملکرد متوسط  86942هکتار با میزان تولید  7121، استان خراسان

  ).2010، دایره المعارف کشاورزي( گزارش شده است
ی)، مومسانی (جسم براي نمایش رفتار رئولوژیکی مواد سه مشخصه اساسی کشسانی (جسم هوک

عنوان استاندارد  آل به کار می رود. این سه خاصیت مواد ایده هسنت ونانت) و چسبندگی (مایع نیوتنی) ب
عنوان مواد حقیقی نسبت به رفتار  روند. رفتار محصوالت کشاورزي به کار می مقایسه خواص حقیقی به

آنها بستگی به سرعت تغییر شکل دارد تغییر شکل در - رابطه تنش آل متفاوت است، مثالً مواد ایده
موادي که تغییر شکل آنها بستگی  .تغییر شکل عامل زمان را هم وارد نمود-بنابراین باید در معادله تنش

ها  بیشتر مواد کشاورزي مانند میوه .شوند به زمان دارد مواد چسبسان (ویسکواالستیک) نامیده می
هشجین،  (توکلی دهند ز خود رفتار ویسکواالستیک نشان میگیرند ا هنگامی که در معرض نیرو قرار می

یکی از آزمایشات تعریف شده براي بررسی خصوصیات ویسکواالستیک مواد کشاورزي،  ).2003
گیرد و تنش مورد نیاز  باشد. در این آزمایش نمونه تحت کرنش ثابت قرار می می 1تنش رهایش آزمایش

هاي  شود. داده گیري می ن آن بر حسب تابعی از زمان اندازهبراي اعمال این کرنش و ثابت نگه داشت
باشد زیرا اطالعات بسیار مهم و ارزشمندي مانند سفتی میوه،  بسیار مهم می تنش رهایشآزمایش 

بینی تغییرات در  ها و پیش و حمل و نقل مواد غذایی، رسیدگی میوه فرآوريمواد غذایی،  پسنديبازار
؛ بورن، 1996بالهوویچ، ( دهد در اختیار پژوهشگران قرار میمل و نقل ها هنگام برداشت و ح میوه

تنش انجام  رهایشهنگامی که یک آزمون . )2005؛ رائو و همکاران، 2005؛ حسن و همکاران، 2002
رسند در حالی  نمی رهایشآل به  تواند مشاهده شود: مواد االستیک ایده گیرد رفتار هاي متفاوتی می می

تدریج به  رسند. مواد جامد ویسکو االستیک به می رهایشطور آنی به  آل به ز ایدهکه مواد ویسکو
که مواد مایع ویسکو  کند در حالی رسند و به یک تنش تعادلی بزرگتر از صفر میل می می رهایش

تنش مواد  رهایشمطالعاتی بر روي رفتار  کند. مانده به صفر میل می جاي یک تنش باقی االستیک به
 رهایشرابطه بین ) 1995( توسط محققان مختلف انجام گرفته است. لویسکی و ولف الستیکویسکو ا

                                                             
1- Stress Relaxation  
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براي تنش و محتواي رطوبتی مختلف کشمش را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که 
توان کشمش را در گروه مواد شکننده قرار داد و احتمال شکست آن  می درصد 25محتواي طوبتی زیر 

نشان دادند که ضرایب منحنی ) 2008( . مقصودي و همکارانرود ل آزمایش فشار باال میدر طو
 ساراواکوس و کاستاروپولوس .کند با افزایش رطوبت، کاهش پیدا می براي دانه پسته تنش رهایش

ه خشک یبراي تعیین خواص ویسکو االستیک کشمش رقم سلطان یک دستگاه آنالیز بافت از) 1995(
ها و توده آنها رفتار ویسکو االستیک از  تک میوه ب استفاده کردند. آنها پی بردند که تکشده در آفتا

که پوست میوه رفتار االستیک  دهند وقتی که قسمت داخلی میوه رفتار ویسکوز در حالی خود نشان می
  .گذارد از خود به نمایش می
، مدل 1یافته ماکسول تعمیم هاي مدل نام تنش به رهایشسه مدل عمومی ) 2005( حسن و همکاران

رقم خرما در دو مرحله  8هاي ویسکواالستیک  منظور توصیف ویژگی را به 3نوسینویچ مدل و 2پلگ
هاي مطرح شده براي تعیین  رسیدگی خالل و رطب مورد مقایسه قرار دادند و پی بردند که همه مدل

ته ماکسول در پیشگویی دادهاي تجربی یاف ها معتبر بودند اما مدل تعمیم نمونه تنش رهایشکمی رفتار 
براي توصیف رفتار که  پلگهاي تحلیلی مانند ماکسول و  اغلب مدل .نسبت به دو مدل دیگر بهتر بود

. هستندشود، تنها وابسته به یک عامل مانند زمان  کاربرده میه ویسکواالستیک محصوالت کشاورزي ب
هاي تحلیلی  ي منحصر به فردي که در مقابل مدلها دلیل ویژگی استفاده از شبکه عصبی مصنوعی به

شبکه عصبی این قابلیت را دارد که را دارد. دارد امکان اضافه کردن عوامل دیگري مشابه رطوبت و دما 
با داشتن اطالعات ناقص و توام با خطاي رفتار بین متغیرهاي مورد بررسی، ضابطه بین آنها را 

بینی خوبی براي سایر مقادیر پارامترهاي  دیده قدرت پیش زششبکه عصبی آمواستخراج و تعمیم دهد. 
مري  سکواالستیک غیرخطی ترکیبات پلیرفتار وی) 2006( هیک و همکاران -الگیري نشده دارد.  اندازه

هاي  مدل هاي عصبی مصنوعی، در تحقیقی سه روش شبکهبینی کردند.  را با استفاده از شبکه عصبی پیش
بینی ضریب کشسانی ظاهري دانه نخود با هم مقایسه شدند.  ان براي پیشآماري و مدل رفتار کشس

هاي عصبی  که استفاده از شبکه تر است در حالی هاي آماري ساده نتایج نشان داد که استفاده از روش
 هدف از انجام این تحقیق، بررسی رفتار ).2006دیزجی و همکاران،  (ذکی باشد تر می مصنوعی دقیق

 پلگهاي ریاضی و تحلیلی ماکسول و  انار در سه زمان مختلف برداشت به کمک مدلویسکواالستیک 
  بینی کند. رفتار ویسکواالستیک انار را پیش دو نیز ارائه مدل شبکه عصبی که بتوان

                                                             
1- Maxwel 
2- Peleg 
3- Nussinovitch 
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  ها مواد و روش
غات از باماه)  آخر آبان ماه و اول آبان ،در سه زمان مختلف (نیمه مهرماه رقم اردستانی انارهاي  نمونه
تا زمان نمونه ها در یخچال به مدت سه روز  ند.شدبرداشت  رضوي فیض آباد استان خراسان شهرستان

 12مـدت   بـه  هـا  نگهداري شدند. قبـل از شـروع آزمایشـات نمونـه    گراد  درجه سانتی 4- 5آزمایش در دماي 
آزمایشـگاهی   ا با ترازويه نمونههر یک از  ساعت در دماي اتاق قرار گرفتند تا با دماي محیط هم دما شوند.

هاي داراي وزن کمتر  میوهبندي شدند که  اساس وزن در سه گروه طبقهها بر توزین شدند. در نهایت میوه
آزمایش انتخاب شدند. گرم (بزرگ)  400گرم (متوسط) و بالتر از  250-400گرم (کوچک)، بین  250از 

که داراي نیرو سـنجی  ) CNS Farnell, Model: QTS 25( 1تنش با استفاده از دستگاه آنالیز بافت رهایش
(نیمه مهرمـاه، اول  در سه سطح  در این آزمایشات اثر زمان برداشتنیوتن بود انجام گرفت.  001/0با دقت 

تکـرار بـراي هـر     5وسط و بـزرگ) بـا   تو اندازه میوه در سه سطح (کوچک، م ماه) ماه و آخر آبان آبان
بر دقیقه توسط پروب  متر میلی 30هر میوه انار با سرعت ثابت  تنش بررسی شدند. رهایشآزمایش بر 

در  متر میلی 3گرفت و تغییر شکلی برابر با  تحت فشار محوري قرار می متر میلی 150دري با قطر سیلن
رسید دستگاه با ثابت نگـه داشـتن    میوه ایجاد می کرد، بعد از اینکه میوه به این مقدار از تغییر شکل می

نیرو متناظر با آن (نیروي اعمال از سمت میوه به پـروب دسـتگاه) را بـه     ،ر شکل ایجاد شدهمقدار تغیی
). 1996(بالهوویچ،  کرد زمان) را نیز رسم می -ن (نیروثبت می کرد و منحنی مربوط به آ ثانیه 60مدت 

بر سطح  زمان مقدار نیروي ثبت شده توسط دستگاه را -زمان به منحنی تنش -براي تبدیل منحنی نیرو
در این تحقیـق از هـر دو    د.مآ دست می تماس بین میوه و پروب دستگاه تقسیم نموده و مقدار تنش به

. همچنین مـدل شـبکه عصـبی    استفاده شد رهایش تنشبراي تفسیر رفتار ، پلگ، ماکسول و رایجمدل 
  . برده شد کاره بعنوان یک مدل جایگزین  به

شود شامل  تنش مواد کشاورزي استفاده می رهایشرفتار که اغلب براي نشان دادن  مدل ماکسول
اند)  صورت سري متصل شده هاي ماکسول (فنر هوکی و کمک فنر نیوتنی که به تعداد محدودي از المان

که مقداري  صورت موازي به یکدیگر متصل شده و از آنجایی ها به ). این المانالف - 1 باشد (شکل می
ماند، فنري  ذشت زمان طوالنی در محصوالت کشاورزي باقی میاز تنش اعمالی حتی بعد از گ

). این دستگاه اصالح شده را مدل ب -1 شود (شکل دستگاه ماکسول اضافه می صورت موازي به به
 شود نامند. معادله مربوط به مدل تعمیم یافته ماکسول توسط رابطه زیر ارائه می ماکسول عمومی می

 ):1970محسنین، (
                                                             
1- Texture Analyzer 
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اي  تنش مواد کشاورزي، مدل خطی و نرمالیزه رهایشبراي نشان دادن رفتار  )1979( پلگ
  صورت زیر ارائه نمود. به
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 K2 و t ،K1تنش در زمان  t)(مقدار تنش در زمان صفر (تنش اولیه)،  )0(که در این رابطه
  باشند. هاي فرمول می ثابت

درصد  70دو دسته مجموعه آموزش  طور تصادفی به در ابتدا دادههاي موجود بهمدل شبکه عصبی: 
داده) تقسیمبندي شد. قبل از  480درصد کل دادهها ( 30داده) و مجموعه تست  1121کل دادهها (

صورت غیرخطی  ) به3کارگیري دادههاي خام اولیه در آموزش و تست شبکه با استفاده از رابطه ( به
  نرمالیزه شدند.
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ترتیب مقادیر بیشینه و کمینه  به minxو maxxداده نرمالیزه شده،  nxداده خام اولیه، xدر اینجا 
  هاي تبدیل شده است. ترتیب حد باالیی و پایینی دامنه تغییرات داده به minrو  maxrهاي اولیه و  داده

) استفاده شد که این نوع شبکه عصبی MLPالیه ( سازي از شبکه عصبی پرسپترون چند براي مدل
کنـد. هـدف اتخـاذ     ) تولید مـی q )q=1,...,Qبراي هر  Zqبردار خروجی  ،Xqبا دریافت بردار ورودي 

که تا جاي ممکن نزدیک به خروجی  Zqمنظور دستیابی به خروجی واقعی  ترهاي صحیح شبکه بهپارام
براي آموزش شبکه از الگوریتم پس انتشار با نـرخ یـادگیري کاهشـی     متناظر با خود باشد. dqمطلوب 

)1BDLRF ) 2) استفاده شد. مزیت این الگوریتم در مقابل با الگوریتم پسانتشار اصـلیBB ن عنـوا  ) بـه
شامل سهولت در تنظیم پارامترهاي یادگیري شبکه، کاهش  MLPیک الگوریتم رایج در آموزش شبکه 

  ).2002باغمیشه،  -باشد (وکیل زمان یادگیري و بهبود رفتار شبکه در طول آموزش می
 

 
  ).2002باغمیشه،  -(وکیل با یک الیه مخفی MLPساختار شبکه  -2 شکل

  
براي ارزیابی قابلیت شبکه عصبی در پیشبینی تنش از معیارهـاي متوسـط قـدرمطلق درصـد خطـا      

)3MAPE) 4)، ریشه متوسط مربعات خطاRMSE و ضریب تبیین معادله خطی رگرسیونی بین مقادیر (
  ).2011پیشبینی شده توسط شبکه عصبی و مقادیر واقعی آنها استفاده شدند (روحانی و همکاران، 

  

                                                             
1- Backpropagation With Declining Learning-Rate Factor  
2- Basic Backpropagation 
3- Mean Absolute Percentage Error 
4- Root Mean Squared Error 
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ام از خروجـی پیشـبینی    iمؤلفـه   pjiام،  jام از خروجی واقعی مربوط به نرون  iمؤلفه  djiدر اینجا 
هاي واقعی و پیشبینی شـده   ترتیب متوسط خروجی به pو  dام،  jتوسط شبکه مربوط به نرون  شده

  ها و تعداد متغیرهاي خروجی هستند. ترتیب تعداد نرون به mو  nتوسط شبکه و 
  

  نتایج و بحث
هاي انار در سه زمان مختلف برداشت و سه اندازه (بزرگ،  تنش نمونه رهایشداده هاي آزمایش 

هاي  گیري شدند و سپس مدل تکرار انجام شده بود میانگین 5و کوچک) که هر کدام در متوسط 
ضرایب  1جدول ها استفاده گردید. در  تنش آن رهایشبراي بررسی و مقایسه رفتار  پلگماکسول و 
هاي مختلف انار آورده شده است.  هاي برداشت و اندازه به تفکیک زمان یافته ماکسول مدل تعمیم

بزرگتر از  R2، 003/0کمتر از  RMSEدر تمام موارد مشاهده می شود،  1نه که در جدول گو همان
لذا مدل باشد،  می 385/0بجز براي اندازه متوسط در زمان برداشت اول کمتر از  MAPEو  98/0

این در حالی است که  تنش انار را توصیف نماید رهایش ماکسول توانسته به نحوي مطلوب رفتار
هاي  نیز برتري مدل تعمیم یافته ماکسول را در پیشگویی داده) 2005( قات حسن و همکاراننتایج تحقی

  .رقم خرما را نشان داد 8تجربی رفتار ویسکواالستیک 
یکی از پارامترهاي مهم در مدل شود  مستهلک شناخته میعنوان تنش غیر که به )σe( مانده تنش باقی
 σe هاي مورد آزمایش مقدار در تمامی نمونه، 1جدول  باشد. براساس نتایج مندرج در ماکسول می

مانده که مقدار آن بعد از گذشت  هاي انار باقی عبارت دیگر تنشی در میوه باشد. به بزرگتر از صفر می
دهد که میوه انار همانند جامد  شود. این موضوع نشان می ثابت می ثانیه) تقریباً 60( رهایشزمان 

هاي  طور میانگین در برداشت هدهد که ب نشان می 1ند. همچنین نتایج جدول ک ویسکواالستیک رفتار می
باشد. افزایش رسیدگی میوه  هاي برداشت شده در مرحله اول می باالتر از نمونه σeسوم مقادیر  مدو
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 )2011( . مقیمی و همکارانال متمایل گردد سمت ماده االستیک ایده باعث شده است تا رفتار ماده به
ناشی از علت آن را  وخصوص رفتار گیالس در کرنش ثابت، نتیجه مشابه را گزارش نمودند نیز در 

  بیان کردند.تغییرات چسبندگی در بافت و پوست میوه 
  

  .(رقم اردستانی) انار ضرایب مدل تعمیم یافته ماکسول در سه زمان برداشت و سه اندازه مختلف -1 جدول
زمان 

eσ  σ(0) C1  C2  1τ  2τ  RMSE MAPE R2  اندازه  برداشت
 

  اول
  998/0  202/0  0001/0  46/22  77/1  003/0  003/0  023/0  017/0  بزرگ
  995/0  312/0  0001/0  04/20  75/1  003/0  004/0  023/0  017/0  متوسط
  995/0  315/0  0001/0  35/24  80/1  003/0  003/0  021/0  015/0  کوچک

  دوم
  998/0  218/0  0002/0  04/2  91/23  012/0  015/0  096/0  069/0  بزرگ
  996/0  242/0  003/0  72/1  58/23  019/0  016/0  107/0  072/0  متوسط
  985/0  305/0  0007/0  07/2  34/25  021/0  017/0  132/0  094/0  کوچک

  سوم
  998/0  194/0  0003/0  72/1  73/24  014/0  017/0  113/0  082/0  بزرگ
  996/0  271/0  0005/0  84/1  27/24  021/0  023/0  146/0  102/0  متوسط
  990/0  385/0  0006/0  45/1  68/19  028/0  015/0  119/0  076/0  کوچک

  
به مدل ماکسول، ساده بودن شکل ریاضی آن است، که این محاسبه ضرایب را  پلگبرتري مدل 

 دهد. را نشان می پلگنتایج مدل  2جدول  ).1979؛ پلگ، 2006هیک و همکاران،  -ال( کند تر می ساده
توان بیان کرد،  ) میR2( ) و باال بودن ضریب تبیین مدلMAPEو  RMSE( ن خطامبناي پایین بود بر

ید. ک انار را در طول زمان توجیه نماتوان به شکلی مناسب رفتار تنش ویسکواالستی نیز می پلگمدل 
مقایسه خطاهاي ) 2011( و مقیمی و همکاران) 2005( حسن و همکاران مطابق با نتایج سایر محققین

  دهد که مدل ماکسول عملکرد بهتري داشته است. یافته ماکسول نشان می ا مدل تعمیمب پلگمدل 
k2 باشد که براي مواد مایع برابر با یک و مقدار آن براي مواد  شاخصی از درجه سفتی محصول می

طـور متوسـط    کند. لذا در مورد واریته مطالعه شده، به نهایت میل می آل به سمت بی جامد االستیک ایده
آوري شده در زمان اول برداشت از درجه سفتی بیشتري نسبت به دو زمان برداشت دیگر  انارهاي جمع

  هاي بزرگتر از درجه سفتی بیشتري برخوردار هستند.  برخوردار است. همچنین انارهاي با اندازه
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  .دازه مختلفبراي رقم اردستانی انار در سه زمان برداشت و سه ان پلگضرایب مدل  -2 جدول
σ(0) k1  k2  RMSE MAPE R2  اندازه  زمان برداشت

 

  اول
  973/0  833/0  0002/0  75/3  74/31  023/0  بزرگ
  979/0  703/0  0002/0  35/3  32/14  023/0  متوسط
  981/0  636/0  0001/0  55/3  39/28  020/0  کوچک

  دوم
  987/0  509/0  0006/0  67/3  14/30  094/0  بزرگ
  979/0  750/0  0008/0  27/3  02/18  103/0  متوسط
  965/0  927/0  0013/0  36/3  13/12  135/0  کوچک

  سوم
  982/0  528/0  0007/0  90/3  53/33  108/0  بزرگ
  974/0  752/0  0012/0  62/3  00/29  140/0  متوسط
  973/0  867/0  0010/0  90/2  73/7  112/0  کوچک

  
ه مخفی شبکه از طریق آزمون سعی و تعیین توپولوژي بهینه، تعداد نرون ها در الی: مدل شبکه عصبی

ها در الیه مخفی کافی نباشد، شبکه قادر به یادگیري خوب نخواهد  خطا بدست آمد. اگر تعداد نرون
باغمیشه  -(وکیل شود پذیري شبکه می شد. ولی در تعداد بسیار زیاد آن منجر به تضعیف ویژگی تعمیم

نرون در الیه مخفی قادر به یادگیري  5با  MLPنتایج نشان داد که شبکه عصبی  ).2003و پاوسیچ، 
رفتار تغییرات تنش اعمالی به انار در طول زمان است. براي رسیدن به عملکرد بهتر و تسریع در 

عملکرد شبکه براي ). 2011(روحانی و همکاران،  ) استفاده شدα( همگرایی شبکه از عامل ممنتوم
] 0/0 9/0و [ η] براي 5/0 90/0[ممنتوم در بازه تغییراتی تمام ترکیبات مقادیر آهنگ یادگیري و عامل 

آید.  بدست می α=95/0با هم مقایسه شدند. نتایج نشان داد که بهترین عملکرد در سطح ثابت  αبراي 
بنابراین در طی آموزش شبکه، تنها پارامتر یادگیري از آهنگ کاهشی برخوردار شد. مقدار بهینه اولیه 

8/0=η دست هب 5000ت آمد. تعداد بهینه تکرارهاي مورد نیاز شبکه براي یادگیري براي شبکه بدس
  .حاصل شد 1000در BDLRF آمد، همچنین نقطه بهینه شروع الگوریتم

دیده بر  بینی شبکه عصبی آموزش نتایج حاصل از پیش 3در جدول تحلیل آماري نتایج شبکه عصبی: 
هدف از این مرحله ارزیابی ویژگی ه شده است. مبناي پارامترهاي بهینه در مرحله آزمایش آورد

هاي عصبی انتخاب شده است. بنابراین مدلها با استفاده از مجموعه  تعمیمپذیري و شایستگی مدل
شوند. دامنه  هاي آزمون) ارزیابی می هاي آموزش مدل (مجموعه داده هاي غیر از مجموعه داده داده
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 195/0-389/0و  0001/0-0006/0تیب در حدود تر به MAPEو  RMSEتغییرات معیارهاي خطاي 
باشد، همچنین رابطه خطی رگرسیونی بین مقادیر واقعی در  می 99/0و مقدار ضریب تبیین باالتر از 

داراي کمترین عرض از مبدا (نزدیک به صفر) و  MLPمقابل مقادیر پیشبینی شده توسط شبکه عصبی 
هاي پیشبینی شده توسط شبکه از نظر آماري با هم  دههاي واقعی و دا شیب نزدیک به یک باشد. داده

مقایسه شدند. در اینجا فرضیه صفر بر تساوي میانگین، واریانس و توزیع آماري هر دو سري داده 
 pآزمون شد. بنابراین اگر  pدرصد به کمک پارامتر  95داللت دارد. هر فرضیه در سطح احتمال 

ترتیب براي  باشد، فرضیه صفر را نمیتوان رد کرد. به 05/0محاسبه شده براي هر مقایسه بیشتر از 
 pاسمیرنو استفاده شد. مقادیر  -و کولموگرف t ،Fمقایسه میانگین، واریانس و توزیع آماري از آزمون 

دهند که میانگین، واریانس و توزیع آماري مقادیر واقعی و  محاسبه شده براي هر مورد نشان می
دهند که  ). این نتایج نشان میP<2/0داري با هم ندارند (در تمام موارد  شده اختالف معنی پیشبینی

قبول  پذیري شبکه عصبی آموزش دیده قابل  هایی اطمینان کرد زیرا قابلیت تعمیم توان به چنین شبکه می
  باشند. می
  

  .دیده آموزش MLP شبکه عصبی زمایشآ مرحله نتایج -3 جدول
زمان 

  برداشت
  اندازه

مقایسه 
 ینمیانگ

مقایسه 
 واریانس

مقایسه 
 توزیع

RMSE MAPE R2
 رابطه خطی 

  اول
 pv=0.984dv+0.000  995/0  239/0  0001/0  471/0  782/0  982/0  بزرگ

 pv=0.995dv+0.000  996/0  286/0  0001/0  250/0  937/0  997/0  متوسط

 pv=0.988dv+0.000  996/0  335/0  0001/0  575/0  826/0  969/0  کوچک

  دوم
 pv=1.001dv-0.000  997/0  255/0  0002/0  471/0  946/0  801/0  بزرگ

 pv=0.994dv+0.000  997/0  229/0  0003/0  883/0  922/0  927/0  متوسط

 pv=1.001dv-0.000  994/0  303/0  0006/0  228/0  925/0  887/0  کوچک

  سوم
 pv=0.996dv+0.000  996/0  232/0  0003/0  229/0  948/0  999/0  بزرگ

 pv=0.996dv+0.000  996/0  195/0  0005/0  404/0  994/0  999/0  متوسط

 pv=0.979dv+0.001  993/0  389/0  0005/0  335/0  893/0  998/0  کوچک
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نشان داد که مدل ماکسول  پلگیافته ماکسول و  نتایج مقایسه خطاهاي مدل تعمیم: ها مقایسه مدل
کسول را با مدل شبکه عصبی مدل ما تنهاکمتري برخوردار است. بنابراین از خطاي  پلگنسبت به مدل 

MLP بینی شده و  هاي آماري بین مقادیر واقعی و پیش نتایج مقایسه 5و  4 هاي جدول کنیم. مقایسه می
با توجه به نتایج مندرج در  دهد. نیز مقادیر خطاها را براي مدل ماکسول و شبکه عصبی نشان می

ین مدل ماکسول و شبکه عصبی از نظر اي ب مالحظه  ، تفاوت قابل5 و 4 هاي و نیز جدول 2جدول 
در  و مقادیر خطا وجود ندارد. ضرایب تبیین آنها ،بینی شده رابطه رگرسیونی بین مقادیر واقعی و پیش

بینی شده براي هر دو مدل  مقایسه آماري بین میانگین و واریانس مقادیر واقعی و پیش تمام موارد
 7 در ماکسولمدل  ترتیب براي درصد به 5سطح احتمال در  دار نشدند ولی مقایسه توزیع آماري معنی
توان بیان کرد که مدل شبکه عصبی  دار شدند. بنابراین می مدل شبکه عصبی در سه مورد معنیو مورد 
MLP و تا حدود زیادي بهتر از آن رفتار تنش ویسکواالستیک  یافته ماکسول تواند مانند مدل تعمیم می

ها  چند استفاده از روش نیز نتیجه گرفتند که هر )2007( یزجی و همکاراند ذکی انار را توصیف نماید.
بینی رفتار کشسان  هاي عصبی مصنوعی در پیش باشد ولی استفاده از شبکه تر می هاي آماري ساده و مدل

  تر است. دانه نخود دقیق
  

  .یافته ماکسول مدل تعمیمآماري  هاي مقایسهنتایج  -4 جدول
زمان 

  برداشت
  اندازه

مقایسه 
 میانگین

مقایسه 
 واریانس

مقایسه 
 توزیع

 رابطه خطی

  اول
 pv=0.997dv+0.000  032/0  966/0  000/1  بزرگ

 pv=0.994dv+0.000  000/0  876/0  988/0  متوسط

 pv=0.996dv+0.000  001/0  935/0  000/1  کوچک

  دوم
 pv=0.997dv+0.000  053/0  957/0  998/0  بزرگ

 pv=0.996dv+0.000  035/0  943/0  000/1  متوسط

 pv=0.952dv+0.005  007/0  097/0  921/0  کوچک

  سوم
 pv=0.997dv+0.000  015/0  964/0  000/1  بزرگ

  pv=0.995dv+0.000  083/0  935/0  000/1  متوسط
 pv=0.990dv+0.000  001/0  846/0  000/1  کوچک
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  .ها براي کل داده MLPنتایج شبکه عصبی  -5 جدول
زمان 

قایسه م  اندازه  برداشت
 میانگین

مقایسه 
 واریانس

مقایسه 
RMSE MAPE R2 توزیع

 رابطه خطی 

  اول
 pv=0.991dv+0.000  997/0  242/0  0001/0  423/0  865/0  930/0  بزرگ
 pv=0.998dv+0.000  995/0  280/0  0001/0  129/0  998/0  954/0  متوسط
 pv=0.993dv+0.000  996/0  327/0  0001/0  035/0  849/0  981/0  کوچک

  دوم
 pv=0.998dv+0.000  997/0  241/0  0002/0  023/0  994/0  894/0  بزرگ
 pv=0.996dv+0.000  997/0  225/0  0003/0  436/0  916/0  962/0  متوسط
 pv=0.997dv+0.000  994/0  310/0  0005/0  021/0  987/0  922/0  کوچک

  سوم
 pv=0.994dv+0.000  997/0  231/0  0003/0  053/0  862/0  978/0  بزرگ
 pv=0.995dv+0.000  996/0  196/0  0005/0  339/0  921/0  986/0  متوسط
 pv=0.998dv+0.000  997/0  392/0  0005/0  109/0  790/0  974/0  کوچک

  

  
  

  ) b( )، مرحله دومa( رهایش تنش انار در مرحله اول رفتار -3 شکل
  .)d( ) و مقایسه آنها با همدیگرc( و مرحله سوم برداشت
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دهد.  وسط رفتار استراحت تنش انار را در سه مرحله برداشت نشان میمت )c( و )a) ،(b( 3 شکل
 ها واسطه سفتی و چسبندگی بافت نمونه تفاوت رفتار ویسکواالستیک انارها در هر مرحله از برداشت به

کند.  ها، انار در هر مرحله از برداشت مانند جامد ویسکواالستیک رفتار می باشد. براساس این شکل می
ثابت  تقریباً رهایش) که مقدار آن بعد از گذشت زمان eσمانده ( دیگر تنشی در انار باقیعبارت  به

 3باشد و در محصول باقی خواهد ماند. با توجه به شکل  شود که این مقدار تنش بزرگتر از صفر می می
)dرداشت )، رفتار االستیک انار در مرحله سوم برداشت بیشتر از مرحله دوم برداشت و مرحله اول ب

  باشد.  می
  

  گیري نتیجه
تنش انار رقم اردستانی که در سه زمان مختلف برداشت و سه اندازه (بزرگ،  رهایشنتایج آزمایش 

انجام شد نشان داد که میوه انار در هر مرحله از برداشت مانند جامد متوسط و کوچک) 
هر مرحله از برداشت به واسطه تفاوت رفتار ویسکواالستیک انارها در  و کند ویسکواالستیک رفتار می

باشد. رفتار االستیک انار در مرحله سوم برداشت بیشتر از مرحله  ها می سفتی و چسبندگی بافت نمونه
  .باشد دوم برداشت و مرحله اول برداشت می

استفاده  رفتار ویسکواالستیک میوه انارهاي ماکسول و پلگ که براي بررسی رفتار  مقایسه مدل
و  تنش انار را توصیف نماید رهایش اد که مدل ماکسول توانسته به نحوي مطلوب رفتارگردید نشان د

عنوان تنش  مانده که به تنش باقیمدل ماکسول نسبت به مدل پلگ از خطاي کمتري برخوردار است. 
عبارت  باشد. به بزرگتر از صفر می هاي مورد آزمایش در تمامی نمونهشود  غیر مستهلک شناخته می

ثابت  ثانیه) تقریباً 60( رهایشمانده که مقدار آن بعد از گذشت زمان  هاي انار باقی تنشی در میوهدیگر 
  کند. دهد که میوه انار همانند جامد ویسکواالستیک رفتار می شود. این موضوع نشان می می

 ویسکواالستیک  هاي متداول غیرخطی تواند جایگزین مناسبی براي مدل می MLPمدل شبکه عصبی 
تواند به  دیده باشد، می طور صحیح آموزش مانند ماکسول و پلگ باشد. مدل شبکه عصبی که به

بینی  هاي کشاورزي را پیش سادگی ذخیره شود و با اطمینان و کارآمد رفتار ویسکواالستیک محصول
 کند.
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Abstract1 

Stress relaxation is one of the defined tests to characterize the viscoelastic 
properties of agricultural materials. Stress relaxation data are very important 
because they provide useful and valuable information such as fruit firmness and 
ripening, food processing and predicting changes in the material during mechanical 
loading. Viscoelastic behavior of pomegranate that is cultivated in Iran has been 
studied in current research. For this purpose, stress relaxation test was conducted 
with Ardestani cultivar of pomegranate for three sizes (small, medium and large) 
and three different harvesting times. Two common models (the Generalized 
Maxwell model and the Peleg model) were fitted to the experimental data. For 
Maxwell model coefficients, values for RMSE, R2 and MAPE less than 0.003, 
greater than 0.98 and less than 0.385 were obtained respectively. The value of 
MAPE has been acquired for all harvesting times and pomegranate sizes except for 
pomegranate with medium size in first harvesting time. Results showed that 
Maxwell model describes the tension relaxation behavior of pomegranate with 
lower error than Peleg model in a suitable way. The ability of artificial neural 
networks technique as an alternative to predict the viscoelastic behavior of 
pomegranate was assessed. This assessment showed that artificial neural networks 
and Maxwell model can predict the tension more reliably and more precisely than 
Peleg model. According to analysis of tension data using models coefficients, 
pomegranate behaves like solid viscoelastic in every harvesting stage. It also shows 
that elastic behavior of pomegranate is more in the third stage of harvesting than 
first and second stages. 
 
Keywords: Maxwell model; Peleg model; Stress relaxation; Pomegranate; 
viscoelastic behavior; ANN 
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