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چکیده:
یکی از مهمترین تغییرات فیزیکی که در زمان خشک شدن مواد غذایی همراه با نفوذ رطوبت به خارج از ماده غذایی رخ
میدهد ،کاهش حجم پوسته خارجی یا چروکیدگی میباشد .بهمنظور پیشبینی میزان چروکیدگی خرما رقم مضافتی ،با استفاده
از شبکه عصبی مصنوعی ،آزمایشهای خشک شدن در سه سطح دمایی  50 ،05و  05درجه سلسیوس و سه سطح سرعت
جریان هوا  1/0 ،1و  2متر بر ثانیه در سه تکرار در خشککن کابینتی آزمایشگاهی انجام شد .در این تحقیق از شبکه عصبی
پرسپترون چند الیه با الگوریتم یادگیری لونبرگ-مارکوارت و توابع آستانه خطی و سیگموئیدی برای مدلسازی چروکیدگی
استفاده شد .شبکه مورد نظر با سه نرون در الیه ورودی (دمای هوای خشککن ،سرعت هوای داغ ،زمان خشک شدن) و یک
نرون در الیه خروجی (چروکیدگی) طراحی شد .بهترین توپولوژی  3-5-7-1با الگوریتم یادگیری  LMو تابع آستانه
 ،Tansigبا ضریب همبستگی  5/5505و خطای  5/55532 MSEبود.
واژههای کلیدی :چروکیدگی ،خرمای مضافتی ،شبکه عصبی مصنوعی ،خشککردن

مقدمه
خرما 1یکی از مهمترین نباتات خانواده پالماسه 2با نام علمی فونیکس داکتیلیفرا 3است .خرما یکی از محصوالت مهم
کشاورزی و یکی از منابع عمده تحصیل ارز برای کشور میباشد .میوه خرما از نظر گیاهشناسی یک میوه سته از خانواده پالم
میباشد که از هسته ،میانبر (مزوکارپ) گوشتی و پوست میوه (برونبر یا اپی کارپ) تشکیل شده است(.)Barreveld, 1993
خشککردن فرآیند کاهش آب یا آبگیری از مواد طبیعی و یا صنعتی بهمنظور از بین بردن رطوبت و رساندن آن به یک
محتوای رطوبتی مشخص ،همراه با حفظ کیفیت محصول ،عملکرد باال و هزینههای عملیاتی کم است(.)Defraeye, 2014
عملیات خشککردن ،یکی از مهمترین و اساسیترین مراحل در صنایع غذایی ،میباشد که برای حفظ خصوصیات محصوالت
کشاورزی ،دارویی و همچنین کاهش هزینههای حملونقل و سهولت مصرف به کار میرود .هدف از خشککردن یک ماده
غذایی خارج کردن رطوبت و در نتیجه جلوگیری از فساد میکروبی و شیمیایی و افزایش ماندگاری آن است .طی فرآیند
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- Date fruit
- palmaceae
3
- phoenix dactylifera
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خشککردن میبایست حفظ بافت ،رنگ ،طعم و ارزش غذایی محصول را نیز مد نظر داشت( .)Lahsasni et al., 2004یکی
از مهمترین تغییرات فیزیکی که در زمان خشک شدن مواد غذایی همراه با نفوذ رطوبت به خارج از ماده غذایی رخ میدهد،
کاهش حجم پوسته خارجی یا چروکیدگی میباشد .انتقال جرم و حرارت همزمان در هنگام خشک شدن مواد غذایی،
تنشهایی در ساختار سلولی مواد غذایی ایجاد میکند که منجر به تغییر شکل و چروکیدگی میشود( Mayor & Sereno,

 .)2004بهطور کلی برای مدل کردن پدیدههای فیزیکی مانند میزان چروکیدگی محصوالت کشاورزی از روشهای معمول
حل معادالت (موازنه جرم و انرژی) استفاده میشود اما به دلیل وقتگیر بودن حل این معادالت روشهای سریعتری چون
شبکه عصبی مصنوعی هم موجود است .شبکههای عصبی مصنوعی یکی از مهمترین روشهای هوش مصنوعی بوده که در آن
با الهام از مدل مغز انسان ،ضمن اجرای فرآیند آموزش ،اطالعات مربوط به دادهها ،در قالب وزنهای شبکه ذخیره میشوند
(غضنفری و کاظمی .)1302 ،اساس روشهای هوشمند ،استفاده از دانش نهفته در دادههای آزمایش ،تالش برای استخراج
روابط ذاتی بین آنها و تعمیم آن در موقعیتهای دیگر است( .)Dayhoff, 1990یکی از پارامترهای مؤثر در آنالیز طراحی و
بهینهسازی خشککنها ،پیشبینی و مدل کردن فرآیند خشککردن میباشد .توسعه روشهای متداول بر پایه اصول اولیه برای
پیشبینی فرآیند زمان زیادی صرف میکند و دقت نتایج بهدست آمده از آنها رضایت بخش نیست .شبکههای عصبی
مصنوعی قدرت تأمین دقت و سرعت الزم برای پیشبینی فرآیند خشککردن را دارند .شبکههای عصبی مصنوعی ازجمله
فنون محاسباتی نرمافزاری است که با تقلید نسبتاً ساده از سیستم بیولوژیک توانایی مدلسازی و آنالیز بسیاری از مسائل پیچیده
را دارند .این تکنیک برخالف تکنیکهای مرسوم مانند روشهای آماری و تصادفی ،یکراه کم هزینه برای حل مسائل پیچیده
از طریق مدل کردن ،آنالیز ،تقریب با تلورانس قابل قبول نسبتاً حقیقی ارائه میدهد و بهطور گسترده در تشخیص الگو و
طبقهبندی ،عیبیابی ،کنترل و بهینه سازی و تخمین توابع بکار میرود و قادر هستند برای تخمین و پیشگویی رفتار فرآیند
بدون نیاز به مدل ریاضی یا یک معادله پیشگوییکننده مرتبط با یک مسئله فیزیکی استفاده شوند( .)Huang et al., 2010در
این تحقیق پیشبینی میزان چروکیدگی خرمای مضافتی درطی فرآیند خشککردن با استفاده از شبکه عصبی صورت گرفت.

مواد و روشها
خرمای مضافتی مورد نیاز از شهرستان جیرفت تهیه شد .برای جلوگیری از کاهش رطوبت خرما ،نمونهها در دمای +4°
درجه سلسیوس نگهداری شد .قبل از انجام آزمایشهای خشککردن ،نمونههای خرما از یخچال خارج و به مدت  2ساعت
در دمای اتاق (حدود  20درجه سلسیوس) به تعادل دمایی میرسید.
تعیین رطوبت اولیه محصول
میزان رطوبت اولیه نمونه با روش خشککردن در آون به دست آمد .نمونههای تقریباً  55گرمی در آون در دمای
 150±2درجه سلسیوس به مدت  72ساعت قرارگرفته و خشک شد ،با وزن نمودن مجدد نمونهها و محاسبه کاهش وزن به
وزن اولیه ،رطوبت نمونهها بر پایه تر محاسبه شد( .)Elleuch et al., 2008این کار در  3تکرار انجام شد .رطوبت بر پایه تر
برای خرمای مضافتی حدود  %25بهدست آمد .توزین نمونهها توسط ترازوی دیجیتال ( TE214Sساخت کشور آلمان) با دقت
 ± %1گرم انجام شد.

2

روش اندازهگیری زمان خشک شدن
پس از آماده شدن خشککن و تنظیم آن در دماها و سرعتهای مورد نظر ،نمونههای تقریباً  55گرمی خرما بر روی
سینی مشبک شکل درون خشککن قرار داده شد .در طی فرآیند خشک شدن کاهش وزن نمونهها در فواصل زمانی  55دقیقه
اندازهگیری میشد .عملیات خشک شدن تا وقتیکه رطوبت نمونهها به زیر  %25برسد ادامه مییافت .به علت آنکه زمان
خشک شدن مؤثر در تحلیل نتایج برای رطوبت  %25در دسترس نبود ،زمان با استفاده از تخمین مدلسازی بر اساس تغییرات
رطوبت در نرمافزار MATLAB.2013تعیین گردید .در این پژوهش برای بررسی میزان چروکیدگی خرما در طی فرآیند
خشک شدن آزمایشهای مورد نظر در دمای هوا  50 ،05و  05درجه سلسیوس و سرعت هوا  1/0 ،1و  2متر بر ثانیه انجام
شد.
اندازهگیری چروکیدگی
پس از رسیدن رطوبت نمونهها به زیر  ،%25نمونهها از خشککن کابینتی خارج و تغییرات حجم نمونهها با استفاده از
روش جابجایی مایع تولوئن تعیین گردید (رضوی و اکبری .)1300 ،در این پژوهش از تولوئن استفاده شد .از مزایای تولوئن
نسبت به سایر مایعات میتوان کشش سطحی و دانسیتة کم ،نقطهجوش نسبتاً باال و عدم تغییر ساختار شیمیایی آن در اثر
مجاورت با هوا را نام برد.
مدلسازی شبکه عصبی
شبکههای عصبی مصنوعی بهعنوان یکی از شاخههای هوش مصنوعی به دلیل دارا بودن ساختار پردازش موازی دارای
سرعت پردازش باالیی هستند .شبکه عصبی مصنوعی نوعی سیستم پردازش دادهها است که از تعداد زیادی پردازشگر ساده و
مرتبط با هم بنام نرون تشکیلشده است و در ساختار آن از ساختمان مغز الهام گرفته شده است .شبکههای مذکور قادر به
پردازش دادههای پیوسته و گسسته زمانی از طریق تابع نگاشت غیرخطی هستند.
شبکه عصبی مصنوعی با سه نرون الیه ورودی (زمان خشکشدن ،سرعت هوای خشککن و دمای خشککن) و یک
نرون الیه خروجی (میزان چروکیدگی) طراحی میشود .بهمنظور انتقال خروجیهای هر الیه به الیههای بعدی از توابع محرك
استفاده میشود .از توابع محرك معروف میتوان توابع سیگموئیدی و خطی را نام برد .دادهها برای ساخت شبکه عصبی
مصنوعی به دو سری دادههای آموزش و دادههای آزمون تقسیم میشوند در این طرح از وارسی اعتبار برای تعلیم و آزمایش
شبکه استفاده میشود .برای کاهش خطای انتخاب دادهها ،در حدود هشتاد درصد دادهها به صورت تکرار شونده صرف
آموزش و مابقی برای آزمون و ارزیابی شبکه به کار گرفته میشود .در طی فرآیند یادگیری ،میزان فراگیری شبکه توسط
معیارهای خطایی مرتباً سنجیده میشود و در نهایت شبکهای مورد پذیرش قرار میگیرد که کمترین خطا را دارا باشد .اولین
گام در ایجاد شبکههای عصبی مصنوعی ،انتخاب معماری شبکه است ،در طی فرآیند آموزش ،شبکههای عصبی مصنوعی به
کمک دادههای آموزشی ،ارتباط بین نرونها را در چرخه آموزش یاد میگیرند تا اینکه مقادیر پیشبینی شده به مقادیر خروجی
مطلوب نزدیک شود و مقادیر خطای حاصل از مقادیر خطای مشخص شده کمتر گردد .همه آزمایشهای خشککردن به کمک
دستگاه خشککن آزمایشگاهی ذکر شده انجام شد .نرمافزار  MATLAB.2013برای طراحی و ارزیابی شبکههای عصبی
مصنوعی مختلف استفاده شد.
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بررسی قابلیت تعمیم شبکه عصبی آموزش دیده ،گام آخر در توسعه مدل شبکه عصبی مصنوعی است .در این مرحله
مدلهای شبکه عصبی آموزش دیده بهوسیله مجموعه دادههای ارزیابی که مستقل از دادههای آموزش است مورد آزمون قرار
میگیرد .برای یافتن شبکهای با معماری مناسب به کمک الگوریتمهای آموزشی ،از معیار خطای مربعات میانگین استفاده
میشود که با رابطه ( )17-3تعریف میشود MSE .بهعنوان معیار اولیه برای انتخاب معماری مناسب به شمار
میرود(.)Mohebbi et al., 2008

()11-3
در معادالت فوق  Oو  Tبه ترتیب مقادیر پیشگویی توسط شبکه عصبی مصنوعی و واقعی داده  iام N ،تعداد دادهها
میباشد .هدف آن است که میزان این خطا به کمترین مقدار ممکن برسد.
برای ارزیابی یادگیری شبکههای عصبی در قالب تعمیم آموزش خود و حصول بهترین نتایج ،از چندین معیار استفاده
شد .مقادیر آماری برای ارزیابی قابلیت تعمیم عبارتاند از ضریب همبستگی ،)R( 4خطای مطلق میانگین )MAE( 0که به
ترتیب از روابط زیر محاسبه میشوند:
()11-3

,

()11-3
در این رابطهها O i ،مقدار پیشبینی شده به وسیله شبکه عصبی مصنوعی برای الگوی  iام Ti ،مقدار هدف (آزمایشی)
برای الگوی  iام Tm ،میانگین مقادیر پیشبینی شده و  nتعداد الگوهای آموزشی است.

نتایج و بحث
استفاده از شبکه عصبی مصنوعی روش نوینی در حل بسیاری از مسائل مهندسی میباشد .این روش مبتنی بر یافتن
روابط ذاتی میان پارامترهای مختلف مؤثر بر هر مسئله ،یادگیری آن و سپس تعمیم به نمونههای مشابه میباشد .برای بهینه یابی
و بهمنظور یافتن شبکه مناسب ،شبکههای پرسپترون چند الیه با توابع آستانه سیگموئیدی و خطی مورد استفاده قرار گرفتند.
نتایج ارزیابی توپولوژیهای مختلف نشان داد که بهترین شرایط مربوط به توپولوژی  ،3-5-7-1تابع آستانه  TANSIGو
الگوریتم یادگیری  LMاست جدول ( ،)1زیرا در بین تمامی شبکهها داری کمترین میزان میانگین مربع خطا و میانگین خطای
مطلق و بیشترین ضریب همبستگی است .روند یادگیری شبکه مذکور در شکل ( )1نشان داده شده است .این روند به دلیل
نزدیکی مقادیر آموزش و ارزیابی ،نتایج مناسبی در برداشته است .مقدار خطای شبکه در توپولوژیهای دوالیه با تعداد
نرونهای برابر با شبکه تک الیه نظیر کمتر مشاهده شد .این نوع شبکهها اصطالحاً به شبکههای کم عمق معروفند .افزایش
بیش از حد تعداد نرونها منجر به افزایش حجم محاسبات شده و بر پیچیدگی مسئله میافزاید .افزایش دادههای ورودی به
شبکه عصبی مصنوعی امکان شبیه سازی دقیقتر برای مدل را فراهم میآورد.

- Correlation Coefficient
- Mean Absolute Error
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جدول  :1مشخصات بهترین شبکه  MLPبا الگوریتم یادگیری .LM
توپولوژی

3-5-7-1

تابع آستانه در الیههای پنهان

Tansig

تابع آستانه در الیه آخر

Purlin

MSE

5/55554

R

5/5504

MAE
تعداد تکرار

5/5453
25

شکل  .1روند یادگیری شبکه MLPبا توپولوژی  3-6-7-1با الگوریتم  LMو تابع آستانه .Tansig

در شکل ( )2مقادیر واقعی نسبت رطوبت خرما در مقابل مقادیر پیشگویی شده آمده است .مقدار باالی ضریب
همبستگی  5/5504گویای کارایی باالی شبکه عصبی مصنوعی در پیشگویی میزان چروکیدگی خرما میباشد.
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شکل  .1ضریب همبستگی دادههای آزمون شبکه و دادههای واقعی با توپولوژی .3-6-7-1

نتیجهگیری کلی
نتایج این بررسی نشان داد مدل شبکه عصبی مصنوعی بهعنوان یک ابزار قدرتمند ،میتواند پارامترهای اساسی فرآیند
خشککردن را با دقت باالیی تخمین بزند .بهطوریکه در این بررسی مشاهده نمودیم شبکه پرسپترون چند الیهای با ضریب
همبستگی  5/5504توانست میزان چروکیدگی خرما را تخمین بزند .در بررسی فرآیند خشککردن مدلهای تجربی دارای
پیچیدگی کمتری نسبت به مدلهای شبکه عصبی هستند ،در مقابل مدلهای شبکه عصبی علی الرغم پیچیدگی دارای دقت
باالتری میباشند و برای فرآیندهای پیچیدهتر مناسبتر هستند .بهعالوه امکان بهکارگیری بیش از یک متغیر در ورودی وجود
دارد .همچنین از این مدلها میتوان جهت پیشبینی میزان چروکیدگی الگوهایی که مورد آزمایش قرار نگرفتهاند استفاده کرد
که این ویژگی باعث صرفهجویی در وقت و زمان مورد نیاز برای انجام آزمایش میشود؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت این
مدلها ابزاری مناسب جهت پیشبینی میزان چروکیدگی در مبحث خشک شدن میباشند که میتوانند در سامانه کنترل
خشککن به کار روند.
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