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" بنده در دفاع از جامعه نخبگان و این حرکت علمی کشور تا
نفس دارم ذره ای کوتاه نخواهم آمد و می دانم که این حرکت
،حرکت با برکتی است و انشااهلل عاقبت به خیر است" .
(بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار با نخبگان ؛ )52/7/52
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سرمقاله
مقاالت نشریه علمی ،پژوهشی و فناوری در سه بخش فنی -مهندسی ،علوم پایه و علووم انسوانی مویباشود تقریبوا در هموهی
تعاریف موجود از پژوهش ،مؤلفهی روش و روشمندی دیده میشود و اغلب نویسندگان حوزه پوژوهش را فراینودی مونظم و
روشمند میدانند که این مورد در مقاالت این نشریه دارای اهمیت میباشد پژوهش را میتوان مجموعهی فعالیتهای منظم و
منطقی دانست که اندیشمندان برای پاسخگویی به سؤاالتی که در ذهن دارند ،دنبال میکنند آنچوه پوژوهشهوای علموی را از
غیرعلمی جدا میکند ،مسیرها و روشهایی است که در پژوهش به کار گرفته میشود از اهداف دیگر این نشوریه برقوراری و
ایجاد ارتباط میان علوم مختلف درزمینه های فنی-مهندسی ،علوم پایه و علوم انسانی میباشد؛ چراکه گشوایش درهوای بسوته
علم به مدد فلسفه پیشینهای طوالنی دارد علم را اگر در حد آنچه در آزمایشگاه علوم تجربی رخ میدهد تنزل ندهیم ،درمیابیم
که تفکر فلسفی میتواند در پیچها و بنبستها ،یاریگر و راهگشا باشد بهطورکلی باید گفت که فارغ از تجربی یا غیرتجربوی
بودن علم ،دانشمندان همیشه با سه عنصر مادهی خام ،فرآیند پردازشی و فورآورده نهوایی روبورو هسوتند در علووم انسوانی و
اجتماعی در مقایسه با علوم مهندسی بهدشواری میتوان این سه عنصر را مکانیاب کرد در حوزههای اخیور ایون خوودف تفکور
است که بهعنوان ماده خام ،عنصر تحلیل و اسوتنباط نهوایی بازشوناخته مویشوود در ایون نشوریه و مقواالت چوا شوده نیوز
ارزشمندترین عنصر تفکر پژوهشگران و محققین میباشد
نشریه علمی ،پژوهشی و فناوری بازتابدهنده همت و تالش مضاعف محققان و حرکت پویای آنان جهت توسعه همهجانبه و
متوازن کشور است سازمان بسیج علمی ،پژوهشی و فناوری استان البرز ،با توجه به اهداف متعالی این فصلنامه ،همه محققوان
و صاحبنظران در عرصه علم و پژوهش را دعوت مینماید تا با ارسال یافتههای علمی خود ما را در تحقق این اهداف یواری
کنند

با آرزوی توفیق الهی
سردبیر نشریه
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از شبکه عصبی بهعنوان یک ابزار دقیق در تخمین آالینده
 NOxموتور استفاده کرد که این روش جایگزین آناالیزرهای
گرانقیمت و مدلهای کامپیوتری شد .میانگین انحراف
مطلق بین میزان آالینده  NOxتخمین زدهشده و
اندازهگیری شده  %6/7بود .این کار ثابت کرد که شبکه
عصبی مصنوعی یک ابزار دقیق برای تخمین آالینده NOx
موتور هست].[6

مقدمه
اکنون مدتهاست که در کشورهای صنعتی از موتورهای
دیزل در خودروهای سواری استفاده میشود قبالً از
موتورهای دیزل تنها در کامیونها و اتوبوسها وسایل نقلیه
سنگین نظیر قطارها ،کشتیها و جرثقیلها استفاده میشد و
فقط تک مواردی مثل بنزهای  191گازوئیلی و دیزلی
بودند بازدهی بیشتر و آالیندگی کمتر از مهمترین
مشخصههای خودروهای دیزلی هستند].[1در آینده نزدیک،
استفاده از موتورهای دیزل در وسایلی که نیاز بهصرفه
اقتصادی سوخت دارند مانند اتوبوسها و کشندههای سنگین،
ژنراتورها ،لوکوموتیوها و کاربردهای غیر جادهای بیشتر
خواهد شد] .[2ازآنجاییکه میزان سختگیری و دقت در
استاندارد آالیندهها در حال افزایش است لذا برای بهبود
بازده ،کنترل احتراق در این موتورها ضروری خواهد بود.
موتورهای آینده بهطور معناداری نیاز به کنترل پیچیدهتری
نسبت به استراتژی کنترل موجود ،که بر اساس نقشه است،
دارند و همچنین دارای درجه آزادی بیشتری نسبت به
موتورهای امروزی هستند .کنترل کالسیک  ،یکبعدی و یا
اساساً کنترل بر مبنای نقشه در مواجهه با درجه آزادی
چندگانهای که بهواسطه اشکال مختلف نرخ پاشش
سوخت EGR1،و کنترل سوپاپها در موتورهای دیزل آینده
فراهم میشود  ،شکست سختی خواهد خورد] . [3بعالوه
هزینهها ،زمان موردنیاز و پیچیدگیهای مرتبط با توسعه
موتور ،عملکرد نگاشت ،و همچنین توسعه و کالیبره کردن
سیستم کنترل بهطور معناداری در حال افزایش است  .چیزی
که برای این مقوله موردنیاز است باید چندبعدی باشد،
قابلیت تطبیق داشته باشد ،مجهز به یک سیستم کنترل
یادگیرنده باشد که برای رساندن موتور به سطح کارایی
ایدئال نیازمند تغییرات جدی در مدل موتور نباشد و
همچنین توانایی پیشبینی آالیندههای موتور برای تمامی
وضعیتهای عملیاتی موتور را داشته باشد] .[4شبکه عصبی
مصنوعی ( 2)ANNتمامی این قابلیتها را بر اساس احساس
واقعی ارائه میدهد] . [5به علت توانایی شبکههای عصبی
مصنوعی در حل مسائل غیرخطی ،از اواخر دهه 01
موردتوجه بسیاری قرارگرفته استKrijnsen et al, 1999 .

. Exhaust gas recycled

) Traver et al (1999مطالعههایی را انجام داد مبنی بر
استفاده از متغیرهای درون سیلندری و بر پایه فشار ،بهمنظور
تخمین سطح آالیندههای خروجی از اگزوز موتور دیزل
پاشش مستقیم  Navistar T444بهواسطه استفاده از شبکه
عصبی مصنوعی .آنها به این نتیجه رسیدند که  NOxپاسخ
خوبی به این متد میدهند .بخصوص که  NOxنتایج خوبی را
نشان داد ،چون تولید آن بهطور مستقیم حاصل دمای باال در
سیلندر و این دمای باال بهطور مستقیم وابسته است به
باالترین پیک فشار ،که از ورودیهای اصلی هست].[7

مواد و روشها
یک شبکه عصبی مصنوعی ( (ANNروشی هوشمند برای
پردازش اطالعات است که از سامانه عصبی زیستی الهام
گرفتهشده و مانند مغز به پردازش اطالعات میپردازد .مغز
یک سیستم پردازش اطالعات با ساختار موازی و کامالً
پیچیده است] .[0شبکه عصبی متداول شامل سه الیه
ورودی ،پنهان و خروجی هست .هر الیه شامل تعدادی گره یا
نرون مخصوص به خود هست .شبکه پرسپترون چندالیه
( 3)MLPبا یکالیه مخفی و توابع تبدیل زیگموندی در الیه
میانی و توابع تبدیل خطی در الیه خروجی قادر بهتقریب
تمامی توابع موردنظر با هر درجه تقریب خواهد بود ،مشروط
بر اینکه بهاندازه کافی در الیه مخفی نرون داشته باشیم].[9
در این مطالعه  225داده آزمایشگاهی که بهواسطه واحد
آزمون اندازهگیری شدند  ،به دو بخش برای آموزش و آزمودن
تقسیم شدند .الزم به ذکر است که در این مطالعه بهمنظور
دست یافتن به بهترین عملکرد شبکه ،دادهها بهصورت مجزا
نیز بررسی شدند .بطوریکه دادههای مرتبط باحالت بدون بار،
بار  ، %31بار  %71و بار  %111نیز هرکدام بهصورت جداگانه

1

2

. Artificial neural network

. Multi layer perceptron

2
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با الگوریتم یادگیری مختلف و ساختارهای متفاوت مورد
ارزیابی قرار گرفتند.
برای حالت کلی؛ میزان بار ،دور موتور و فشار پاشش سوخت
بهعنوان الیه ورودی در نظر گرفته شدند و یک نرون در الیه
خروجی  NOxرا نمایندگی میکرد .برای حالتی که هر
وضعیت بار بهطور جداگانه بررسی میشود ،الیه ورودی شبکه
عصبی دارای  2نرون هست که نشاندهندهی دور موتور و
فشار پاشش سوخت هست .در این تحقیق از معماری پس
انتشار خطا با الگوریتم یادگیری traingdx ،trainbr
 trainlm،و  trainscgاستفاده شد که برای هرکدام از این
الگوریتمها تعداد نر ونها در الیه مخفی برای حالت کلی از
 11تا  41و برای حالتی که هر وضعیت بار بهطور جداگانه
بررسی شد از  6تا  15تغییر کرد تا بهترین ساختار شبکه به
دست آید .در فرآیند آموزش ،شبکه فراخوانی میشود و
مقادیر دادههای ورودی را همراه با مقادیر خروجی مرتبط یاد
میگیرد .وزنها تنظیم میشوند درنتیجه شبکه تالش
میکند که خروجیهای مطلوب را تولید کند .دقت و صحت
پروسهی آموزش بهواسطه فرآیند آزمون مورد ارزیابی قرار
میگیرد .پروسه آزمون شامل ارائه مجموعهای از دادههای
تجربی است که کامالً منحصربهفرد میباشند تا اینکه صحت
و دقت شبکه آموزشدیده در تخمین متغیرهای موردنظر
مورد ارزیابی قرار گیرد.

شکل  -1یک شبکه عصبی چندالیه

اندازهگیری دقت برای فاز آزمون با استفاده از  4 RMSEکه در
معادله ( )3نشان دادهشده است محاسبه میشود.
خطای میانگین نسبی ( )MREو ضریب همبستگی ( )R2در
معادالت ( )4و ( )5نشان دادهشدهاند ،از این مقادیر نیز برای
مقایسه دادههای تخمین زدهشده و تجربی استفاده
میشود RMSE.اطالعاتی مختصر را در مورد کارایی و عملکرد
مدل ارائه میدهد بطوریکه انحراف واقعی بین دادههای تخمین
زدهشده و اندازهگیری شده را با مقایسه یکبهیک عبارات اندازه
میگیرد .مقدار  RMSEهمیشه مثبت است و مقدار مطلوب آن
برابر صفر هست .شاخص  MREخطای مقادیر اندازهگیری شده را
نسبت به مقادیر درست میسنجد .مقدار  MREپایینتر
نشاندهنده همبستگی بهتر بین نتایج تخمین زدهشده و
اندازهگیری شده هست .مقدار  2Rنشاندهنده شاخصی دیگر بین
2
دادههای تخمین زدهشده و تجربی هست ،بطوریکه هرچه مقدار R
به عدد  1نزدیکتر باشد ،نشاندهنده دقت باالتر دادههای تخمین
زدهشده هست.

تابع انتقال شبکه عصبی بهصورت زیر بیان میشود.
()1

=NETi

()3
() 2

()4

بطوریکه  NETiبرابر با ورودی خالص برای تابع انتقال نرون iام،
 Wijوزن ارتباطی بین نرون iام در الیه مخفی ورودی jام در الیه
اول هست و  Wbiبایاس مربوط به نرون iام و  fتابع تبدیل هست که
در این تحقیق از تابع تبدیل زیگموییدی استفادهشده است .مقادیر
ورودی و خروجی بین  0و  1نرمالیزه میشوند.

=

RMSE

=

MRE

()5

نتایج و بحث
این مطالعه میزان آالیندهی دیاکسید نیتروژن موتور دیزل
بهوسیلهی شبکه عصبی مصنوعی پیشبینیشده است .مقادیر
بهدستآمده از شبکه عصبی مصنوعی با نتایج حاصل از
آزمایشها تجربی مقایسه میشود تا قابلیت اعتماد شبکه

.Root mean square error
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موردبررسی قرار گیرد .برای تعیین بهترین الگوریتم یادگیری
از الگوریتمهای  LM،SCG ،GDXو  BRاستفاده میشود.
برای تعیین تعداد بهینه نرون در الیه میانی ،تعداد نر ونها
برای  4وضعیت بار ،از  6نرون تا  15نرون متغیر بود و برای
وضعیت کلی که شامل تمامی دادهها بود تعداد نرون در الیه
میانی از  11نرون تا  41نرون تغییر کرد .در این تحقیق
تمامی ساختارهای شبکه تنها دارای یکالیه پنهان بودند.
ساختارهای مختلف شبکه و آنالیز دادههای حاصل از شبکه با
استفاده از شاخصهای  RMSE،MREو  R2برای وضعیت
بدون بار در جدول  1آمده است  .همانطور که در جدول 1
نشان دادهشده است ،کمترین مقدار  RMSEکه نشاندهنده
بهترین دقت شبکه هست متعلق به شبکه با  11نرون در الیه
پنهان و الگوریتم  SCGهست .روش نشان دادهشده در جدول
 ،1برای وضعیت بار  %111 ،%71 ،%31و حالتی که از تمامی
دادهها استفاده شد یعنی حالتی که وضعیت بار خود یکی از
پارامترهای ورودی بود ،انجام شد .برای وضعیت بار %31
بهترین ساختار دارای  51نرون در الیه پنهان بود و از
الگوریتم  BRاستفاده کرد ،دربار  %71شبکه با الگوریتم
 SCGو تعداد 14نرون در الیه مخفی بهترین عملکرد را
داشت ،در حالت بار  %111ساختاری از شبکه بهترین عملکرد
را از خود نشان داد که دارای  21نرون در الیه میانی بود و از
الگوریتم  SCGاستفاده کرد و درنهایت برای وضعیت کلی
یعنی حالتی که از تمامی داده برای آموزش و آزمون شبکه
استفاده شد ،ساختار شبکه با تعداد نرون  10و الگوریتم
 SCGبهترین عملکرد را از خود نشان داد .در جدول 2
مقادیر خطا برای ساختارهایی که بهترین عملکرد را داشتند
نشان دادهشده است.

الگوریتم
یادگیری

ساختار
شبکه

R2

trainbr

2-6-1

0/0950

0/0950

0/99998

trainbr

2-7-1

0/3808

0/0322

0/99978

trainbr

2-8-1

0/1162

0/0130

0/99997

trainbr

2-9-1

0/123

0/0094

0/99998

trainbr

2-10-1

0/2750

0/021

0/99991

trainbr

2-11-1

0/1773

0/0142

0/99996

trainbr

2-12-1

0/6355

0/0578

0/99928

trainbr

2-13-1

1/1177

0/1089

0/99734

trainbr

2-14-1

1/0097

0/0855

0/9984

trainbr

2-15-1

0/1839

0/0183

0/99993

traingdx

2-6-1

0/0361

0/0030

1

traingdx

2-8-1

0/5356

0/0618

0/9991

traingdx

2-9-1

0/1331

0/0161

0/9999

traingdx

2-10-1

0/1561

0/0228

0/9999

traingdx

2-11-1

0/757

0/0608

0/9992

traingdx

2-12-1

0/1996

0/0241

0/9998

traingdx

2-13-1

1/24

0/1050

0/9975

traingdx

2-14-1

0/0588

0/0057

0/9999

traingdx

2-15-1

0/4605

0/039

0/9996

trainlm

2-6-1

0/1531

0/0152

0/9999

trainlm

2-7-1

1/6112

0/2354

0/9908

trainlm

2-8-1

1/2628

0/1845

0/9949

trainlm

2-9-1

2/9645

0/2266

0/9871

trainlm

2-10-1

0/9689

0/1174

0/9974

trainlm

2-11-1

0/4290

0/0328

0/9997

trainlm

2-12-1

1/3647

0/1155

0/9969

trainlm

2-13-1

1/2632

0/1665

0/9951

trainlm

2-14-1

1/6796

0/1940

0/9935

trainlm

2-15-1

0/1009

0/0116

0/9999

trainscg

2-6-1

0/1421

0/0113

0/9999

trainscg

2-7-1

0/3134

0/0259

0/9998

trainscg

2-8-1

1/2694

0/1853

0/9940

trainscg

2-9-1

0/7581

0/1108

0/9977

trainscg

2-10-1

0/3289

0/0494

0/9996

trainscg

2-11-1

1/2548

0/1732

0/9928

trainscg

2-12-1

0/9807

0/0830

0/9984

trainscg

2-13-1

0/0937

0/0125

0/9999

trainscg

2-14-1

0/0043

0/0004

1

trainscg

2-15-1

0/4197

0/0579

0/9993

جدول  2ساختارهای دارای بهترین عملکرد

جدول  1ساختار و آنالیز دادهها برای وضعیت بدون بار
دادههای آزمونه
RMSE
MRE

traingdx

2-7-1

0/8783

0/0743

0/9988

حالت
بار

تابع
انتقال

ساختار
شبکه

%0

trainscg

%30

trainbr

%70

trainscg

%100

trainscg

2-141
2-111
2-131
2-111

حالت
کلی

trainscg

3-361

دادههای آزمونه
RMSE

MRE

R2

0/0043

0/0004

1

0/043

0/0021

1

0/0742

0/0005

1

0/1566

0/0066

0/9999

0/0565

0/0006

1

نتیجهگیری
در این مطالعه ،از مدل شبکه عصبی مصنوعی بهمنظور تخمین
آالینده  NOXموتور دیزل استفاده شد .بهمنظور آموزش شبکه
عصبی مصنوعی از الگوریتمهای یادگیری پس انتشار خطا مختلف
مانند  BR،LM ،GDXو  SCGو ساختارهای مختلف استفاده شد.
بهترین نتایج بهدستآمده از تخمین آالینده  COبرای حالت بدون
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 و حالت کلی به ترتیب با استفاده%111  بار،%71  بار،%31  بار،بار
3-36-1  و2-11-1 ،2-13-1 ،2-14-1 ، 2-14-1از ساختارهای
. حاصل شدSCG  وSCG،BR ،SCG ،SCG و الگوریتم یادگیری
 هم برای آموزشR2  ضریب تبیین،در مدل شبکه عصبی مصنوعی
 این موضوع. بود1 و هم برای آزمون بهطور قابلتوجهی نزدیک به
نشان میدهد که نتایج بهدستآمده حاصل از تخمین شبکه دارای
 نتایج نشان میدهد که.) هست±%5( محدودهی خطا قابلقبول
NOX قابلیت یادگیری شبکه عصبی مصنوعی در تخمین آالینده
 بنابراین استفاده از شبکه عصبی مصنوعی بهمنظور.زیاد است
،تخمین آالیندههای خروجی از اگزوز بدون نیاز به اعمال پیچیده
هزینهبر و صرف زمآنکه برای مطالعات تجربی امری اجتنابناپذیر
 این مطالعه نشان داد که مدل شبکه. کامالً توصیه میشود،است
عصبی مصنوعی یکجا گزین مناسب برای فنهای مدلسازی مرسوم
.در تخمین آالیندههای موتور دیزل هست
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بررسی تأثیر پوشش نانو کروم بر دوام پروانه پمپهای آبیاری
3

*هومن شریف نسب ،1سینا حقیقت بخش ،2بابک بهشتی
 -1عضو هیئتعلمی (استادیار پژوهش) موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی – کرج
*(نویسنده مسئول)
hsharifnasab@yahoo.com
آدرس :کرج -بلوار شهید فهمیده -موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی تلفن همراه 19121935202
 -2دانشآموخته کارشناسی ارشد مهندسی بیوسیستم ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات – تهران
Sina.haghighat.b@gmail.com

 -3عضو هیئتعلمی (استادیار) دانشکده مهندسی بیوسیستم ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات -تهران
b-beheshti@srbiau.ac.ir

چکیده
یکی از معضالت مهم در صنایع مختلف ،خوردگی فلزات هست .صنایع مختلف در اثر پدیده خوردگی فلزات متحمل هزینههای
قابلتوجهی بهمنظور تعمیر و یا تعویض قطعات فلزی آسیبدیده هست که موجب اتالف زمان نیز میگردد .یکی از راههای
مرسوم بهمنظور کاهش خوردگی ،استفاده از پوششهای نانو هست .در این تحقیق بهمنظور کاهش میزان خوردگی پروانه
پمپهای آبگریز از مرکز از پوشش نانو کروم نیترید 5با روش رسوبدهی بخار فیزیکی 6و باضخامت تقریبی  2میکرون استفاده
گردید که بر روی دو پروانه پمپ که یکی بدون زیر الیه و دیگری با زیر الیه پالسمای نیتروژن اعمال شد .نتایج حاصل از
تحقیق نشان داد تفاوت بین عمر کاری پروانه مرسوم و پروانههای پوشش دادهشده در سطح اطمینان  99درصد ،معنیدار شد
همچنین تفاوت بین عمر کاری پروانه پوشش دادهشده با  NrCبا زیر الیه نیتروژنی در مقایسه با پروانه پوشش دادهشده با
 NrCبدون زیر الیه ،در سطح اطمینان  99درصد معنیدار شد .بهطورکلی ،مقاومت به خوردگی پروانه پمپ بعد از اعمال
پوشش نسبت به پروانه مرسوم بدون پوشش این نوع پمپها به میزان  %55در نمونه بدون زیر الیه و به میزان  %66در پروانه با
زیر الیه بهبود یافت .بر این اساس ،پیشنهاد میشود برای پوشش دهی بر روی پروانههای چدنی ابتدا پروانه را پولیش ،سپس با
زیر الیه نیتروژن پوشش داده و نهایتاً با استفاده از فرآیند  DVPنسبت به پوشش  NrCاقدام گردد.

کلمات کلیدی
نانو پوشش ،خوردگی ،پمپ ،پروانه ،کروم ،رسوبدهی بخار فیزیکی

-NrC
-PVD
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مزایای این روش نیز میتوان به دمای نسبتاً پایینبر روی سطح زیر
الیه ( 152-122سانتیگراد) نسبت به سایر روشها ،سطحی نسبتاً
هموار ،پوشش دهی یکنواخت بر روی قطعات با اشکال پیچیده،
مقاومت در برابر ترک (بهروز )1336 ،و همچنین امکان کنترل دقیق
ترکیب شیمیایی اشاره کرد (علم خواه ،محبوبی ،عبداهلل زاده ،صبور
روح اقدم ،کیم.)1333 ،
یکی از قدیمیترین دستگاههایی که در جهت رفع نیازهای انسان
وجود دارد ،پمپها هستند که بهمنظور انتقال سیاالت مختلف
استفاده میگردند .از انواع پمپها میتوان به پمپهای نوع
جابهجایی مثبت ،پمپهای مخصوص و پمپهای نوع جنبشی یا
دینامیکی اشاره نمود .پمپهای گریز از مرکز یکی از انواع پمپهای
دینامیکی به شمار میآید (وظیفهشناس .)1332،یکی از مشکالت
اساسی این پمپها در مزارع این است که به دلیل قرار گرفتن پمپ
در داخل چاهها ،خارج کردن پمپ از چاه بهمنظور تعمیر و یا
تعویض قطعات آسیبدیده آن نیازمند صرف هزینه و اتالف زمان و
همچنین نیروی کار متخصص هست .تحقیقات مشخص کرده است
که وجود پوشش بر پروانه و حتی جداره داخلی پمپهای گریز از
مرکز در افزایش راندمان آنها مؤثر بوده است .در این تحقیق
بیانشده است که مقادیر عملکرد آزمایشی با بهبود قابلتوجهی در
راندمان پمپ تا  4/75درصد نشان دادهشده و توان ورودی تا 2/75
کیلووات کاهش مییابد ( Ulaganathan, Karuppuswamy.
.)2018
هدف از انجام این تحقیق کاهش میزان خوردگی پروانه پمپهای
آب کشاورزی در اثر مواردی همچون ساییدگی و خوردگی براثر
برخورد ذرات شن و امالح موجود در آب و همچنین خوردگی براثر
پدیده کاویتاسیون هست که این امر بهمراتب باعث کاهش هزینه-
های مصرفی و زمان تلفشده بهمنظور تعمیر یا تعویض پروانه
پمپهای آسیبدیده براثر خوردگی میشود.

مقدمه
همواره خوردگی بهعنوان یک مشکل بسیار جدی در سراسر جهان و
در صنایع بسیاری مطرح بوده است .به دلیل واکنش با محیط اطراف
ممکن است خواصی مانند استحکام ،مقاومت الکتریکی ،هدایت
الکتریکی ،هدایت حرارتی ،خواص مغناطیسی و شکل ظاهری خود
را از دست بدهند (عرب زاده.)1334،
خوردگی باعث تخریب و نابودی مواد از طریق واکنش شیمیایی با
محیط اطراف میشود .این پدیده در تمامی دستههای اصلی مواد
شامل فلزات ،سرامیکها ،پلیمرها و کامپوزیتها اتفاق میافتد ولی
بهمراتب در فلزات بیشتر است (کوهی)1336 ،
خوردگی از معدود موارد طبیعی است که اثر خود را هم در مراحل
ساخت ،تولید و بهرهبرداری و هم در مرحله حفاظت و نگهداری
نمایان میسازد .بر اساس آمار منتشرشده ،هرساله  22درصد انرژی
جهانی و  4/2درصد تولید ناخالص داخلی کشورها به دلیل وقوع
پدیده خوردگی از بین میرود (گلمغانی ابراهیمی ،فضلی ،باقری،
.)1337
روشهای مختلفی مانند حفاظت کاتدی ،پوشش عایق و
مهارکنندههای خوردگی برای محافظت از فلزات در برابر خوردگی
استفادهشده است ( .)He, Wu, Xu, Zhang. 2015مهندسی
سطح شامل تمامی تکنیکها و فرآیندهایی است که برای ایجاد
اصالح و افزایش عملکرد ،استفاده میشود .مانند سایش ،خستگی،
مقاومت به خوردگی و بیوسازگاری .یکی از روشهای مرسوم ،روش
پوشش دهی از طریق رسوب بخار فیزیکی است ( Strafford,
 .)Datta, Gray. 1990از دیگر روشهای پوشش دهی میتوان
به فرآیندهای پالسما ،رسوبدهی شیمیایی بخار ،رسوب
الکتروشیمیایی ،الکترولس ،انجماد سریع ،آلیاژسازی مکانیکی ،سل
– ژل و تغییر شکل پالستیکی اشاره نمود (اسراری ،شایق بروجنی،
صفر زاده.)1336 ،
پوششهای نانو میتواند پالکتهای بسیار کوچکی را در سطوح
هندسی مواد پراکنده نماید و موادی بادوام و با مقاومت زیاد به
خوردگی را به وجود آورد (.)Li. 2012
به کمک روشهای پوشش دهی از طریق رسوب بخار فیزیکی
میتوان پوششهای نانومتری برای بازه وسیعی از کاربردها ایجاد
کرد .پوششهای با مقاومت سایش و خوردگی باال از این دسته
هستند .از خواص این نوع پوششها میتوان به خواص مکانیکی
(سختی ،چسبندگی و مقاومت شکست) ،خواص فیزیکی و شیمیایی
و همچنین خواص تریبولوژیکی (ضخامت ،مدل یانگ ،چسبندگی و
تنشهای درونی) اشاره کرد (فلس فین ،اشرفی زاده .)1337،از

روشها
موادو 
دو پمپ از نوع پمپهای گریز از مرکز مدل  162-32ساختهشده
توسط شرکت پمپسازی پمپ ایران و تعدادی پروانه چدنی
مورداستفاده در همین نوع پمپ توسط شرکت سازنده در اختیار
قرار گرفت.
پوششهای مختلف موردمطالعه قرار گرفتند و نهایتاً با توجه به
ویژگیهای پوششهای کرومی و مقاومت آنها در برابر سایش و
خوردگی ،پوشش نانو کروم نیتراتید مورد انتخاب قرار گرفت .برای
استقرار الیه مزبور بر سطح پروانهها ،روشهای پوشش دهی مختلف
موردبررسی قرار گرفتند و روش پوشش دهی با بخار فیزیکی
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( )PVDانتخاب شد .با توجه به روشهای متنوع استقرار پوشش بر
سطح بستر ،تصمیم بر آن شد که پوشش کروم یکبار مستقیماً بر
روی چدن پوشش گردد و مرتبه دیگر پوشش کروم بر روی یک زیر
الیه نیتروژنی بر روی چدن انجام گیرد.
لذا پروانه اول به روش رسوب بخار فیزیکی ) ،(PVDاز طریق روش
قوس پرتوی کاتدی و باضخامت  2میکرون پوشش داده شد .این
پوشش دهی با کمک دستگاه الیه نشانی مدل ArcPVD
ساختهشده توسط شرکت دانشبنیان یار نیکان صالح انجام گرفت.
پوشش دهی در مدت  32دقیقه و در دمای  222درجه سلسیوس
انجام شد.
پوشش بر دومین پروانه نیز بر روی زیر الیه نیتروژنی بر روی چدن
اعمال شد .در این مورد قبل از پوشش دهی  CrNبر روی نمونه،
ابتدا از پوشش پالسمای نیتروژن استفاده شد .برای تمیزکاری سطح
قطعه بهمنظور اعمال زیر الیه از استُن استفاده شد و همچنین در
داخل محفظه پوشش دهی نیز با استفاده از گازهای هیدروژن و
آرگون به حذف الیه اکسیدی پرداخته شد .نیتروژن دهی بر روی
پروانه در دمای  512درجه سلسیوس و به مدت  12ساعت انجام
شد .در این پوشش دهی ولتاژ برابر با  482ولت و نسبت هیدروژن
به نیتروژن در گاز مصرفی  3به  1انتخاب گردید .الزم به ذکر است
پوشش دهی در محفظه با فشار  6میلی بار انجام پذیرفت.
شکل ( )1پروانه نمونه قبل از پوشش و شکل ( )2همان پروانه پس
از پوشش را نمایش میدهد.

شکل ( :)2پروانه پوشش دهی شده
پروانه پوشش دهی شده (بدون زیر الیه) ،به همراه یک پروانه چدنی
شاهد که نمونه مرسوم در این نوع پمپها است ،بر روی دو پمپ با
شرایط کامالً یکسان نصب گردید و پمپها بهصورت موازی با
یکدیگر و بهطور همزمان و به مدت  252ساعت در شرایط مشابه
چاههای آب مزارع کشاورزی مورد آزمایش قرار گرفتند .همین
آزمون عیناً برای مقایسه پروانه پوشش دهی شده (با زیر الیه) و
پروانه شاهد مهیا گردید.
پمپها (شکل  ،)3به آب مخزن (شکل  )4متصل شدند .آب به
میزان  122میلیگرم بر لیتر ،ماسهبادی بهمنظور شبیهسازی ماسه
دهی چاه آب مزارع کشاورزی با دانههای عبوری از محدوده الک
شدهی بین الک شماره  42و الک شماره  122افزوده شد .میزان آب
مورداستفاده در مخزن برابر  1222لیتر بود.

شکل ( :)3پمپهای گریز از مرکز
لولههای خروجی پمپها ،مجهز به فشارسنج بهمنظور مشاهده
لحظهای فشار آب عبوری از لوله و همچنین مجهز به کنتور جهت
اندازهگیری دبی آب عبوری از لولهها شد.

شکل ( :)1پروانه بدون پوشش

شکل ( :)4مخزن آب
پمپها پس از هر  25ساعت کار مداوم بازشده و پروانهها توزین
شدند .این اندازهگیریها  12مرتبه تکرار شد و نتایج بهدستآمده
ثبت گردید .توزین پروانهها با استفاده از ترازوی  ANDمدل EK-
 2000iو با دقت  2/1گرم انجام گرفت.
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نمونه پوشش دهی شده بهمنظور اثبات وجود پوشش  CrNبر روی
نمونه چدنی مورد آزمون  XRDو سپس آزمون سختی سنجی

ویکرز قرار گرفت و در انتها نیز برای تحلیل مورفولوژی سطح
پوشش ،با کمک میکروسکوپ  SEMتصویربرداری شد.

تحلیل نتایج
پس از پایان آزمون ،اطالعات بهدستآمده از میزان درصد کاهش وزن سه پروانه در جدول ( )1ثبت شد.
جدول ( :)1درصد کاهش وزن سه پروانه
ساعت کاری

پروانه بدون پوشش

پروانه پوشش دهی شده فاقد زیر الیه

پروانه پوشش دهی شده به همراه زیر الیه

1

1

1

1

25

1

1

1

51

1/110

1

1

75

1/107

1/110

1

111

1/115

1/142

1/116

125

1/124

1/179

1/112

151

1/143

1/191

1/110

175

1/161

1/190

1/13

211

1/199

1/114

1/143

225

1/23

1/11

1/155

251

1/255

1/116

1/161

شکل ( )5نشاندهنده درصد کاهش وزن سه پروانه نسبت به وزن اولیه آنها هست.
در نمونه پوشش دهی شده تا  51ساعت پس از شروع تحقیق
کاهش وزن مشاهده نشد و این کاهش وزن با سپری شدن 75
ساعت از کار پمپها بهآرامی بروز نمود .محدوده کاهش وزن نمونه
پوشش دهی شده از  1/116درصد تا  1/136درصد نسبت به وزن
اولیه پروانه ثبت شد .بیشترین میزان کاهش وزن در این نمونه
مربوط به بازه زمانی  111تا  125ساعت کاری بود که این میزان
برابر با  1/137درصد نسبت به وزن اولیه نمونه پوشش دهی شده
بود .بعدازاین بازه زمانی ،بیشترین میزان کاهش وزن پروانه مربوط
به بازه زمانی  75تا  111ساعت به میزان  1/124درصد نسبت به
وزن اولیه و پسازآن در بازه زمانی  51تا  75ساعت کاری و به
میزان  1/110درصد وزن اولیه نمونه ثبت شد .در بازه زمانی  151تا
 251ساعت کاری ،یعنی در  111ساعت آخر کارکرد پمپها ،نمونه
پوشش دهی شده با درصد کاهش وزن ثابت ( 1/116درصد کاهش
است.
کارکرده
اولیه)
نمونه
به
نسبت
وزن

در  25ساعت اولیه کار پمپ ،پروانه بدون پوشش هیچ کاهش وزنی
نداشته و کاهش وزن پروانه ،از  25ساعت دوم کار پمپ شروع شد.
محدوده کاهش وزن این پروانه از  1/110تا  1/160درصد نسبت به
وزن اولیه پروانه بود .در این نمونه پس از  251ساعت کار ،به میزان
 1/25درصد کاهش وزن نسبت به وزن اولیه پروانه بدون پوشش
دیده شد.
همانطور که در شکل ( )5مشاهده میشود در نمونه بدون پوشش،
بیشترین میزان خوردگی در  25ساعت سوم کاری ،یعنی بین  51تا
 75ساعت کاری رخداده است که کاهش وزن در این بازه زمانی
 1/169درصد نسبت به وزن نمونه اولیه خود هست .همچنین در
بازه زمانی  75تا  175ساعت کاری ،درصد کاهش وزن بهصورت
یکنواخت ثبت گردید و  75ساعت بعدی کار ،با اندکی افزایش ،ادامه
پیدا کرد.
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شکل ( :)5نمودار مقایسهای درصد کاهش وزن  3نمونه
برای پیشبینی روند خوردگی در هرکدام از پروانهها ،میتوان از معادله پیشبینی درصد خوردگی در پروانه پوششدار با زیر الیه
منحنیهای برازش شده کمک گرفت که در معادالت  1و  2و  3برحسب ساعت کارکرد (با )R2 =1/09
y = 1/1166 x- 1/1191
()3
بیانشدهاند:
معادله پیشبینی درصد خوردگی در پروانه بدون پوشش برحسب
دادههای بهدستآمده از تحقیق ،به کمک نرمافزار  spss22توسط
ساعت کارکرد (با )R2 =1/90
آزمون  tاز نوع دوتایی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت .در مقایسه
y =1/1266 x-1/1393
()1
معادله پیشبینی درصد خوردگی در پروانه پوششدار بدون زیر الیه پروانه بدون پوشش با پروانه پوششدار بدون زیر الیه در آزمون t
نتیجه به شرح جدول ( )2است:
برحسب ساعت کارکرد (با )R2 =1/93
y = 1/114 x- 1/1242
()2
جدول ( :)2نتایج آزمون  –tاستیودنت برای نمونههای جفتی
مقایسه جفت نمونهها برای
صفات

اختالفات جفت شده
میانگین تفاوت میان جفت
نمونهها

انحراف معیار
تفاوتها

خطای میانگین
استاندارد

درجه سطح معنیدار
ضریب t
بودن
آزادی

IWNC - ICWNS

1/1613

1/1451

1/113

4/431

11

1/111

IWNC - ICWS

1/1997

1/1679

1/121

4/065

11

1/111

ICWNS - ICWS

1/1393

1/1296

1/119

4/414

11

1/111

 :IWNCپروانه بدون پوشش (نمونه شاهد)
 :ICWNSپروانه پوششدار بدون زیر الیه
 :ICWSپروانه پوششدار با زیر الیه

حسب جدول  ،2همه جفتها در سطح اطمینان  99درصد با
همدیگر دارای تفاوت معنیدار هستند.
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جدول ( :)3آمار نمونههای زوجی
نمونه

میانگین

انحراف میانگین خطای
از معیار استاندارد

IWN
C

1/121

1/126 1/109

ICWS

1/159

1/114 1/140

ICWS

1/121

1/117 1/123

شکل ( :)7تصویر  SEMبا مقیاس  51میکرومتر

با توجه به میانگین درصد خوردگی مطابق جدول (IWNC ،)3
دارای بیشتری درصد خوردگی و  ICWSدارای کمترین درصد
خوردگی است.
آزمون پراش اشعه ایکس ) (XRDروی نمونه نشاندهنده آن است
که پوشش  CrNبر روی پروانه چدنی چسبیده و سطح آن را
پوشانده است .طیف  XRDآزمون در شکل ( )6نشان دادهشده
است.
شکل ( :)0تصویر  SEMبا مقیاس  21میکرومتر

شکل ( :)6طیف XRD
تصویر ( )5در نرمافزار  Xpert High score plusموردبررسی
قرار گرفت .در نرمافزار ،عنصر آهن ) (Feو ترکیب ) (CrNکه به
ترتیب جنس زیر الیه و پوشش اعمالشده است انتخاب گردید و
دیگر عناصر در نرمافزار حذف شد تا وجود یا عدم وجود این عناصر
بر روی طیف بهدستآمده از آزمون  XRDمشخص شود .در این
بررسی  7پیک شناسایی شد .در این نمودار پیکهای مشخصشده
نشاندهنده وجود عناصر  CrNو خطوط ،نشاندهنده وجود عنصر
 Feدر نمونه است که نشاندهنده آن است که پوشش  CrNبر روی
نمونه چدن وجود دارد.
سپس نمونه مورد تصویربرداری  SEMدر مقیاسهای  21 ،51و 5
میکرومتر قرار گرفت که به ترتیب در اشکال ( )0( ،)7و ( )9مشاهده
میشوند.

شکل ( :)9تصویر  SEMبا مقیاس  5میکرومتر
خلل و فرجهای موجود در تصاویر ،محل گرافیتهایی هستند که در
حین انجام عملیات پوشش دهی اولیه تصعید شده و از روی سطح
قطعه جدا گردیدهاند و باعث وجود این حفرهها و خلل و فرج شدهاند
زیرا پیوند گرافیت و کربن با آهن پیوند ضعیفی هست و همین
موضوع موجب میشود تا بهراحتی در عملیات پوشش دهی از روی
سطح بخار شده و جدا شود.

نتیجهگیری
پسازآنکه این پژوهش ،اطالعات بهدستآمده از آزمونها موردبررسی
قرار گرفت و نمونه شاهد (نمونه پروانه بدون پوشش و مرسوم
مصرفی در این نوع پمپ آب) ،نمونه پوشش دهی شده بدون زیر
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الیه و نمونه پوشش دهی شده همراه با زیر الیه ،با یکدیگر ازنظر
میزان درصد کاهش وزن مقایسه شدند .پس از  251ساعت کار
مداوم پمپها در شرایط یکسان ،نتایج نشان داد که وزن پروانه بدون
پوشش (پروانه مرسوم پمپهای  161-32گریز از مرکز) که از جنس
چدن  GG-25بود ،درمجموع به میزان  1/25درصد نسبت به وزن
اولیه پروانه ،کاهش یافت وزن پروانه پوشش دهی شده بدون زیر الیه
در زمان کاری و شرایط کاری مشابه به میزان  1/114درصد نسبت
به وزن اولیه پروانه وزن پروانه با زیر الیه به میزان  1/16درصد
نسبت به وزن اولیه نمونه کاهش یافت.
پس از  251ساعت کار

 .3عرب زاده ،الف .1394 .هزینههای هنگفت خوردگی و لزوم
کنترل آن در صنعت نفت .اکتشاف و تولید نفت و
گاز32-29 ،129.
 .4اسراری ،الف ،شایق بروجنی ،ب ،صفر زاده ،ح.1396 .
سنتز میکرو کرههای کامپوزیتی  Cr2O3/Cبا تغییر در
پارامترهای ساخت و بررسی خواص الکتروشیمیایی
آنها .فصلنامه علمی  -پژوهشی مواد نوین-59 ،)31(0 ،
72
 .5کوهی ،س .1396 .بررسی اثر پوشش نانو ذرات بر مقاومت

نتیجه  x= 45/4و = 54/6

به خوردگی پرههای پمپ گریز از مرکز .دانشگاه ایالم.

 111-45/4گویای آن است که پروانه با پوشش بدون زیر الیه نسبت
به پروانه شاهد ،میزان سایش معادل  54/6درصد کمتر داشته است.

 .6گلمغانی ابراهیمی ،الف ،فضلی ،م ،باقری ،الف.1397 .

نتیجه  x= 23/9و 111-23/9 = 76/1

ساخت الکترود یون گزین شناسایی یون سرب در

همچنین

استاد راهنما دکتر بهرام قمری

محلولهای آبی به روش سل −ژل .شیمى کاربردى

مبین آن است که پروانه با پوشش با زیر الیه ،نسبت به پروانه شاهد
میزان سایشی حدود 76درصد کمتر داشته است .با استفاده از
معادالت  1و 2و  ،3میتوان میزان سایش در هر میزان ساعت
کارکرد را محاسبه نمود.
تفاوت بین عمر کاری پروانه مرسوم و پروانههای پوشش دادهشده در
سطح اطمینان  99درصد معنیدار است .تفاوت بین عمر کاری
پروانه پوشش دادهشده با  CrNبا زیر الیه نیتروژنی در مقایسه با
پروانه پوشش دادهشده با  CrNبدون زیر الیه ،در سطح اطمینان
 99درصد معنیدار است.

پوشش نانو ساختار  TiAlNاعمالشده بر روی ابزارهای

قدردانی

برش با استفاده از تحلیل نتایج . XRDمجله مهندسی

204-269 ،)40(13
 .7وظیفهشناس ،ی .1391 .شبیهسازی پدیده کاویتاسیون در
پمپ آب خنککن ) (CW-Pumpنیروگاه مشهد.
دانشگاه صنعتی انوشیروانی بابل .استاد راهنما :موسی
فرهادی
 .0علم خواه ،ح .محبوبی ،ف .عبداهلل زاده ،الف .صبور روح
اقدم ،ع .کیم ،ک .1393 .ارزیابی کیفی خواص مکانیکی

الزم است از شرکت پمپسازی "پمپ ایران" که هزینههای انجام
این تحقیق را تقبل نمودند ،صمیمانه قدردانی نماییم.

مکانیک مدرس66-61 ،)12(14 ،
9- J. Li. 2012. Study and computational simulation of
nanomaterial coating to reduce crevice corrosion,
Nanoscience and Nanotechnology.
10- K. N. Strafford, P. K. Datta, J. S. Gray. 1990.
Surface
engineering
practice:
processes,
fundamentals and applications in corrosion and
wear, Ellis Horwood.
11- K. Ulaganathan, P. Karuppuswamy. 2018. Study
the effects of surface coating on impeller and
volute casing to improve the efficiency of the
water pump, Desalination and Water Treatment.
132 (2018) 79–88
12- Y. He, F. Wu, Z. Xu, C. Zhang. 2015. Fabrication
study of a new anticorrosion coating based on
supramolecular Nano container, Elsevier journal.

مراجع
 .1بهروز ،الف .1396 .بررسی رفتار تریبولوژیکی پوششهای
 TiNاعمالشده بر روی فوالد ابزار  CK45با استفاده از
روش رسوب فیزیکی بخار .مؤسسه آموزش عالی صنعتی
فوالد .پایاننامه کارشناسی ارشد .استاد راهنما دکتر علی
شفیعی.
 .2فلسفین ،م .اشرفی زاده ،ف .1397 .ارزیابی چسبندگی و
بارپذیری پوشش نانو ساختار CrAlN-CrNبه روش
رسوب فیزیکی بخار .مواد پیشرفته در مهندسی،)2(37.
93-01
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امکانسنجی تعیین دمای بهینه رشد ریز جلبک نانو کلروپسیس اوکوالتا جهت
تولید سوخت سبز با استفاده از سامانه پردازش تصویر
*2

شبیر سیف ،1مهدی رشوند

1کارشناسی ارشد ،گروه هوش مصنوعی ،دانشگاه آزادشهر قدس ،تهران ،ایران soil.sh.2020@gmail.com
2دانشجوی دکتری،گروه طراحی و مکاترونیک ،مکانیک بیوسیستم ،سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران،
تهران ،ایرانMahdi.rashvand@irost.ir،

چکیده
ریز جلبکهای جنس نانوکلروپسیس از رده  Eustigmatophtyceaeهستند که دارای شش گونه میباشند .گونه شاخص در
بین آنها اوکوالتا است .مقداری ازاینگونه در سه سطح دما  21،15و  25درجه سانتیگراد کشت شد .برای ارزیابی میزان رشد،
در فواصل زمانی  22ساعت از ریز جلبکهای فعال از ظروف کشت نمونهبرداری گردید و به کمک سامانههای مبتنی بر فناوری
بینایی ماشین میزان رشد آنها موردبررسی قرار گرفت .با توجه به نتایج بهدستآمده حداکثر تراکم سلولهای ریز جلبک
نانوکلروپسیس در روز هشتم پرورش به ترتیب 236/28 ×112± 1/83×115سلول در هر میلیلیتر در تیمار دمایی  25درجه
سانتیگراد و حداقل تراکم در تیمار دمایی  15درجه سانتیگراد با تراکم  163/53 × 112 ±1/23× 115سلول در هر میلیلیتر
حاصل شد .به ترتیب الگوریتمهای پرسپترون چندالیه ،رگرسیون خطی ،پردازش گوسین و رگرسیون خطی ساده که دارای
دقت  1/665 ،1/ 3899 ، 1/3333و  1/2238است نتایج خوبی را نشان دادهاند .در بخش ارزیابی توسط شبکه عصبی
مصنوعی از تعداد نرون های متفاوت ( 2تا )21نرون استفاده گردید که بیشترین مقدار دقت و کمترین میزان خطا که مربوط به
 3نرون است به ترتیب 1/95132و  1/11662مشخص گردید .با توجه به ارزیابی دادهها میتوان نتیجه گرفت که فن پردازش
تصویر تخمین موفقیتآمیزی از روند رشد ریز جلبک نانو کلروپسیس در سطوح دمایی متفاوت ارائه داده است.

کلمات کلیدی
ریز جلبک ،نانوکلروپسیس اوکوالتا ،دما ،بینایی ماشین ،شبکه عصبی
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اوکوالتا است .گونههای این جنس اغلب در محیطهای دریایی
شناختهشدهاند ،اما همچنین در محیطهای آب شیرین و شور نیز
یافت میشوند[ .]12میزان رشد تولید بیوماس در ریز جلبکها از
عوامل ضروری در کاهش هزینههای تولید بیودیزل است .فناوری
بینایی ماشین جز فنهای نوینی است که امروزه در صنایع مختلف
به کار گرفته میشود .این فناوری در حوزههای مختلف نظیر
پزشکی ،تولید صنعتی خودکار ،سنجش از راه دور و هدایت
ماشینآالت و ربات کاربرد دارد .استفاده از روش دید ماشینی به
خاطر داشتن مزایایی همچون غیر مخرب بودن ،کاهش هزینههای
کارگری ،دقت باالتر ،ارائه نتیجه ثابت در شرایط مختلف و توانایی
بررسی اجسام در نورهای مرئی )(VISو نامرئی مادونقرمز)،(IR
ماوراءبنفش) (UVو نزدیک مادونقرمز )(NIRبهسرعت در حال
گسترش و پیشرفت هست .طی تحقیقاتی که زیست شناسان و
گیاه شناسان جهت تأثیرات عوامل ذکرشده انجام دادهاند ،نتایج
بهدستآمده از روشهای مختلف و آزمایشهای طوالنیمدت
انجامشده است .در این مطالعه با استفاده از فن پردازش تصویر
تأثیر عامل محیطی دمای آب را بر روی رفتار و رشد ریز جلبک
نانوکلروپسیس از گونه اوکوالتا بررسی میگردد.

مقدمه
در آینده نزدیک سوختهای فسیلی به اتمام رسیده و جهان با
بحران انرژی مواجه خواهد بود[ .]1لذا استفاده از انرژیهای
جایگزین که آلودگی کمتری دارند موردتوجه قرارگرفته است.
بیودیزل از انرژیهای تجدید پذیری است که آلودگی کمتری
داشته و با استفاده از منابع زیستی قابلتولید است [ .]3 ,2ریز
جلبک به دلیل رشد سریعتر و تکثیر بیشتر ،موردتوجه مراکز
تحقیقاتی و سرمایهگذاران برای تولید بیودیزل قرارگرفته است.
بیودیزل حاصل از ریز جلبک نسبت به سایر سوختهای زیستی
انرژی بیشتری تولید میکند ،درحالیکه انرژی آن همتراز با
سوخت فسیلی است[ .]4دراینبین کشت ریز جلبک یکی از
مهمترین قسمتهای فرآیند تولید بیودیزل هست ،بطوریکه افزایش
تولید زیستتوده ریز جلبک تولید بیودیزل را تحت تأثیر قرار
خواهد داد [ .]6 ,5ریز جلبکها بهعنوان یکی از منابع نویدبخش
جهت تولید بیودیزل و کاهش بحران انرژی ،در سالهای اخیر توجه
زیادی را به خود جلب کرده است .اولین تالشهای صورت گرفته
جهت تولید سوختهای زیستی از ریز جلبکها توسط دانشمندان
آلمانی صورت گرفت .با بحران انرژی در طول جنگ جهانی دوم،
دانشمندان آلمانی تالش کردند محتوای لیپید را استخراج کنند.
بااینوجود اولین مطالعات بر روی تولید سوخت از ریز جلبکها از
نیمه دههی  1901شروع شد[ .]7ریز جلبکها حاوی
آنتیاکسیدان زیادی هستند و ازاینرو استفاده از آنها در فرآیند
تولید داروها موردتوجه قرارگرفته است .بهعالوه اخیراً
سرمایهگذاریهای قابلتوجهی در این بخش شده است.
بهعنوانمثال ایاالتمتحده آمریکا در سالهای  2117و  2110به
ترتیب  317میلیون دالر و  321میلیون دالر جهت تولید سوخت از
ریز جلبک سرمایهگذاری انجام داد تولید لیپید و زیستتوده توسط
ریز جلبکها در حدود  15تا  311برابر بیشتر از سایر محصوالت
گیاهی است[ .]0ریز جلبکها قادرند با شرایط مختلف محیطی
سازگار شوند؛ بنابراین امکان یافتن شرایط محیطی مناسبتر
ازلحاظ رشد در گونههای مختلف ریز جلبکی بیشتر است.
درحالیکه امکان چنین تغییری در سایر منابع سوخت زیستی
مانند سویا ،کلزا و آفتابگردان وجود ندارد[ .]9تغییر شرایط
محیطی عالوه بر تأثیر بر میزان رشد و تولید چربی میتواند بر
کیفیت لیپید نیز اثرگذار باشد .ساخت و تجمع لیپیدها بهوسیله
ریز جلبکها یکی از منابع مهم بیودیزل به شمار میرود[.]11 ,11
ریز جلبکهای جنس نانوکلروپسیساز رده Eustigmatophtyceae
هستند که دارای شش گونه میباشند .گونه شاخص در ین آنها

مواد و روشها
مواد
سویه نانوکلروپسیس که قبالً در گروه بیوتکنولوژی دانشکده
داروسازی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بهمنظور کاربرد در
تحقیقات بیوتکنولوژی دارویی به روشهای مورفولوژی شناسایی
شد ،از مرکز رشد پارک علم و فناوری خلیجفارس واقع در بوشهر
تهیهشده است .همچنین نوع بهکاررفته از این ریز جلبک اوکوالتا
است .در ابتدا جهت کشت اولیه از مقداری ریز جلبک که حاوی
تعداد  111هزار سلول در هر میلیلیتر است ،با ترکیب مقداری آب
دریای خلیجفارس به همراه محیط کشت استفادهشده است.

شرایط کشت
مقداری ازاینگونه در داخل ارلنی به حجم  1/5لیتر کشت داده
شد .در اینجا از سه سطح دما  21،15و  25درجه سانتیگراد به
کار گرفتهشده است .قسمت گرمایشی دستگاه ساختهشده از هیتر،
پایه هیتر ،دماسنج الکترونیکی ،تنظیمکننده دما و فن تشکیلشده
است .مهمترین بخش قسمت گرمایشی دماسنج الکترونیکی،
کنترلکننده دما و فن است .کار کنترلکننده دما ،تنظیم و
نگهداشتن دما در بازه مشخصشده است و نمیگذارد دما باالتر یا
پایینتر برود زیرا این کار باعث میشود ریز جلبکها بمیرند و یا در
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رشدشان خللی ایجاد شود[ .]13به دلیل اینکه در این تحقیق از
سامانه ماشین بینایی استفادهشده است ،درنتیجه میتوان با توجه
به کادر دوربین به کار گرفتهشده ،قسمتی و یا تمام ارلن را
میتوان جهت تصویربرداری به کار برد.

فضاهای رنگی
فضای رنگی RGB
فضای رنگی  RGBتشکیلشده از سه مؤلفه رنگی Red Green
 Blueاست که هرکدام بین مقادیر  1تا  255تغییر میکند .هر
پیکسل رنگی در تصاویر  RGBدارای مقدار مشخصی از قرمز،
سبز و آبی است .مقادیر  1 ،1 ،1معادل رنگ سیاه و مقادیر
 255،255،255معادل رنگ سفید است[.]15 ,14

بررسی میزان رشد
برای ارزیابی میزان رشد ،در فواصل زمانی  24ساعت از ریز
جلبکهای فعال از ظروف کشت نمونهبرداری شد .تراکم سلولها با
استفاده از میکروسکوپ نوری مدل  Nikon ECLIPSE 50iو الم
 Neubauerبا محفظه شمارش به عمق  1/1میلیمتر شمارش شد.
برای جلوگیری از حرکت سلولها  2درصد لوگول ( %5ید و %11
پتاسیم یدید) به نمونه اضافه شد .تعداد سلولها بهوسیله فرمول
زیر محاسبه گردید.
تعداد سلولها در یک لیتر × = 572تعداد سلولهای شمارششده

فضای رنگی * L* A* B
این فضای رنگی از سه مؤلفه *Lمعادل روشنایی تصویر که بین 1
معادل مشکی و  111معادل انعکاس کامل نور است ،مؤلفه *A
نامحدود و مقادیر مثبت معادل رنگ قرمز و مقادیر منفی معادل
رنگ سبز است و مقادیر* Bنامحدود که مقادیر مثبت معادل رنگ
زرد و مقادیر منفی معادل رنگ آبی است تشکیل گردیده است .این
سیستم رنگی عملکرد مشابه چشم انسان دارد .برخالف فضاهای
 HSIو  RGBمتأثر از وسیله عکسبرداری نیست .در اکثر موارد
در پژوهشهای صنایع غذایی از این فضای رنگی استفاده
میشود[]17 ,16

فناوری بینایی ماشین
سامانههای مبتنی بر فناوری بینایی ماشین از پنج قسمت اصلی
شامل نورپردازی ،دوربین ،پردازشگر ،کارت تصویر گیر و نرمافزار
تشکیلشده است .در میان تمامی انواع منابع نورپردازی ،امروزه
استفاده از المپهای مهتابی در سامانههای مبتنی بر بینایی ماشین
و بینایی کامپیوتر افزایشیافته است که این مسئله میتواند به
دلیل مزایای این نوع المپها شامل ،طول عمر زیاد ،منبع تحریک
 ،DCعدم غیریکنواختی در شرایط نورپردازی و اندازه و ابعاد
کوچک آنها اشاره کرد .در این تحقیق از  4تا المپ مهتابی FPL
با مشخصات  221ولت و  36وات همجهت نوردهی به ریز جلبک و
همجهت نورپردازی از مقابل استفاده شد .سامانه پردازش تصویر
ساختهشده در این تحقیق شامل دو بخش سختافزار و نرمافزار
است .در قسمت سختافزار از یک دوربین صنعتی  CCDمدل
 PROLINE- 565sاستفادهشده است که دارای 401خط تلویزیون
و  511×492پیکسل هست .برای تبدیل تصاویر آنالوگ به دیجیتال
از یک کارت تصویر گیر استفادهشده است .به کمک این کارت
امکان ارتباط دوربین و رایانه فراهمشده و قابلیت تنظیم و
عکسبرداری در زمان موردنیاز را برای نرمافزار ایجاد میکند .از
کارت تصویر گیر  Pin Avid USB 2.0برای ارتباط بین دوربین و
رایانه استفاده شد .از ویژگیهای این کارت میتوان بهوضوح 576
× 721و سرعت عکسبرداری  25فریم در ثانیه اشاره نمود .در این
پژوهش از دو نرمافزار  Matlab2012و  Wekaاستفادهشده است.

فضای رنگی CMY
CMYمخفف کلمات  Cyanیا آبی یا فیروزهای Magenta ،یا قرمز،
Yellowیا زرد هست و قالب رنگی هست که در چاپگرهای رنگی
مورداستفاده قرار میگیرد.
همانند  RGBدر  CMYنیز از ترکیب رنگهایی که گفته شد،
رنگهای جدید تولید میشوند با این تفاوت که رنگ موردنظر در
CMYبهصورت فیزیکی باید ایجاد شود.

پردازش تصویر
هدف کلی در این مرحله شناسایی ویژگیهایی از تصویر است که
بتوان از آنها برای کاربرد موردنظر خود استفاده کرد .برای
استخراج اطالعات ،الزم است که نمونه روغنزیتون از زمینه و
ظرفی که درون آن قرار دارد جدا شود که این کار قطعهبندی
تصاویر نامیده میشود .از تصاویر گرفتهشده توسط برنامه متلب،
تصاویر از فضای رنگی  RGBبه *  L* A* Bو CMYبا
استفاده از کدهای مربوطه تبدیل گردیدند.
L* = 116 f(Y/Yn) – 16
)a* = 500 [ f(X/Xn) – f(Y/Yn
])b* = 200 [f(Y/Yn) –f(z/zn
مقادیر  X Y Zبر اساس درصد رنگهای اصلی بهصورت زیر
محاسبه میشوندX = 0.607R + 0.174G + 0.201B .
Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B
Z = 0.000R + 0.066G + 1.117B
15
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ازاینرو با توجه به نتایج بهدستآمده حداکثر تراکم سلولهای ریز
جلبک نانوکلروپسیس در روز هشتم پرورش به ترتیب
 286/23×104±0/38×105سلول در هر میلیلیتر در تیمار

شبکه عصبی مصنوعی
یک شبکه عصبی مصنوعی ( (ANNروشی هوشمند برای
پردازش اطالعات است که از سامانه عصبی زیستی الهام گرفتهشده
و مانند مغز به پردازش اطالعات میپردازد .مغز یک سیستم
پردازش اطالعات با ساختار موازی و کامالً پیچیده است که برای
خواندن ،نفس کشیدن ،حرکت ،تفحص و کلیه اعمال آگاهانه و
بسیاری از رفتارهای ناخودآگاه فعالیت میکند .مغز برای محاسبه و
جمعآوری حجم عظیمی از اطالعات و سیگنالها به زمانی کمتر از
چند صدم ثانیه نیاز دارد[ .]10بهمنظور استخراج ویژگیهای رنگی
شبکههای عصبی مصنوعی با یکالیه مخفی با تعداد نرون های
متفاوت (از  4تا  )21طراحی و مورد ارزیابی قرار گرفتند و نتیجه
ساختار بهینه گزارش گردید.

C=1–R
M=1–G
Y=1–B
شوری  25درجه سانتیگراد و حداقل تراکم در تیمار دما  15درجه
سانتیگراد با تراکم 168/58×104±0/48×105سلول در هر
میلیلیتر حاصل شد .همچنین نتایج حاصل از بررسی نرخ رشد
ویژه تیمارهای مختلف حاکی از افزایش معنیدار نرخ رشد ویژه در
تیمار دما  25درجه سانتیگراد نسبت به تیمارهای دمای  15و
 21درجه سانتیگراد بود(.جدول )2
جدول  -2نرخ رشد ویژه ریز جلبک در سطوح دمایی متفاوت

نتایج

تیمار

بررسی میزان رشد در دماهای متفاوت

نرخ
ویژه

اطالعات بهدستآمده با استفاده از آزمون واریانس آنالیز استفاده
شد .سطح معناداری نیز  1/15در نظر گرفته شد .میزان رشد ریز
جلبک نانوکلروپسیس اوکوالتا در رژیم دمایی متفاوت در شکل 1
نشان دادهشده است .در دمای  21و  25درجه سانتیگراد،
سلولهای ریز جلبک پس از یک روز ،وارد فاز لگاریتمی شدند.
همچنین نتایج بهدستآمده نشاند داد در دمای  15درجه
سانتیگراد سلولهای ریز جلبک رشد بسیار کمی داشتهاند .نتایج
حاصل از آزمون واریانس نشان میدهد اختالف بین میزان رشد
سلولی در دماهای متفاوت معنادار است (جدول .)1

در این بخش پسازاینکه دادهها آمادهی نتیجهگیری هستند ،جهت
پیشبینی دادهها از الگوریتم رگرسیون خطی استفاده شد .ابتدا
باید توسط برنامه دادهها آموزشدیده و ارزیابی گردند .طبق
درزمینههای مختلف بهعملآمده  71درصد دادهها را
ٔ
تحقیقاتی که
جهت آموزش و مابقی را جهت ارزیابی تنظیم میکنیم .همانطور
که در شکل  1مشاهده شد ،الگوریتم موجود توانست نتایج خوبی را
به دست آورد که شامل ضریب همبستگی( 03 )Rدرصد ،میانگین
خطای مطلق  43511و میانگین مربع خطا  51601هست.

درجه

روز

دما ( 15درجه سانتیگراد)

دما (21
سانتیگراد)

درجه

رشد

12/91±0/011

13/17±0/033

13/40±0/005

الگوریتم رگرسیون خطی

جدول  -1میزان رشد ریز جلبک در سطوح دمایی متفاوت
دما (25
سانتیگراد)

15
سانتیگراد

درجه

21
سانتیگراد

درجه

25
سانتیگراد

درجه

1
2

7/41×104±0/48×105
11/47×104±0/34×10
5
4

3

33/94×10 ±0/35×10
5
4

4

48/47×10 ±0/25×10
5
4

5

48/66×10 ±0/47×10
5
4

6
7
0
9

82/60×10 ±0/38×10
5

160/13×104±0/37×1
05
168/58×104±0/48×1
05
4
125/86×10 ±0/47×1
05

8/56×104±0/33
×105
12/75×104±0/3
8×105
37/81×104±0/2
0×105
53/51×104±0/4
6×105
64/73×104±0/4
3×105
87/45×104±0/2
9×105
217/15×104±0/
44×105
228/25×104±0/
45×105
168/25×104±0/
45×105

11/81×104±0/45
×105
19/87×104±0/20
×105
36/07×104±0/81
×105
4
63/55×10 ±0/36
×105
81/45×104±0/47
×105
101/64×104±0/3
0×105
281/27×104±0/4
3×105
286/23×104±0/3
8×105
240/16×104±0/3
8×105

شکل  -1دادههای آماری حاصل از الگوریتم رگرسیون خطی
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الگوریتم پرسپترون چندالیه
برخالف پرسپترونهای یکتا ،شبکههای چندالیه میتوانند برای
یادگیری مسائل غیرخطی و همچنین مسائلی با تصمیمگیریهای
متعدد بکار روند .در این قسمت نیز به دلیل اینکه صورت سؤال
غیرخطی است از این شبکه جهت آموزش و یادگیری به کار رفت.
همانطور که از شکل  2مشاهده میشود مقدار ضریب همبستگی
 00درصد ،میانگین خطای مطلق  31407و میانگین مربع خطای
 30111را نشان میدهد.
شکل  -8دادههای آماری حاصل از الگوریتم گوسین

رگرسیون خطی ساده
اجرای یک مدل رگرسیونی با تعریف مدل رگرسیون امکانپذیر
است .همانطور که از شکل  4پیداست ،نتایج آماری بسیار ضعیفی
شامل ضریب همبستگی  44درصد ،میانگین خطای مطلق 63191
و میانگین مربع خطا  74301نشان دادهشده است که حاکی از
عدم موفقیت الگوریتم مذکور هست.
شکل  -2دادههای آماری حاصل از الگوریتم پرسپنترون چندالیه

پردازش گوسین
پردازش گوسین یک روش نوین و جدید است که بهتازگی الگوریتم
مذکور را در برنامه  Wekaقرار دادهاند این پردازش بیشتر جهت
پردازش تصویر به کار گرفتهشده است .این فیلترها ،موجب حذف
فرکانسهای باالی تصویر و تولید یک تصویر از فرکانسهای پائین
میباشند .در اثر اعمال این فیلترها روی تصویر ،تصویر نرم یا مات
میشود .هرچه ابعاد پنجره بزرگتر باشد ،میزان مات شدگی نیز
افزایش مییابد .معموالً این فیلترها برای از بین بردن نویز از روی
تصویر استفاده میشوند .نویز تصویر میتواند بهصورت اتفاقی و یا
سامانمند باشد .ازشکل  3ضریب همبستگی  73درصد ،میانگین
خطای مطلق  39716و میانگین مربع خطا  52954مشاهده
میشود که از میان دادههای آماری مذکور ضریب همبستگی
قابلقبولی توسط سامانه به دست نیامد.

شکل  -2دادههای آماری حاصل از الگوریتم رگرسیون خطی ساده

نتایج شبکه عصبی مصنوعی
جهت انجام آموزش ،یادگیری و ارزیابی این بخش از برنامه
Matlab2012برای پیشبینی استفاده میشود .این شبکهها
برای تخمین و تقریب کارایی بسیار باالیی از خود نشان دادهاند .با
استفاده از دانش برنامهنویسی رایانه میتوان ساختار دادهای طراحی
کرد که همانند یک نرون عمل نماید .سپس با ایجاد شبکهای از
این نرونهای مصنوعی بههمپیوسته ،ایجاد یک الگوریتم آموزشی
برای شبکه و اعمال این الگوریتم به شبکه آن را آموزش داد .در
این بخش تمامی نرون های ذکرشده آزمایش گردید و پس از
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ارزیابی بهترین شبکه با تعداد  0نرون مشخص شد که درشکل 5
بهترین نتایج ارائهشده است.

شکل  - 5نتایج شاخصهای آماری حاصل از شبکه عصبی مصنوعی

بحث و نتیجهگیری
از بایودیزل بهعنوان یک سوخت پاک یاد میشود زیرا عاری از هر
نوع ترکیب آروماتیک است .در سالهای اخیر بهمنظور پایین
درزمینه استخراج
ٔ
آوردن هزینه تولید بایودیزل مطالعات زیادی
سوخت زیستی از ریز جلبکها در سراسر جهان انجامگرفته است.
این سوختها در مقایسه با منابع دیگر سوخت زیستی دارای بازده
و تولید زیستتوده بیشتر و رشد سریعتری هستند .روشهای
مختلفی برای افزایش تولید زیستتوده توسط ریز جلبکها وجود
دارد .یکی از روشها قرار دادن ریز جلبک در شرایط تغییرات دمای
آب است .در این مطالعه میزان رشد نانوکلروپسیس از گونه
اوکوالتا بهعنوان یکی از روغنهای گیاهی با درصد لیپید باال
بهمنظور تولید دیزل زیستی با درصد تبدیل باال در دماهای مختلف
با دوره نوری و شوری ثابت موردبررسی قرار گرفت .نتایج مطالعه
حاضر نشان داد که نوسانات ایجادشده در تغییرات مختلف دما
اثرات معنیداری بر روی رشد و تراکم سلولهای ریز جلبک اکوالتا
میتواند ایجاد نماید .بهگونهای که تراکم سلولهای ریز جلبک در
دمای  25درجه سانتیگراد در طول دوره پرورش بهطور معنیداری
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 درجه21  و15 بیشتر از تراکم بهدستآمده در تیمارهای شوری
 الزم به ذکر است در این تحقیق هدف اصلی.سانتیگراد بود
امکانسنجی تخمین میزان رشد ریز جلبک با استفاده از فن
 برای رسیدن به این هدف از ماشین بینایی و.پردازش تصویر است
.آنالیز رنگها استفاده شد
بهطورکلی الگوریتمهای پیشنهادی در جهت پیشبینی دقت
دادههای بهدستآمده و پاسخ به سؤال اینکه میتوان بر اساس رنگ
و به کمک پردازش تصویر رشد ریز جلبک را در شرایطهای
 به ترتیب. بهخوبی عمل کرد،محیطی متفاوت تخمین زد
 پردازش گوسین، رگرسیون خطی،الگوریتمهای پرسپترون چندالیه
1/775 ،1/ 1،0399/0000 و رگرسیون خطی ساده که دارای دقت
 در میان دادههای. است نتایج خوبی را نشان دادهاند1/4403 و
 مربع میانگین خطا نیز بهاندازه دقت یا ضریب همبستگی،آماری
 درمیان نتایج نشان دادهشده بیشترین خطا مربوط به.مهم است
الگوریتم رگرسیون خطی ساده و کمترین خطا مربوط به الگوریتم
 تمامی نتایج ذکرشده را با استفاده از.پرسپترون چندالیه است
 همچنین در این. به دست آورده شدWeka برنامه تجزیهوتحلیل
 نیزMatlab2012 تحقیق از شبکه عصبی مصنوعی برنامه
 در این قسمت میتوان با استفاده از تعداد مختلف.استفاده شد
نرون های الیه مخفی بهترین دقت و کمترین خطا را به دست
 در اینجا از هشت نرون استفاده گردید که بیشترین مقدار.آورد
 است1/11764  و1/95102دقت و کمترین میزان خطابه ترتیب
همانطور که از نتایج پیداست روش شبکه عصبی مصنوعی یک
 بهعنوان.روش موفقیتآمیز در جهت تخمین رشد ریز جلبک است
یک نتیجه کلی میتوان اعالم کرد سامانه پردازش تصویر در
پیشبینی تأثیر عامل دما بر رشد ریز جلبک را میتواند با بیشترین
.دقت و کمترین خطا انجام دهد
 منابع
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ارزیابی سامانه تشخیص درجه خلوص بیودیزل کلزا توسط فن طیفسنجی
دیالکتریکی و ماشین بینایی
روزبه عباس زاده* ،1شبیر سیف،2
1دکتری گروه مکانیک بیوسیستم،پژوهشکده کشاورزی ،سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران،
تهران ،ایرانabaszadeh@irost.ir@irost.ir،
2کارشناسی ارشد گروه هوش مصنوعی ،دانشگاه آزادشهر قدس ،تهران ،ایران soil.sh.2020@gmail.com

چکیده
ارزانقیمتدیگرمانندگازوئیلبهبیودیزلخالص

سوختهای

عمدهترینروشسوءاستفادهدرسوختبیودیزل،مخلوطکردن

است .لذا هدف این تحقیق ارزیابی یک سامانه هوشمند بهمنظور تشخیص درجه خلوص سوخت بیودیزل به کمک تلفیق
طبقهبندی نمونههای بیودیزل تقلبی و اصلی با استفاده از
بهمنظور  
طیفسنجی دیالکتریک و فن پردازش تصویر هست  .

روشهای آنالیز مؤلفههای اصلی ،تحلیل تفکیک خطی ،درخت تصمیمگیری ،ماشین بردار
ویژگیهای فرکانسی و رنگی ،از  

پشتیبان و شبکه عصبی مصنوعی استفاده شد .بهترین شبکه با ساختار  03-03-0برای پیشبینی نمونههای مخلوط شده
بیودیزلکلزاودیزلبودکهمقادیرضریبهمبستگیومیانگینمربعاتخطارابهترتیب 3/613و 3/3330ارائهداد.درگام
مدلسازی مسئلهاستفادهگردید.بااستفادهازماتریساغتشاش
بهمنظور  
دیالکتریکورنگی 
ویژگیهای  

نهاییازترکیب
نمونههای حاوی

ازتحلیلتفکیکخطی،بیشترینشاخصهایآماریحساسیت،اختصاصیبودنودقتبرای

دستآمده 


به
ترینشاخصهابراینمونهحاوی 11درصدبیودیزل01 -


درصددیزلوضعیف
 033درصدبیودیزلو 61درصدبیودیزل 1 -
درصددیزلمشخصگردید.مقادیرضریبهمبستگیومیانگینمربعاتخطابراینمونههایمخلوطشدهبیودیزلودیزل

برابر3/630و3/3300باساختار01-03-0حاصلشد .

واژههای کلیدی
بیودیزل ،درصد خلوص ،کلزا ،دیالکتریک ،پردازش تصویر
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بهمنظور تشخیص حد تقلب در روغن استفاده شد .عالوه بر این،
برای طبقهبندی نمونههای روغنزیتون بکر بهعنوان روغنی جدا
از روغنهای تقلبی از روش تجزیهوتحلیل مؤلفههای اصلی
استفادهشده است .نتایج با استفاده از مدل کالیبراسیون PLS
تخمین خوبی برای ترکیب روغنزیتون همراه با روغن سویا
بهعنوان یک روغن تقلبی نشان داد .همچنین نمودارهای
طبقهبندیشده توسط روش مذکور عملکرد واضحی برای تمام
نمونههای روغن نشان داده است و بهآسانی آنها را در
خوشههای متفاوت دستهبندی میکند .از نتیجه این تحقیق
میتوان مشاهده کرد که طیف دیالکتریک میتواند جهت
تشخیص روغنزیتون تقلبی با انواع روغنهایی که درصد
مخلوطشان زیر  5درصد است ،بهکاربرده شود [ .]6مارشال و
همکاران در سال  2213تحقیقی بر روی تشخیص محتوای
ناخالصی روغنزیتون انجام دادند .هدف آنها عبارت بود از
توسعه دستگاهی که بهوسیله ماشین بینایی و شبکه عصبی
مصنوعی بتواند تقلب در روغنزیتون را تشخیص دهد .در این
تحقیق از تصاویر رنگی استفادهشده که هیستوگرام رنگهای
قرمز ،سبز و آبی ) (RGBبا استفاده از شمارش تعداد پیکسلها
در هر سطح شدت ( 256سطح شدت) به دست میآید .این سه
هیستوگرام با یکدیگر تلفیقشده و درمجموع یک هیستوگرام
 768سلولی به دست آمد که تعداد پیکسلها در هر سلول
بهعنوان ورودی شبکه عصبی در نظر گرفته شد .آنها گزارش
دادند که شبکههای عصبی آموزشدیده ،میتوانند بین
روغنزیتون بکر و روغنزیتونهای ناخالص که جزء تقلب
بهحساب میآید را با دقت  82/38درصد از هم تفکیک کنند
[ .]7با توجه به مواردی که بهطور خالصه در ارتباط با بحث
تقلب در حوزههای کشاورزی ،صنایع غذایی و سوخت ذکر
گردید ،میتوان بیان نمود که تشخیص تقلب و تخمین میزان
ناخالصی یکی از ضرورتها در جهت ارتقای سطح کیفی و
افزایش قدرت رقابت این محصول در بازارهای داخلی و جهانی
است .بنابراین بهکارگیری یک روش نوین در جهت تشخیص
درصد خلوص سوخت بیودیزل میتواند بسیار مفید و تأثیرگذار
باشد .لذا هدف از این تحقیق ارزیابی یک سامانه قابلحمل
بهمنظور تشخیص درصد خلوص بیودیزل به کمک تلفیق
فناوریهای حسگر خازنی و پردازش تصویر هست.
در پژوهش پیشرو از دو روش برای ارزیابی درصد خلوص
استفاده شد که نتایج یکسانی به دست آمد .در سامانه الکتریکی
درصد تشخیص خلوص ،ضرایب دیالکتریک سوخت موردنظر
استخراج میشود که به دلیل کثرت این ضرایب از روشهای

 -1مقدمه
استفاده روزافزون از سوختهای فسیلی ،افزایش محصوالت نفتی
و کاهش ذخایر موجود و همچنین  ،مشکالت زیستمحیطی
فراوان ،محققان را در جهت یافتن منابع جدید انرژی ترغیب
نموده است [ .]1با شدت گرفتن مشکالت ذکرشده ،توجه
محققان به سمت سوختهای جایگزین جلب شده است [.]2
بیودیزل یک سوخت پاک ،تجدید پذیر ،غیر سمی و بدون
آروماتیک است که از منابع طبیعی و قابلتجدید مانند روغنهای
گیاهی ساخته میشود .ازاینرو در سالهای اخیر به دلیل مسائل
زیستمحیطی و قابلیت تجدید پذیری سوختهای زیستی،
تحقیقات وسیعی در راستای امکان جایگزینی استفاده از
بیودیزل بهجای سوخت دیزل انجامگرفته است [ .]3بیودیزل،
ظرفیت و دامنه کار دیزل را حفظ میکند .بیودیزل ازنظر
ساختار شیمایی جزء استرها محسوب میشود .بیودیزل ،متیل
استر یا اتیل استر روغنهای گیاهی (مانند ذرت ،آفتابگردان،
بادامزمینی ،برخی دانههای روغنی مانند کرچک و همچنین
روغنهای پسماند خوراکی) و چربیهای حیوانی است که در اثر
واکنش بین روغن با الکل (عامل متیل کننده) در حضور یک نوع
کاتالیزور مناسب حاصل میشود ] [4و ].[5
قیمت زیاد برای یک لیتر سوخت بیودیزل انگیزه الزم را برای
ورود سودجویان به این بازار فراهم کرده است .عمدهترین روش
سوءاستفاده هم مخلوط کردن سوختهای ارزانقیمت مانند
دیزل با بیودیزل هست .همچنین امکان تشخیص تقلبهای
ذکرشده بهراحتی وجود ندارد .بر این اساس توسعه روشی نوین
که بتواند مشکالت موجود را برطرف نموده و دارای مزایایی چون
دقت باال و زمان پردازشی کم باشد ،بسیار ضروری به نظر
میرسد .استفاده از فن غیر مخربی چون طیفسنجی
دیالکتریک به دلیل مزایای آن ازجمله دقت باال ،قابلیت
تکرارپذیری زیاد و سریع بودن بسیار حائز اهمیت است .این
روش ،فن کاربردی در حوزه کشاورزی ،صنایع غذایی و سوخت
محسوب میشود .تحقیقی بر روی روغنزیتون جهت تشخیص
تقلب با استفاده از طیف دیالکتریک انجامشده است .در
پژوهشی که توسط لیژی و همکاران انجام شد ،از یک ولتاژ
سینوسی  4ولتی در محدوده بسامد  12هرتز تا یک مگاهرتز
جهت تعیین خواص دیالکتریک مخلوط دوتایی از روغنزیتون
استفاده گردید .همچنین از مدل حداقل مربعات جزئی7
partial least squares
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آماری شامل آنالیز مؤلفههای اصلی و تحلیل تفکیک خطی برای
کاهش آنها در برنامه متلب استفاده شد .سپس بهمنظور تحلیل
نتایج و پیشبینی ارزیابی و اعتبارسنجی ،درخت تصمیم
مورداستفاده قرار گرفت.
در مدل روش بردار پشتیبان برای تشخیص درصد خلوص از
روش شبکه عصبی مصنوعی بهرهگیری شد که در این پژوهش،
تصاویر و طیف رنگی مربوط به سوخت در ترکیبات مختلف تهیه
شد و شبکه عصبی برای هر یک از پارامترهای بیودیزل مورد
طراحی و آموزش قرار گرفت.
مواد و روشها

میلیمتر و حجم کل آن  122سیسی تعبیه شد .شکل 1
شماتیک مربوط به راهاندازی دستگاه را نشان میدهد.

.نمونهها 

0.1

):دیاگرامراهاندازیسیستم 

شکل(0

در این تحقیق تولید متیل استر روغن گیاهی کلزا با روش تبادل
استری در دانشکده فناوریهای نوین دانشگاه علم و صنعت
انجام شد .مخلوطهای مختلف سوخت بیودیزل و دیزل با درصد
حجمی صفر تا بیست با گام  5درصد (12-32 ،% 5-35 ،% 122
 )% 25-75 ،% 22-82 ،% 15-85 ،%تهیه گردید.

آزمایش موردنظر در سامانه طیفسنجی دیالکتریک در دمای
 25±2درجه سانتیگراد انجام شد .برای اینکه دستگاه بتواند
خواص یک نمونه بیودیزل را تخمین بزند ،نیاز به یک حسگر
خازنی دارد .پارامترهایی که از یک حسگر خازنی میتوان
استخراج نمود عبارتاند از ضریب دیالکتریک و ضریب اتالف.
اگر یک نمونه سوخت بیودیزل درون خازن قرار گیرد ،با توجه به
کیفیت خود اثرات مختلفی روی ظرفیت خازن میگذارد .بهطور
مثال اگر نمونه خالصتر باشد ،ظرفیت خازن بیشتر شده و
برعکس.
پارامتر دیگری که حسگر خازنی در اختیار میگذارد ،ضریب
اتالف است .وقتیکه یک جریان  ACاز یک حسگر خازنی عبور
میکند ،در حالت ایده آل یک اختالففاز  32درجه بین ولتاژ
ورودی و جریان خروجی رخ میدهد .وقتیکه یک ماده
دیالکتریک درون حسگر قرار میگیرد ،مولکولهای ماده
دیالکتریک بهطور کامل نمیتوانند خود را با میدان الکتریکی
ایجادشده وفق دهند؛ درنتیجه اختالففاز بین جریان ولتاژ کمی
کمتر از مقدار  32درجه میگردد .اگر زاویه جدید  φباشد ،آنگاه
مقدار  32-φبرابر با زاویه اتالف است که با  δنشان داده
میشود.
وقتیکه یک میدان الکتریکی بر یک ماده اثر میکند ،پدیده
ذخیره و اتالف انرژی رخ میدهد .اتالف انرژی زمانی رخ میدهد
که ماده ،انرژی میدان الکتریکی را جذب میکند و ذخیره کامل
انرژی زمانی رخ میدهد که اتالف صورت نپذیرد؛ بنابراین ضریب
دیالکتریک شامل دو بخش خواهد بود که بهصورت رابطه 1
نمایش داده میشود:
()1
)    j |  | e( j

.1.1سامانهالکترونیکی
سامانه تشخیص درصد خلوص موردنظر از یک
میکروکنترلر  ،16ATMEGAمدار ولتاژ مستقیم ،یک سنسور
خازنی ،مدار تولید سیگنال ،گیرنده و فرستندههای سریال و
صفحهنمایش ال سی دی تشکیلشده است .سنسور خازنی از
ورقی مسی به ضخامت  2/5و با ارتفاع  52میلیمتر ساخته شد
که بهصورت استوانه در اطراف خازن قرارگرفته است .از تراشه
 MAX238که یک سیگنال سینوسی شکل با فرکانس باال
تولید میکند در قسمت سیگنال ژنراتور استفاده شد .در این
دستگاه با استفاده از یک مقاومت خارجی و یک خازن متغیر،
فرکانس خروجی را که در محدوده  22کیلوهرتز تا  22مگاهرتز
است را کنترل میکند .برای اندازهگیری پارامترهای دیالکتریک
از تراشه  AD8322استفاده شد .از این تراشه برای اندازهگیری
اختالففاز و میزان ضریب میرایی استفاده میشود .همچنین
بسامد سیگنال ورودی تا  2/7گیگاهرتز انتخاب شد .با توجه به
حجم عظیم اطالعات استخراجی حین دادهبرداری ،نیاز است که
دستگاه پارامترهای اندازهگیری شده را به رایانه ارسال کند و با
کمک برنامه متلب تحلیل شود .همچنین جهت قرار گرفتن
نمونههای سوخت از یک خازن استوانهای استفاده شد .برای قرار
گرفتن کامل نمونه درون حسگر ،خازن به ارتفاع  72میلیمتر،
شعاع استوانه داخلی برابر  4میلیمتر ،شعاع استوانه خارجی 25

23

هش
نش علم
رهی ی ،ژپو ی  ،فناوری البرز

شش
 ............ ..سال م ،شماره ،91پاییز 9911

که در آن ،بخش حقیقی  έثابت دیالکتریک و بخش موهومی ἕ
ضریب اتالف است .ثابت دیالکتریک قابلیت ذخیره انرژی و
ضریب اتالف دیالکتریک قابلیت جذب انرژی ماده درون خازن
را نشان میدهد.
همچنین مقدار دیالکتریک و ضریب اتالف نمونه ،با استفاده از
رابطه  2محاسبه شد [.]6
2

()2

  
   1

 360 t 

مؤلفه اصلی تبدیل گردید .سپس فن تحلیل تفکیک خطی
( ،)LDAدادههای مربوط به یک کالس را که تا حد امکان در
زیر فضای جدید ایجادشده به هم نزدیک و دادههای کالسهای
مختلف را از هم دور میکند .درنهایت ،دادههای مربوط به 5
نمونه سوخت طبقهبندی میشود .نتایج حاصل از طبقهبندی به
روش  LDAبرای نمونههای بیودیزل در جدول  1آمده است .در
بخشهای بعدی این دو روش به تفضیل توضیح دادهشده است.

0

A 0 
8.686t

 

که در این فرمول  έضریب دیالکتریک  φ ،میزان شیفت فاز
(درجه)  λ0،طولموج سیگنال ( t ،)mضخامت نمونه داخل

واقعی
B01D21
1
1
1
1
23

حسگر ( ἕ ،)mضریب اتالف و  Aضریب میرایی ) (dBهست.
از روابط باال میتوان نتیجه گرفت که ثابت دیالکتریک ()έ
تابعی از مقدار تغییر فاز و ضریب اتالف تابعی از ضریب میرایی
حسگر است.

B05D15
1
1
1
21
1

B91D11
1
1
23
1
1

B95D5
1
25
1
2
1

B111
25
1
1
1
1

پیشبینیشده
B111
B95D5
B91D11
B05D15
B01D21

جدول ( :)1ماتریس اغتشاش بهدستآمده از مدل LDA
 .5.2تجزیهوتحلیل مؤلفههای اصلی
تجزیهوتحلیل مؤلفههای اصل ی 0یک روش استخراج ویژگی
بهصورت خطی است و موجب کاهش ابعاد دادهها و زمان انجام
محاسبات با از دست دادن حداقل اطالعات است ،برای ترکیب
ویژگیها و فشردهسازی آنها میشود .همچنین برای پیدا کردن
ویژگیهای درست از دادهها از این روش استفاده میشود.
بهطورکلی  PCAسه وظیفه مهم را انجام میدهد:
الف) اعضای بردار ورودی را به اعضای عمود برهم (مؤلفههای
اصلی) که همبستگی باهم ندارند تبدیل میکند.
ب) مؤلفههای اصلی را به نحوی مرتب میکند که مؤلفههایی که
بیشترین تغییرات یا باالترین واریانس رادارند ارجحیت داشته و
مؤلفههای بااهمیت کمتر بعد از مؤلفه اصلی قرار گیرند.
ج) مؤلفههایی بااهمیت ناچیز را میتوان از بقیه مؤلفههای مهم
حذف کرد.
روش  PCAبهطور گسترده برای مشخص کردن الگوها و
طبقهبندی دادهها به کار میرود و به نحوی دادهها را بیان
میکند که شباهتها و تفاوتهای آنها مشخصتر شود .چون
در دادهها با ابعاد باال یافتن الگوهای دادهها میتواند سخت باشد
و نمایش ترسیمی امکانپذیر نیست ،روش  PCAمیتواند
بهعنوان یک ابزار نمایش و تحلیل دادهها به کار رود.

 .8.2استخراج ویژگیهای دیالکتریک
بدین منظور محدوده فرکانس که بین  21کیلوهرتز تا 21
مگاهرتز است برای تغذیه به خازن انتخاب شد .درمجموع 304
فرکانس در محدوده فرکانسی وجود دارد که نیمی از این تعداد
مربوط به ضریب دیالکتریک و نیمی دیگر مربوط به ضریب
اتالف هست .مقدار ولتاژهای استخراجشده که در کامپیوتر
ذخیرهشدهاند ،توسط برنامه متلب تجزیهوتحلیل میگردد و
درنهایت درصد خلوص سوخت موردنظر توسط دستگاه سنسور
خازنی مشخص میشود.
با توجه به حجم عظیم اطالعات استخراجی حین دادهبرداری،
نیاز است که دستگاه ،پارامترهای اندازهگیری شده را به رایانه
ارسال شود و با کمک برنامه متلب و  WEKAتحلیل آنها را
انجام دهد.
 .2.2روشهای تجزیهوتحلیل
با توجه به ابعاد زیاد متغیرهای ورودی (تعداد  304ویژگی) و
درنتیجه زمانگیر بودن محاسبات بهمنظور تشخیص درصد
خلوص برای پنج نمونه سوخت ،الزم است ابعاد این ویژگیها
کاهش یابد .بدین منظور از روش آنالیز مؤلفههای اصلی ()PCA
استفاده میشود .نتایج حاصل از تحلیل  PCAنشان میدهد که
با در نظر گرفتن سطح آستانه مشخص ،تعداد  2مؤلفه استخراج
میگردد .همانطور که در بخش قبل ذکر شد ،دادهها به 2

)Principal Component Analysis (PCA
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شروع وجود نداشته باشد ،که برای حل این مشکل از یک تابع
هسته استفاده میشود .تابع هسته روابط درون دادهها را بررسی
میکند و تقسیمات پیچیدهای را در فضا ایجاد میکند [.]9

 .6.2تجزیهوتحلیل تفکیک خطی
تجزیهوتحلیل تفکیک خطی 9یک روش طبقهبندی نظارتشده
است که تغییر خطی از بردارهای ویژگی  nبعدی (نمونهها) را به
فضای  mبعدی ( )m<nفراهم میکند .در این روش هدف این
است که به دادههای مربوط به یک کالس تا حد امکان در زیر
فضای جدید ایجادشده به هم نزدیک و دادههای کالسهای
مختلف از هم دور باشند .بهعبارتدیگر پراکندگی بین کالس
دادهها ،حداکثر و پراکندگی درون کالس دادهها حداقل شود.
برای رسیدن به این هدف دو ماتریس پراکندگی درون کالسی و
بین کالسی تشکیل میگردد .ماتریس پراکندگی بین کالسی،
کوواریانس ماتریس تفاضل میانگین هر کالس با میانگین کل
است و نشاندهنده فاصله و پراکندگی بین کالسها هست.
ماتریس پراکندگی درون کالسی ،کوواریانس ماتریس تفاضل
دادهها با دادههای میانگین همان کالس است و بیانگر میزان
پراکندگی دادههای هر کالس هست .برای رسیدن به حداکثر
فاصله بین دادههای کالسهای مختلف و نزدیکی بیشتر
دادههای هر کالس به همدیگر باید ماتریس (پراکندگی بین
کالسی و پراکندگی درون کالسی) را بیشینه کرد که این کار را
با محاسبه بردارها و مقادیر ویژهی این ماتریس انجام میدهند.
باوجود تفاوتهای بسیار روش تحلیل تفکیک خطی با روش
تحلیل مؤلفههای اصلی ،شباهت اصلی این دو روش که کاربرد
عمده آنها بشمار میرود ،کاهش تعداد بعدهای داده است.]0[ .
پس از کاهش ابعاد دادهها ،برای پیشبینی ارزیابی و
اعتبارسنجی بهمنظور نشان دادن دقت سیستم دیالکتریک از
درخت تصمیم استفاده شد.

 .3.2درخت تصمیمگیری
درختهای تصمیمگیری ابزاری هستند که به انتخاب بین چند
گزینه کمک میکنند .این ابزار ،الگوی بسیار مؤثری را فراهم
میکنند که در آن میتوان گزینهها را توضیح داد و نتایج
احتمالی از این انتخابها را بررسی کرد .همچنین درختهای
تصمیم یک توضیح متعادل از ریسکها و پاداشهای همراه با هر
گزینه ممکن را تشکیل میدهند .در این پژوهش از سه الگوریتم
درخت تصمیم شامل  MSP ،J40و  CARTبهمنظور
پیشبینی ،طبقهبندی و اعتبارسنجی استفاده شد .یکی از
مزایای خاص درخت طبقهبندی و رگرسیو ن 11بهعنوان یک
الگوریتم درخت تصمیم ،ویژگی اعتبارسنجی متقابل آن است که
تالش میکند پیشپردازش را شناسایی کند ،که در غیر این
صورت به پیشبینی ضعیف آینده منجر میشود .به همین علت
و دالیل دیگر CART ،معموالً در شرایط قابلقبولتری نسبت
به روشهای آماری دیگر پیشبینی میکند [ .]11 ,11بااینحال
چالشی که هنوز باقی میماند ،درک بهتر عملکرد این فنها برای
شناسایی بهترین استفاده از آنهاست.
برخی از الگوریتمهای درخت تصمیم شامل موارد زیـر است:
 C4 ،C4/5 ،C5 ،CHAID ،QUESTو .ID3
 .9.2شبکه عصبی مصنوعی
شبکههای عصبی مصنوعی مدلهای ماشین یادگیری هستند که
رفتار مغز انسان را شبیهسازی میکند .شبکههای عصبی
مصنوعی شامل تعداد زیادی از عناصر پردازش متصلبههم
هستند که در عملکرد نورونهای بیولوژیکی مشابه هستند و در
کنار اتصاالت مربوط به سیناپس مغز گرهخوردهاند [ .]3در این
پژوهش از الگوریتم لونبرگ -مارکوات برای آموزش شبکههای
عصبی مصنوعی استفادهشده است .این الگوریتم تقریبی از روش
نیوتن است که برای یافتن کمینه یک تابع غیرخطی چند
متغیره بهعنوان یک روش استاندارد برای حل مسئله کمینه
مربعات برای توابع غیرخطی استفاده میشود [ .]12در این
تحقیق ،برای استخراج ویژگیهای رنگی و همچنین ویژگیهای
توأم رنگی و بسامدی از فن شبکه عصبی مصنوعی استفادهشده
است .از توابع انتقال سیگموئید و خطی نیز به ترتیب برای
الیههای مخفی و الیه خروجی در نظر گرفته شد .در این

 .6.2ماشین بردار پشتیبان
ماشین بردار پشتیبان 11روشی است بر اساس تئوری یادگیری
آماری ،که بهطور فزایندهای برای طبقهبندی استفاده میشود .در
این روش ،مرز مطلوب بهعنوان یکشبه صفحه دو مجموعه در
یک فضای برداری بهطور مستقل بر روی توزیع احتمالی
بردارهای آموزشی در مجموعه به دست میآید .این شبه صفحه،
مرزی را تعیین میکند که از بردارهای نزدیک به مرز در هر دو
مجموعه دورتر است .این بردارها که در نزدیکی شبه صفحه قرار
دارند ،بردارهای پوششی نامیده میشوند .اگر فضا بهصورت
خطی جدا نشود ،ممکن است هیچ شبه صفحه جداسازی برای

)Linear Discriminant Analysis (LDA
Support vector machines

9

10

)Classification and Regression Tree (CART
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ترتیب بیانگر حساسیت ،اختصاصی بودن و دقت است .منظور از
حروف  Bو  Dدر جدول  2به ترتیب بیودیزل و دیزل است.

پژوهش دادهها بهطور تصادفی به سه بخش آموزش شبکه
( ،)%72اعتبارسنجی ( )%15و ارزیابی شبکه ( )%15اختصاص
داده شدند .بدین منظور شبکههای عصبی پیشرو با یکالیه
مخفی و با  4تا 22نرون (بهصورت اعداد زوج) برای هریک از
پارامترهای کیفی بیودیزل طراحی و آموزش داده شد.
درنهایت دادهها شامل دادههای دیالکتریک که بهوسیله حسگر
خازنی برای هر نمونه سوخت استخراجشده ( 384پارامتر)
ویژگیهای رنگی هست.
نتایج و بحث

):شاخصهایحساسیت،اختصاصیبودنودقتبرایکلیه

جدول(1
نمونهها

دستهها

دیالکتریک 
اندازهگیری 

.0.0
پس از تهیه نمونهها هرکدام بهطور جداگانه داخل خازن
استوانهای قرار گرفتند .سامانه موردنظر بهطور خودکار محدوده
بسامدی  22کیلوهرتز تا  22مگاهرتز را جاروب کرده و تعداد
 384ویژگی که شامل ضریب اتالف و ضریب دیالکتریک است
را استخراج مینماید .الزم به ذکر است تعداد  132ویژگی
مربوط به ضریب اتالف و  132ویژگی دیگر مربوط به ضریب
دیالکتریک است.

B82D22

B85D15

B32D12

B35D5

B122

38/67

36/36

38/15

122

122

33/47

83/67

33/84

122

122

33/52

33/26

33/26

33/54

122

شاخصهای
آماری
(درصد)
حساسیت
اختصاصی
بودن
دقت

یمگیری 
.1.0درختتصم 
پس از کاهش ابعاد دادههای سیستم دیالکتریک توسط PCA
و  ،LDAنتایج حاصل از طبقهبندی سوخت توسط الگوریتمهای
یادگیری  MSPو  J48و  CARTجهت پیشبینی و
اعتبارسنجی دادههای حاصل از طیفسنجی دیالکتریک در
نرمافزار  WEKAقرار داده شد که مقادیر آنها در جدول 3
نشان دادهشده است .با توجه به نتایج ،الگوریتم  CARTدارای
باالترین دقت ( 33/42درصد) در مقایسه با روش  J48و MSP
بوده است.
هایمتفاوتسوختها

دستآمدهازDT


):نتایجبه
جدول(0

.تحلیلمؤلفههایاصلی 

1.0
پسازاینکه حسگر مورداستفاده در دستگاه تعداد  384پارامتر را
محاسبه کرد ،بهمنظور کاهش پارامترهای دادهشده از فن آنالیز
مؤلفههای اصلی استفاده شد .در این آزمایش از طریق فن
ذکرشده تعداد داده به  5مؤلفه ( 5نمونه سوخت) رسید.
 .3,3تحلیل تفکیک خطی
با توجه به جدول ماتریس اغتشاش سوخت بیودیزل و دیزل
(جدول  ،)1دستگاه بهخوبی توانست اکثر نمونهها را در بحث
تقلب تشخیص دهد .در این روش از هر نمونه  25تکرار گرفته
شد .مواردی نیز در نتایج که با اختالف خیلی کمی دارای خطا
است مشاهده گردید .با توجه به جدول  1دستگاه توانست دو
نمونه را بهطور کامالً درست تشخیص دهد و مابقی نمونهها را با
اختالف بسیار کم بهاشتباه طبقهبندی کرد .ضعیفترین
طبقهبندی مربوط به نمونهای است که حاوی  85درصد بیودیزل
و  15درصد دیزل هست .با استفاده از ماتریس اغتشاش
بهدستآمده از تحلیل تفکیک خطی ،بیشترین شاخصهای
آماری حساسیت ،اختصاصی بودن و دقت برای نمونههای حاوی
 122درصد بیودیزل (بهعنوان نمونه کالیبره کننده سامانه) و 35
درصد بیودیزل 5 -درصد دیزل با ارقام  122، 122، 122درصد
و ضعیفترین شاخصها برای نمونه حاوی 85درصد بیودیزل-
 15درصد دیزل با ارقام  83/67 ،36/36و  33/26هست که به

روش

ضریب کاپا

دقت ()%

J48

2/367
2/364
2/364

38/21
33/42
33/42

CART
MSP

.1.0ماشینبردارپشتیبان 
در این مطالعه ،تابع چندجملهای برای طبقهبندی دادهها
استفاده شد .ماتریس اغتشاش برای نمونههای آزمایش در جدول
 4آمده است .همچنین میزان سه شاخص حساسیت ،اختصاصی
بودن و دقت در جدول  5ارائهشده است .نتایج نشان میدهند
که با استفاده از این تکینک تنها دو نمونه دارای طبقهبندی
نادرست و نمونههای دیگر با طبقهبندی موفقیتآمیز ارائهشده
است.
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دستآمده از ارزیابی  SVMبا

جدول ( :)1ماتریس اغتشاش  
به

دادهشده است که کمترین و بیشترین خطابه ترتیب 2/2264
( 12نرون) و 16( 2/2223نرون) هست.

چندجملهای( .)Kernel

عملکرد
واقعی
D25
B75
2
2
2
2
2
38

22
D
B82
2
2
2
2
34
2

D15
B85

D12
B32

B35D5

B122

پیشبینی
شده

2
2
2
31
2
2

2
2
83
2
2
2

2
67
2
2
2
2

46
2
2
2
2
2

B122
B35D5
B32D12
B85D15
B82D22
B75D25

طبقهبندی
شاخصهایحساسیت،اختصاصیبودنودقت 

جدول(:)1
.SVM

دستآمده برای شبکههای

شکل ( :)1مقدار ضریب همبستگی به
عصبیمختلفسوخت

دستهها
D25
B75

D22
B82

D15
B85

D12
B32

35D5
B

122

33/67

37/54

122

33/65

122

122

32/52

122

36/45

/57
33

33/84

34/65

33/41

37/88

12
B2
12
2
12
2
12
2

شاخصهای
آماری
(درصد)
حساسیت
اختصاصی
بودن
دقت

ویژگیهایرنگی 

.3.0استخراج

دستآمده برای شبکههای

شکل ( :)0مقدارمیانگین مربعات خطا به

در این بخش ،ویژگیهای رنگی نمونههای سوخت ،استخراجشده
و از شبکههای عصبی مصنوعی برای تعیین درصد خلوص
استفاده گردید .نتایج حاصل از پیشبینی شبکه عصبی نیز در
ادامه آورده شده است .شبکه عصبی مصنوعی استفادهشده در
این تحقیق برای تعیین درصد خلوص نمونههای مختلف سوخت
بیودیزل از پرسپترون چندالیه با ساختار یکالیه مخفی و
الگوریتم یادگیری  LMاستفاده شد .شکل  2نتایج ارزیابی
شبکه عصبی تک الیه جهت تعیین ضریب همبستگی را با تعداد
نرونهای بین  4تا  22در الیه مخفی برای نمونههای بیودیزل-
دیزل و شکل  3مربوط به مقادیر  MSEشبکه عصبی مصنوعی
با تعداد نرون مختلف هست.
همانطور که در شکل  2مشاهده میشود ،شبکه عصبی با
ساختار تک الیه و الگوریتم  LMعملکرد بسیار خوبی در
تخمین تقلب داشته است .همچنین کمترین و بیشترین مقدار
ضریب همبستگی به ترتیب برابر  16( 2/62نرون) و 12( 2/34
نرون) مشاهده شد .همچنین با توجه به شکل  ،3نتایج
بهدستآمده بیانگر عملکرد مطلوب شبکه عصبی توسعه

عصبیمختلفسوخت 

ضریب همبستگی تنها مشخصکننده رابطه خطی بین دو
پارامتر است و مقدار آن بین  -1و  +1تغییر میکند .هرچه مقدار
آن از صفر دورتر باشد روند همجهت بودن (مثبت یک) و مخالف
جهت بودن (منفی یک) آن دو پارامتر قویتر است .اگر این
ضریب صفر باشد ،دو پارامتر موردبررسی مستقل از هم هستند.
در این پژوهش ....
میانگین مربعات خطای یک برآوردگر ،یک معیار برای برآورد
بهترین میانگین مربعات خطاها ،یعنی میانگین اختالف مربعات
بین مقادیر برآورد شده و تخمینها را اندازهگیری میکند.
میانگین مربعات خطا یک تابع ریسک است که مربوط به مقدار
مورد انتظار فقدان خطای مربعات است .مقدار این پارامتر به
دلیل اتفاقی بودن و یا اینکه برآوردگر برای اطالعاتی که میتواند
تخمین دقیقتر را ارائه کند حساب نمیشود ،همیشه مثبت
است.
رنگیودیالکتریک 

ویژگیهای

.0.0استخراج
در گام بعد ویژگیهای رنگی و دیالکتریک بهطور همزمان
استخراج و استفاده شدند .در این بخش ویژگیهای رنگی و
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بسامدی از نمونهها بهدستآمده و با استفاده از شبکه عصبی
مصنوعی شاخص درصد خلوص سوختها پیشبینی شد .شبکه
عصبی مصنوعی استفادهشده در این تحقیق دقیقاً مشابه بخش
ویژگیهای رنگی بوده و با الگوریتم  LMآموزشیافته است.
شکلهای  4و  5نتایج حاصل از شبکهای را نشان میدهد که با
تعداد مختلف نرون آموزش دادهشده است .کمترین ضریب
همبستگی برای نمونه سوخت مربوط به شبکه عصبی با تعداد 4
نرون در الیه مخفی به مقدار  2/68و بیشترین ،مربوط به شبکه
عصبی با تعداد نرون 16در الیه مخفی و مقدار  2/36مشاهده
گردید .همچنین با توجه به شکل  6کمترین مقدار  MSEبا
تعداد نرون  2/2213 ،16و بیشترین مقدار  MSEبا  4نرون،
 2/2214است.

برای اعتبارسنجی و  %15بقیه نیز برای آزمونه شبکه اختصاص یافت.
بهمنظور انتخاب بهترین شبکه ،تعداد نرون های الیه مخفی از  2تا 51
تغییر داده شد [.]13

 -2نتیجهگیری
در این پژوهش یک نمونه از دستگاه تشخیص درصد خلوص
سوخت بیودیزل بر اساس شاخص دیالکتریک آن مورد ارزیابی
قرار گرفت .دستگاه با دریافت ویژگیهای دیالکتریک توسط
یک خازن استوانهای در بسامدهای مختلف ،تقلب سوخت را
طبقهبندی کرد .سامانه محدوده بسامدی  22کیلوهرتز تا 22
مگاهرتز را تولید نموده و تعداد  384ویژگی که شامل ضریب
اتالف و ضریب دیالکتریک است را استخراج مینماید .در جهت
از بین بردن ویژگیهای بیربط و کاهش دادهها از روش PCA
استفاده شد که  32/14درصد از ویژگیهای واریانس کل را دارا
بود و تعداد دادهها را به  5مؤلفه رساند .برای طبقهبندی نمونهها
نیز روش  LDAبه کار گرفته شد که ضعیفترین طبقهبندی
مربوط به نمونه حاوی  85درصد بیودیزل و  15درصد دیزل
هست .با استفاده از ماتریس اغتشاش بهدستآمده از تحلیل
تفکیک خطی ،بیشترین شاخصهای آماری حساسیت،
اختصاصی بودن و دقت برای نمونههای حاوی  122درصد
بیودیزل و  35درصد بیودیزل 5 -درصد دیزل با ارقام ،122
 122 ،122درصد و ضعیفترین شاخصها برای نمونه حاوی 85
درصد بیودیزل 15 -درصد دیزل با ارقام  83/67 ،36/36و
 33/26گردید .نتایج حاصل از فن شبکه عصبی مقدار ضریب
همبستگی و میانگین مربعات خطا را به ترتیب برای نمونههای
مخلوط شده بیودیزل و دیزل برابر  2/346و  2/2223نشان داد.
نتایج ارزیابیها نشان داد که دستگاه طراحیشده توانایی
تشخیص درصد خلوص را با دقت باالیی دارد .با توجه به اینکه
آزمایش انجامشده بر روی این دستگاه با سوخت دیزل انجامشده
است ،میتوان دستگاه را با توجه به نیازهای اقتصادی دیگر با
سوختهای ارزانقیمت مختلف دیگر به جزء سوخت مذکور نیز
کالیبره کرد .در شکل  6سامانه تشخیص درصد خلوص بیودیزل
نشان دادهشده است.

شکل ( :)2مقدار ضریب همبستگی بهدستآمده برای شبکههای
عصبی

شکل ( :)5مقدار میانگین مربعات خطا بهدستآمده برای شبکههای
عصبی

الزم به ذکر است در خصوص نتایجی که سلطانی و همکاران در سال
 1392در خصوص درجهبندی تخممرغ با استفاده از پردازش تصویر و
حسگر گزارش دادند ،شاخصهای بهینه آماری ضریب همبستگی و
میانگین مربعات خطابه ترتیب  1/90و  1/1116به دست آمد .آنها از
یک شبکه عصبی دوالیه با  2ورودی (طول قطر بزرگ و قطر کوچک)،
یکالیه مخفی و یک خروجی (حجم تخممرغ) برای پیشبینی حجم
تخممرغ استفاده کردند 71 .درصد دادهها برای آموزش شبکه%15 ،

شکل(:)3سامانهتشخیصدرصدخلوصبیودیزل
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تحلیل خواص دینامیکی و آئرودینامیکی زیتون
عباس اکبرنیا

*1

1دکتری گروه طراحی و مکاترونیک ،مکانیک بیوسیستم ،سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران،
تهران ،ایرانabbasakbarnia@irost.ir،

چکیده
جهبندی و
بهعنوان مبنایی برای طراحی و ساخت تجهیزات انتقال ،در 
تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی محصوالت کشاورزی 
فرآوری محصوالت کشاورزیهمواره موردتوجه بوده است.باتوجهبهافزایشتولیدزیتونودرآمدارزیحاصلازتجارتآن،
اجتنابناپذیراست.لذاهدفازاینتحقیقارزیابیخواصفیزیکی،دینامیکی

مکانیزهکردنعملیاتبرداشتوفرآوریامری
روغنکشی زیتونهست.دراینتحقیقاز 1رقممانزالینا،

بهمنظور طراحیوساختدستگاه
وآئرودینامیکی ارقامزیتون 
تهیهشده کامالً متفاوت بود .میانگین ابعاد رقم مانزانیال
کاالماتا ،فیشمی و روغنی استفاده شد .خواص فیزیکی نمونههای  
بزرگترین و رقم روغنی کوچکترین و در رابطه با شاخص کرویت بالعکس هست .برای تعیین خواص مکانیکی نمونهها از

دستگاهآزمونموادودرسرعت 1mm/minاستفادهشد.نتایجنشاندادکهبیشینهوکمینهنیروانرژیشکستبهترتیب
بهرقممانزالیناوروغنیاختصاصدارد.رقمروغنیبیشترینحساسیتمکانیکیرانسبتبهسایرنمونههاازخودنشانداد.
اندازهگیری شد.باالترینسرعتحدوضریبدراگبهرقمروغنیو

خواصآئرودینامیکی ارقامزیتونبااستفادهازتونلباد
پایینترینمقداربهرقمکاالماتاتعلقگرفت .

کلمات کلیدی
زیتون ،خواص فیزیکی ،خواص دینامیک ،خواص آئرودینامیکی
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قطر هندسی و کرویت تعیین گردید .آنها زاویه مناسب برای
برش هر دو نوع زیتون را  27/7درجه و متوسط سختی گوشت
زیتون را  kg/cm2 2/392و برای هسته زیتون  265/043نیوتن
گزارش دادند (.)0

مقدمه
زیتون گیاهی است که از دیرباز در بسیاری از کشورها بهویژه
کشورهای حوزه مدیترانه کشت میشود ( .)1میوه زیتون به
دلیل دارا بودن مقدار فراوانی روغن و اسیدهای چرب غیراشباع
موردتوجه انسان است ( .)2این میوه گوشتی و هستهدار است که
در وارستههای مختلف دارای شکلهای متفاوت مانند گرد،
بیضی یا دارای انحنا در یکطرف هست .رنگ میوه در ابتدا
روشن بوده سپس متناسب با درجه رسیدگی تیرهتر میشوند.
این عمل موجب میگردد زمان برداشت زیتون با توجه به نوع
مصرف متفاوت باشد ( .)3وزن هر دانه زیتون با روغن دهی
مناسب حدود دو تا  12گرم است ( .)4گیاه زیتون در کشورهایی
که آبوهوای مساعد دارند بهعنوان یک محصول استراتژیک
کشت میشود ( .)5ارقام رایج زیتون در کشور ایران زیتون زرد،
روغنی ،فیشمی ،شنگه ماری و ارقام رایج در کشورهای
مدیترانهای واالنولیا ،کنسروالیا ،مانزالینا و کاالماتا است.

کیلکان و جونر در سال  2110خواص فیزیکی و مکانیکی
زیتون را تحت بارگذاری فشاری به دست آوردند که کمترین
نیروی شکست  57/30نیوتن و هسته زیتون  321نیوتن در
سرعت  2میلیمتر بر ثانیه گزارششده است و بیشترین انرژی
شکست برای میوه زیتون  1/3390نیوتن متر و برای هسته
 10/34نیوتن متر در سرعت  6میلیمتر بر ثانیه گزارششده
است .همچنین افزایش سرعت صفحه فشار دهنده موجب افزایش
نیرو انرژی شکست گزارش شد (.)9
همچنین در رابطه با محصوالت کشاورزی دیگر نیز تحقیقات
فراوانی صورت گرفته است .لوریر ( )2114در طراحی ماشین
آبگیری هندوانه به بررسی نحوه شکست پوست هندوانه
پرداخت و مقدار نیروی برشی پوست هندوانه را  51نیوتن
گزارش نمود ( .)11رانگ و همکاران نیز در سال  2114رفتار
نیرو تغیر شکل انگور بارگذاری شده را در دو جهت طولی و
عرضی موردبررسی قراردادند .نیروی شکست انگور در جهت
طولی نسبت به جهت عرضی بهشدت کاهش یافت .در این
تحقیق شکست پوست اولین آسیب میوه تحتفشار گزارش
گردید .همچنین نتایج نشان داد مقدار نیروی شکست بهطور
میانگین برای بارگذاری در جهت طولی  11نیوتن و در جهت
عرضی  21نیوتن است ( .)11آکتاس و همکاران ( )2117خواص
مکانیکی دو رقم بادام درختی را تحت بارگذاری فشاری بین دو
صفحهی تخت موردمطالعه قراردادند .همچنین اثر رطوبت و
جهت بارگذاری بر بیشینه نیروی شکست ،انرژی ،چغرمگی و توان
موردنیاز برای شکست دانه بادام را موردبررسی قرار گرفت،
دریافتند که رطوبت و جهت بارگذاری بهطور معنیداری بر
خواص مکانیکی دانه بادام تأثیرگذار است و بیشینه نیروی
شکست زمانی حاصل میشود که جهت اعمال نیرو در راستای
محور طولی بادام باشد (.)12

برداشت زیتون طاقتفرسا ،زمانبر و پرهزینه هست .در ایران
عمل برداشت معموالً با دست و اخیراً با توسعه مکانیزاسیون با
دستگاههای برداشت انجام میگیرد .برداشت ناصحیح زیتون از
درخت موجب بروز خسارتهایی چون کم باری محصول در
سالهای بعد را به دنبال دارد ( .)6توسعه کشت و تولید
روزافزون زیتون و درآمد ارزی حاصل از تجارت آن در کشور این
ضرورت را ایجاد کرده است تا در راستای مکانیزه کردن عملیات
برداشت و فرآوری محصول زیتون ،پژوهشهای گستردهای
صورت گیرد .بهمنظور مکانیزه کردن عملیات برداشت و فرآوری
این محصول باید خواص فیزیکی ،مکانیکی و آئرودینامیکی
زیتون مورد تجزیهوتحلیل قرار گیرد .بهطورکلی تعیین خواص
فیزیکی و مکانیکی محصوالت کشاورزی بهعنوان مبنایی برای
طراحی و ساخت ماشینها و تجهیزات انتقال ،درجهبندی و
فرآوری محصوالت کشاورزی همواره موردتوجه بوده است و اصوالً
طراحی ماشینهای کشاورزی بدون توجه به این پارامترها ،ناقص
و منجر به نتایج ضعیف میشود (.)7
مطالعه خواص مکانیکی محصوالت کشاورزی از دیرباز
موضوع بحث و نقد محافل علمی بوده و توجه بسیاری از محققان
را به خود جلب نموده است .قمری و همکاران در سال 2111
تحقیقی بر روی خواص فیزیکی دو نوع زیتون زرد و روغنی
انجام دادند .برای هر نمونه از زیتونها سه بعد عرض ،قطر و
حجم اندازهگیری شد و بر اساس آن مشخصات فیزیکی مانند

در این تحقیق بهمنظور ساخت دستگاه روغنگیری و بررسی
پارامترهای مؤثر بر کیفیت و کمیت دستگاه ،توان الزم جهت
خرد و له کردن دانههای زیتون ،اهداف زیر دنبال میشود:
 -1تعیین و بررسی خواص هندسی شامل ابعاد ،میانگین قطر هندسی،
حجم و سطح چهار واریته زیتون مانزالینا ،فیشمی ،کاالماتا و روغنی.
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 -2تعیین و بررسی خواص ثقلی شامل چگالی مخصوص ظاهری و چگالی
واقعی
 -3نیروی موردنیاز برای شکستن ،خرد کردن و له کردن (مقاومت فشاری)
 4واریته زیتون اشارهشده
 -4تعیین خواص آئرودینامیک ارقام

در ابتدا زیتونهای سالم از ناسالم جدا شد و برای
اندازهگیری ابعاد میوه از هر رقم  21عدد زیتون بهطور تصادفی
انتخاب گردید .جرم میوه با استفاده از ترازوی دیجیتال با دقت
 1/11گرم و ابعاد میوه با استفاده از کولیس دیجیتال با دقت
 1/11اندازهگیری شد .قطر میانگین حسابی و هندسی از روابط
 1و  2به دست آمد .عموماً معیاری که برای توصیف شکل میوه
مورداستفاده قرار میگیرد ضریب کرویت است که از رابطه 3

مواد و روشها
تهیه نمونهها
در این تحقیق خواص فیزیکی ،مکانیکی و آئرودینامیکی
چهار رقم زیتون مانزالینا ،فیشمی ،کاالماتا و روغنی موردبررسی
قرار گرفت .نمونهها از ایستگاه تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی
رودبار واقع در استان گیالن تهیه گردید .چهار درخت از هر رقم
بهطور تصادفی انتخاب شد و حدود یک کیلوگرم میوه زیتون از
نواحی مختلف هر درخت برداشت گردید .سپس زیتونها به
دانشکده مکانیک سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی منتقل و
در داخل یخچال قرار داده شدند .مقداری از دانهها پس از 24
ساعت از یخچال خارج و محتوی رطوبتی آنها با استفاده از
روش استاندارد آون با قرار دادن  3تکرار  31گرمی از هر رقم در
دمای  75درجه سلسیوس به مدت  24ساعت محاسبه شد.
همچنین توضیحات مربوط به عالئم اختصاری در فرمولهای -1
 0در جدول  1گزارششده است.

محاسبه گردید (.)13
شکل -1ابعاد میوه زیتون

جدول -1فهرست عالئم اختصاری
طول()mm
عرض()mm
ارتفاع()mm
قطر میانگین حسابی()mm
قطر میانگین هندسی()mm
مساحت سطح()mm
چگالی جامد()kg/m3
چگالی توده()kg/m3
جرم جامد()gr
جرم توده()gr
حجم جامد()mm3
حجم توده()mm3
ضریب اصطکاک ایستایی()%
ضریب کرویت()%
رطوبت()%
تخلخل()%
نیروی شکست()N
انرژی شکست()J
چغرمگی()J/mm3
ضریب دراگ()m/s

a
b
c
Da
Dg
S
Pt
Pb
mt
mb
Vt
Vb
µs

)(1
)(2
)(3
برای محاسبه حجم میوه بهمنظور تعیین چگالی میوه از
روش جابجایی مایع طبق رابطه  4استفاده شد .برای اندازهگیری
چگالی توده یک استوانه خالی را با حجم مشخص از زیتون پر
نموده و سپس از تقسیم جرم توده بر حجم توده (رابطه )5
میزان چگالی توده به دست میآید .درصد تخلخل توده نیز با
استفاده از چگالی توده و چگالی جامد از رابطه  6به دست آمد
(.)14

Mc
Fr
Ea
P
Cd

)(4
)(5

خواص فیزیکی
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نتایج و بحث

)(6

ارزیابی خواص فیزیکی

زاویه اصطکاک ایستایی زیتون روی سه سطح اصطکاکی
مختلف شامل ورق گالوانیزه ،ورق آلومینیومی ورق فوالد
اندازهگیری شد .زاویه شیب سطح توسط پیچ قابل تنظیم موجود
در دستگاه بهطور تدریجی افزایش مییابد و بهمحض شروع
لغزش نمونه زیتون ،شیب دستگاه با دقت یک درجه اندازهگیری
و ضریب زاویه اصطکاک ایستایی با استفاده از رابطه  7محاسبه
میشود.

در جدول  2نتایج مربوط به ویژگیهای ابعادی و فیزیکی 4
گونه زیتون نشان دادهشده است .طبق جدول  ،2زیتون مانزالینا
نسبت به سایر نمونهها ،از ابعاد سهگانه طول ،عرض و ارتفاع
نسبتاً بزرگتری برخوردار است .سایر خواص فیزیکی اینگونه،
گاهی نسبت به سایر گونهها بیشتر هست .در مورد سایر گونهها،
نمیتوان رابطه ثابت و خاصی در ارتباط با خواص فیزیکی آنها
اظهار داشت.
جدول -2میانگین خواص فیزیکی نمونههای زیتون

)(7
جهت اندازهگیری ،ارزیابی و تعیین رفتار دینامیکی نمونه-
های زیتون از دستگاه آزمون مواد  Santam SMT-20و از
 Load cell 500Nطی آزمون فشاری تکمحوری استفاده شد.
هدف از آزمون فشار تکمحوری ،رسم منحنیهای نیرو -تغییر
شکل زیتون بین دو صفحه و با سرعت  mm/min 8است (.)15
دستگاه مذکور از سه قسمت اصلی فک ثابت ،فک متحرک و
صفحهنمایش تشکیلشده است .انجام آزمون با  21نمونه از هر
رقم که بهطور کامالً تصادفی انتخابشده بودند ،صورت گرفت.
در هر آزمایش با توجه به نمودار نیرو -تغییر شکل ،نقطه
شکست تعیین و نیروی شکست نمونه قرائت میشود .همچنین
انرژی مصرفی برای شکست نمونه زیتون با محاسبه سطح زیر
منحنی نیرو -تغییر شکل به دست میآید و با تقسیم میزان
انرژی شکست بر حجم نمونه ،مقدار چغرمگی محاسبه میگردد.

خواص آئرودینامیکی
برای به دست آوردن سرعت حد از تونل باد استفاده شد .در این
آزمون جریان هوا از لولهای با قطر  71میلیمتر عبور داده شد.
برای اندازهگیری سرعت هوا از سرعتسنج Lurtotn Am-4206
با دقت  1/11متر بر ثانیه استفاده گردید .از هر رقم زیتون 21
نمونه بهطور تصادفی انتخاب و از باال به داخل تونل باد فرستاده
و همزمان با افزایش سرعت جریان هوا ،توسط سرعتسنج،
سرعت حد نمونه خوانده شد .ضریب دراگ برای انتقال و
جداسازی نیوماتیکی مواد موردنیاز است که از رابطه  0به دست
میآید.

خواص

مانزانیال

کاالماتا

فیشمی

روغنی

طول)(mm
عرض)(mm
ارتفاع)(mm
میانگین
قطر
حسابی)(mm
میانگین
قطر
هندسی )(mm
حجم()mm3
جرم )(gr
رطوبت
نمونه)(%
ضریب کرویت
نمونه)(%
چگالی
واقعی)(kg/m3
چگالی مخصوص
ظاهری)(kg/m3
تخلخل)(%
مساحت
سطح()cm2

23/14
10/65
17/12

24/25
17/25
16/63

21/55
17/41
17/11

21/41
16/04
16/15

17/07

10/54

16/20

10/47

19/14

10/33

10/97

10/12

4/12
4/43

4/55
3/39

3/22
3/04

4/04
4/50

62/65

61/41

61/04

64/31

75/65

76/54

70/55

01/25

1129/54

1135/47

1130/09

1139/11

535/41

530/39

539/74

541/51

46/59

46/11

46/07

46/31

11/56

11/71

11/06

11/17

با توجه به نتایج واریانس بهدستآمده از خواص فیزیکی زیتون،
اثر گونه بر طول ،قطر میانگین هندسی ،جرم و حجم در سطح
 %1معنیدار شده و فقط شاخص چگالی در سطح  1/15درصد
معنیدار هست (جدول.)3

)(8
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خطا

119

1/36

نمونه

3

**169/27

متغیر

درجه آزادی

طول

1/742

1/711

20/64

1/257

**7/351

**14/21

**4/20

**2/69

173/9

قطر میانگین هندسی

قطر میانگین حسابی

جرم

حجم

*507/75

جدول-8نتایج تجزیه واریانس خواص فیزیکی نمونههای زیتون

چگالی

جدول -5نتایج میانگین خواص آئرودینامیکی ارقام زیتون
خواص
آئرودینامیکی
رقم

سرعت حد

ضریب درگ

مانزانیال
کاالماتا
فیشمی

22/93
21/47
21/04

1/50
1/49
1/54

شکل -2اثر جرم نمونه بر روی سرعت حد

با تحتفشار قرار دادن نمونههای زیتون بهمنظور به دست
آوردن خواص دینامیکی ،نیروی شکست برای گونههای مختلف
زیتون اندازهگیری شد .با توجه به شکل  3میتوان نتیجه گرفت
که رابطهی مستقیم میان ضخامت زیتون و نیروی شکست وجود
دارد .بیشترین نیروی شکست معادل  101/36 Nبرای زیتون
مانزالینا باضخامت  19/75 mmو کمترین نیروی شکست در
زیتون روغنی معادل  71/55 Nباضخامت  14/42mmحاصل
شد.

نکته :عالمت ** نشانه معنیدار بودن در سطح  %1و عالمت * نشانه
معنیدار بودن در سطح  1/15هست.

زاویه اصطکاک ایستایی زیتون روی سه سطح اصطکاکی
مختلف شامل ورق گالوانیزه ،ورق آلومینیومی ورق فوالد
اندازهگیری شد .مطابق جدول  ،4ارقام زیتون بر روی ورق
گالوانیزه نسبت به ورق آلومینیومی و فوالد به نیروی کمتری
برای جابهجایی و انتقال نیاز دارند .همچنین بیشترین ضریب
اصطکاک ایستایی مربوط به زیتون مانزالینا بر روی ورق
گالوانیزه و کمترین مربوط به رقم فیشمی بر روی سطح فوالد
است.
جدول -2نتایج ضریب اصطکاک ایستایی ارقام زیتون بر روی سطوح
متفاوت
نوع سطح
رقم
مانزانیال
کاالماتا
فیشمی
روغنی

ورق گالوانیزه
شده

ورق
آلومینیومی

ورق
فوالد

27/0
26/25
21/45
22/5

26/5
26/11
19/05
22/1

22/4
24/75
17/25
21/05

شکل -8تغییرات نیروی شکست در ارقام زیتون

با محاسبه سطح زیر نمودار انرژی شکست به دست آمد .با در
نظر داشتن رابطه انرژی شکست و نیروی شکست ،با افزایش
قطر انرژی شکست نیز افزایش پیداکرده است .مطابق شکل  4به
ترتیب ارقام مانزالینا ،فیشمی ،کاالماتا و روغنی دارای بیشترین و
کمترین انرژی شکست هستند.

ارزیابی خواص دینامیکی و آئرودینامیکی
گونههای مختلف میوه زیتون مورد آزمایش بهصورت
جداگانه در تونل هوا قرارگرفته و خواص آئرودینامیکی آنها
بررسی و ثبت شد .میدانیم سرعت حد و ضریب درگ با جرم
محصول رابطه مستقیم دارد .با توجه به جدول  5و شکل  ،2رقم
روغنی و کاالماتا به ترتیب با داشتن مقادیر  23/59و  21/47متر
بر ثانیه دارای بیشترین و کمترین سرعت حد میانگین در بین
نمونهها بودند.
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روغنی به ترتیب  152/101 ،61/91و  1/153در زمان  6روز
پس از برداشت به دست آوردند و کمترین مقدار نیروی شکست،
انرژی شکست و چغرمگی را برای رقم ماری گزارش دادند(.)16

نتیجهگیری
ارزیابی خواص فیزیکی نشان داد که طول ،عرض ،ضخامت ،جرم،
حجم با قطر میانگین هندسی رابطه مستقیم و با چگالی و
ضریب کرویت رابطه عکس دارد .به معنایی دیگر با بزرگتر
شدن ابعاد زیتون ،چگالی و ضریب کرویت کاهش مییابد .در
این پژوهش ابعاد زیتون مانزالینا بزرگترین و زیتون روغنی
کوچکترین مقدار را نشان داد .لذا مانزالینا با  75/65و روغنی با
 01/25درصد دارای کمترین و بیشترین ضریب کرویت هستند.
بر اساس جدول تجزیه واریانس خواص فیزیکی ،اثر گونه زیتون
بر طول ،قطر میانگین هندسی و حسابی ،جرم و حجم در سطح
 1درصد معنیدار شده و تنها در خصوص چگالی در سطح 5
درصد معنیدار شد .با توجه به نتایج بهدستآمده از خواص
دینامیکی گونهها زیتون میتوان ادعا نمود که مقاومت رقم
مانزالینا بیشتر از سایر گونهها و زیتون روغنی از حساسیت
بیشتری نسبت به ضربه و فشار در مقایسه با دیگرگونهها
برخوردار است .همچنین با افزایش نیروی شکست ،انرژی
شکست نیز با توجه به بیشتر شدن سطح زیر نمودار افزایش
مییابد .انرژی شکست برای گونه روغنی ،کاالماتا ،فیشمی و
مانزالینا به ترتیب برابر  169/05 ،124/39 ،119/29و 101/36
به دست آمد .نتایج حاصل از خواص آئرودینامیکی نشان داد،
سرعت حد با جرم و رطوبت گونه زیتون رابطه مستقیم دارد.
زیتون روغنی برخالف حساسیت بیشتر نسبت به سایر گونهها،
کمترین نیرو انرژی شکست ،بیشترین سرعت حد و ضریب
دراگ را به خود اختصاص داد.

شکل -2تغییرات انرژی شکست در ارقام زیتون

میانگین نیروی شکست ،انرژی شکست و چغرمگی در جدول
 6نشان دادهشده است .رقم فیشمی و روغنی به ترتیب با داشتن
مقادیر  1/101و  J/mm3 1/145بیشترین و کمترین چغرمگی را
از خود نشان دادند .همچنین مطابق جدول  6نتایج حاصل از
مقایسه میانگین ،شاخصهای انرژی ،نیرو چغرمگی در گونههای
مختلف دارای اختالف هست.
جدول -6میانگین و مقایسه میانگین اثر رقم بر خواص مکانیکی ارقام
زیتون
رقم
مانزانیال
کاالماتا
فیشمی
روغنی

شکست

نیروی
)(N
141/315A
99/911B
126/294 c
92/264 A

انرژی شکست
)(J
1/201 A
1/231c
1/263 B
1/221 B

چغرمگی
)(J/mm3
1/167 A
1/151 B
1/101 c
1/145 c

نکته :در هر ستون میانگینهای دارای حروف مشترک اختالف
معنیدار ندارند )(p<0.05
در مقایسه با تحقیقاتی که در خارج از کشور ایران بر روی ارقام
زیتونهای متفاوت انجامشده است ،میتوان نتیجه گرفت که
نتیجههای حاصل از این تحقیق اختالف کمی با سایر تحقیقات
داشته است .کیلچین و گونر مقادیر ، 21/57 ، 10/16 ، 25/25
 4/15و  1/054را به ترتیب برای طول ،ضخامت ،قطر میانگین
هندسی ،جرم و ضریب کرویت نمونه اروپایی گزارش نمودهاند.
مقدار نیرو انرژی شکست برای گوشت زیتون به ترتیب 57/30
نیوتون و  1/257ژول و برای هسته زیتون  321نیوتون و 1/53
ژول گزارششده است .همچنین لواسانی و همکاران نیز رقم
ماری و روغنی را بررسی کرده و نیروی بیشینه ،انرژی بیشینه و
چغرمگی را در سطح  %1معنیدار به دست آوردند.آنها بیشترین
مقدار نیروی شکست ،انرژی شکست و چغرمگی را برای رقم
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مروری بر روشهای نوین در تشخیص تقلب روغنزیتون
2
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چکیده
روغنزیتون فوق بکر اصلیترین منبع تأمین چربی در کشورهای مدیترانهای است .قیمت روغنزیتون فوق بکر به دلیل فواید
سالمتی و خواص حسی ویژه آن بهسرعت در بازار جهانی در حال افزایش است ،به همین دلیل تقلب زیادی در آن صورت
میگیرد  .با توجه به اهمیت روغنزیتون بهعنوان یکی از مهمترین روغنهای گیاهی که از میوه زیتون استحصال میشود و
از ویژگیهای مهمی چون خصوصیات ارگانولپتیکی ،تغذیهای ،ترکیبی و پایداری اکسیداتیو برخوردار است ،شاخصهای
تقلب نقش اساسی در تعیین کیفیت و خلوص آن دارند .همچنین روشهای نوین و متفاوتی جهت تشخیص تقلب روغنزیتون
که عموماً از طریق مخلوط کردن آن با روغنهای ارزانتر مانند آفتابگردان ،کلزا و  ...به دست میآید ،توسط محققان به وجود
آمده است .در همین راستا استفاده از فنها و روشهایی اعم از حسگر خازنی ،ماشین بینایی ،تلفیق سامانههای دیالکتریک و
پردازش تصویر ،کروماتوگرافی ،اولتراسونیک ،بینی الکترونیک و زبان الکترونیک در یک دهه اخیر مرسوم شده است.

کلمات کلیدی
روغنزیتون ،تقلب ،کیفیت
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نمیتوان سنجید که آیا روغن تفاله زیتون به آن افزودهشده است یا
خیر .در حال حاضر به دلیل عرضه روغنهای مخلوط با روغنزیتون
و تفاله زیتون تحت عنوان «روغنزیتون خارجی» در بازار ،مشکالت
زیادی برای تولیدکنندگان داخلی ایجادشده که موجب به فروش
نرسیدن روغنزیتون اصلی داخلی در بازار شده است.
روغنزیتونهای باز (فاقد بستهبندی مناسب) غیرمجاز و غیرقانونی
عرضه میشوند و هیچ اطمینانی در مورد سالم و بهداشتی بودن
آنها وجود ندارد ،اما روغنزیتونهای صنعتی با نظارت مستمر
ازنظر کیفیت و سالمت ،تولید میشوند و استانداردهای
تعریفشدهای دارند .معموالً فروشندگان روغنزیتونهای فلهای و باز
ادعا میکنند این روغنها خلوص بیشتری دارند ،درصورتیکه
چنین ادعایی اصالً صحت ندارد .از طرفی روغنزیتونهای باز در
برابر اکسیژن ،نور و هوا با ایجاد ذرههای فتوا کسید ،سریعتر روند
فساد را طی میکنند و قیمت باالترشان نسبت به روغنهای
کارخانهای به دلیل حجم پایین تولید است که درازای آن قیمت
نهایی محصول افزایش پیدا میکند و این موضوع ارتباطی به
خلوص و کیفیت ندارد] .[0همچنین افزودن روغنهایی مانند
روغنهای گیاهی ذرت ،کلزا ،آفتابگردان ،سویا به روغنزیتون ،اغلب
بهعنوان تقلب در روغنزیتون محسوب میشود] .[9با توجه به
مواردی که بهطور خالصه در ارتباط با روغنزیتون ذکر گردید،
میتوان بیان نمود که تشخیص تقلب و تخمین میزان ناخالصی
یکی از ضرورتها در جهت ارتقای سطح کیفی و افزایش قدرت
رقابت این محصول در بازارهای داخلی و جهانی است .بنابراین
بهکارگیری روشهای نوین در جهت تشخیص تقلبی بودن
روغنزیتون میتواند بسیار مفید و تأثیرگذار باشد .لذا هدف از این
تحقیق بررسی روشها و سامانههای متفاوت بهمنظور تشخیص
تقلب در روغنزیتون است.

مقدمه



روغنزیتون را از میوه درخت زیتون استخراج میکنند .روغنزیتون
را با فشردن میوه زیتون به دست میآورند که دارای مقدار زیادی
چربی اشباعنشده است] .[1روغنزیتون یکی از اجزای مهم غذایی
تشکیلدهنده رژیم غذایی مدیترانهای است ،که با روش استخراج
مکانیکی از میوه زیتون به دست میآید .به دلیل داشتن مقدار زیاد
اسیدهای چرب تک غیراشباعی (اسید اولئیک) ،طعم دلپذیر،
پایداری خوب و اثرات ویژه سالمت بخشی ،یک روغن خوراکی
بینظیر محسوب میشود] .[2بر اساس آمار فائو ،بزرگترین
تولیدکنندگان زیتون در جهان به ترتیب اسپانیا ،ایتالیا و یونان
هستند و ایران با تولید  41هزار تن در سال  2114رتبه یازدهم
جهانی را در اختیار دارد] .[3روغنزیتون حاوی مواد شیمیایی
گیاهی است که باعث کاهش کلسترول و خطر ابتال به سرطان
میشود ،حاوی میزان زیادی آنتیاکسیدان است ،دوام و مدت
نگاهداری آن نسبت به روغنهای دیگر بیشتر است و حتی میتوان
آن را فریز کرد .البته باید در نظر داشت که روغنزیتون همچنین
میتواند دارای ضررهایی برای سالمت انسان مانند تأثیر در لخته
شدن خون هست .با گرم شدن ،کمی از طعم و بوی این روغن از
دست میرود].[4
ازنظر کیفیت روغنزیتون را میتوان بهطورکلی به سه دسته تقسیم
کرد:
روغنزیتون بکر :روغنی است که تنها توسط فرایندهای فیزیکی
استخراجشده و هیچ نوع فرایند شیمیایی روی آن صورت نگرفته
است.



روغنزیتون تصفیهشده :این روغن با استفاده از فرایندهای
شیمیایی تصفیهشده و مقدار اسید چرب آزاد آن کاهشیافته است.
این روغن در مقایسه با نوع بکر از ارزش تجاری کمتری برخوردار
است.



روغن تفاله زیتون :این روغن با استفاده از استخراج حاللی روغن
موجود در گوشت میوه زیتون بهوسیله هگزان به دست میآید].[5

فن دیالکتریک

تولید روغنزیتون به دلیل فرآیند پیچیدهای که دارد بسیار پرهزینه
است و همین مسئله موجب باالتر رفتن قیمت تمامشده این روغن
میشود] .[6قیمتهای  61تا  01هزارتومانی برای یک لیتر
روغنزیتون انگیزه الزم را برای ورود سودجویان به این بازار فراهم
کرده است .عمدهترین روش سوءاستفاده هم مخلوط کردن
روغنهای ارزانقیمت مانند روغنهای نباتی با روغن خالص زیتون
و یا روغن تفاله زیتون را وارد روغنزیتونهای تصفیهشده
میکنند] .[7امکان فهمیدن این تقلب بهراحتی وجود ندارد و

در سالهای اخیر به مطالعه علمی در رابطه با موضوع تقلب
روغنزیتون پرداخته شد .یکی از این موارد را میتوان به خاصیت
دیالکتریک اشاره داشت .هرگاه دو صفحه فلزی در مقابل هم
قرارگرفته و در بین آنها عایقی قرار داده شود ،تشکیل خازن
میدهند .معموالً صفحات هادی خازن از جنس آلومینیوم ،روی و
نقره بوده و در بین آنها عایقی (دیالکتریک) از جنس هوا و یا
ماده دیگر میتواند قرار گیرد .اگر ضریب دیالکتریک بزرگتر باشد
نشاندهنده خاصیت عایقی بهتر است] .[11بهعنوانمثال  ،ضریب

روشهای تشخیص تقلب
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فناوری بینایی ماشین جز فنهای نوینی است که امروزه در صنایع
مختلف به کار گرفته میشود .همانطور که میدانیم قوه بینایی
انسان نقش اساسی را در زندگی روزمره ایفا مینماید .حال با
گسترش این فن در ماشینها میتوان از آنها در مواردی که بینایی
انسان بهسختی قادر به انجام این فرایندها است ،استفاده نمود].[13
درزمینههای مختلف وابسته به
ٔ
امروزه بسیاری از فرایندهای صنعتی
فنهای نوین مانند فناوری بینایی ماشین است؛ درحالیکه
درگذشته بیشتر این فرایندها بر اساس بهکارگیری نیروی متخصص
و قوه بینایی شخص انجام میگرفت که مشکالت بسیاری را ناشی
درزمینههای مختلفی گسترش
ٔ
میشد] .[14فناوری بینایی ماشین
و مقبولیت یافته است که از آن جمله میتوان به بازرسی محصوالت
صنعتی ،سامانههای کنترل در بخشهای مختلف پزشکی ،صنایع
دفاعی و کشاورزی اشاره نمود .ازجمله کاربردهای این فناوری در
بخش کشاورزی و صنایع غذایی میتوان به تعیین کیفیت
محصوالت کشاورزی و مواد غذایی اشاره نمود].[15
مارشال و همکاران در سال  2113تحقیقی بر روی تشخیص
محتوای ناخالصی روغنزیتون انجام دادند .اهداف آنها عبارت بود
از توسعه دستگاهی که بهوسیله ماشین بینایی و شبکه عصبی
مصنوعی بتواند تقلب در روغنزیتون را تشخیص دهد .در تحقیق
آنها اهداف فرعی زیر نیز پیگیری شد:
الف) توسعه مدلهایی از شبکه عصبی با توانایی ایجاد تمایز بین
روغنزیتون تقلبی از بکر با داشتن کمترین خطا ،حتی جهت انجام
آزمایش با روغن گونههای مختلف زیتون .
ب) ارزیابی سامانه ماشین بینایی و شبکه عصبی برای مقایسه دقت
سامانه .
شکل  2سامانه استفادهشده توسط این محقق را نشان میدهد.
قسمتهای مختلف سامانه عبارتاند از دوربین رنگی  ،CCDکارت
تصویر گیر ،المپ مهتابی ،لنز نمای نزدیک ،رایانه و نمایشگر برای
مشاهده تصاویر اخذشده.

دیالکتریک هوا یک و ضریب دیالکتریک آب  01هست .با افزایش
ثابت دیالکتریک میتوان بارهای بیشتری را روی خازن جمع کرد
و باعث افزایش ظرفیت یک خازن شد .با گذاشتن ماده دیالکتریک
در بین صفحات یک خازن ظرفیت آن افزایش مییابد] . [11حال
اگر یک نمونه روغنزیتون بین صفحات خازن قرار گیرد ،با توجه به
محتوای خود اثرات مختلفی روی ظرفیت خازن میگذارد.
هیو لیژی و همکاران در سال  2119تحقیقی بر روی روغنزیتون
جهت تشخیص تقلب با استفاده از طیف دیالکتریک انجام دادهاند.
آنها از یک ولتاژ سینوسی  4ولتی در محدوده بسامد  11هرتز تا
یک مگاهرتز جهت تعیین خواص دیالکتریک مخلوط دوتایی از
روغنزیتون استفاده کردهاند .همچنین آنها از مدل حداقل مربعات
جزئی ( 12) PLSبهمنظور تشخیص حد تقلب در روغن استفاده
کردند .عالوه بر این ،برای طبقهبندی نمونههای روغنزیتون بکر
بهعنوان روغنی جدا از روغنهای تقلبی از روش تجزیهوتحلیل
مؤلفههای اصلی ( )PCAاستفادهشده است .نتایج با استفاده از
مدل کالیبراسیون  PLSتخمین خوبی برای ترکیب روغنزیتون
همراه با روغن سویا بهعنوان یک روغن تقلبی نشان داد .همچنین
نمودارهای طبقهبندیشده توسط روش مذکور عملکرد واضحی
برای تمام نمونههای روغن نشان داده است و بهآسانی آنها را در
خوشههای متفاوت دستهبندی میکند .همچنین دستگاهی را که
در شکل  1مشاهده میشود ،قابلیت پاسخ تقلبی بودن و یا نبودن
روغنزیتون را بهصورت آنالین دارد .از نتیجه این تحقیق میتوان
مشاهده کرد که طیف دیالکتریک میتواند جهت تشخیص
روغنزیتون تقلبی با انواع روغنهایی که درصد مخلوطشان زیر 5
درصد است بهکاربرده شود].[12

Fig1- A view of a dielectric device fraud detection

سامانه ماشین بینایی
Fig 2- A view of the image processing system
.partial least squares
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 36-11-1برای پیشبینی نمونههای مخلوط شده زیتون و کلزا
مقادیر ضریب همبستگی و میانگین مربعات خطا را به ترتیب
 1/946و  1/1113ارائه داد .در گام نهایی از ترکیب ویژگیهای
دیالکتریک و رنگی بهمنظور مدلسازی مسئله استفاده گردید.
مقادیر ضریب همبستگی و میانگین مربعات خطا برای نمونههای
مخلوط شده زیتون و آفتابگردان برابر  1/962و  1/110با ساختار
 30-2-1و برای نمونههای مخلوط شده زیتون و کلزا مقادیر
 1/961و  1/1113با ساختار  30-16-1حاصل شد .این نتایج
نشاندهنده موفق بودن مدلسازی با ترکیب ویژگیهای دی-
الکتریک و رنگی بوده است].[17

در این تحقیق از تصاویر رنگی استفادهشده که هیستوگرام رنگهای
قرمز ،سبز و آبی ) (RGBبا استفاده از شمارش تعداد پیکسلها در
هر سطح شدت ( 256سطح شدت) به دست میآید .این سه
هیستوگرام با یکدیگر تلفیقشده و درمجموع یک هیستوگرام 760
سلولی به دست آمد که تعداد پیکسلها در هر سلول بهعنوان
ورودی شبکه عصبی در نظر گرفته شد .آنها گزارش دادند که
شبکههای عصبی آموزشدیده ،میتوانند بین روغنزیتون بکر و
روغنزیتونهای ناخالص که جزء تقلب بهحساب میآید را با دقت
 02/30درصد از هم تفکیک کنند].[16

سامانههای ترکیبی پردازش تصویر و دیالکتریک
رشوند و همکاران در سال  1394تحقیقی در راستای طبقهبندی و
مدلسازی نمونههای روغنزیتون تقلبی و اصل با استفاده از
ویژگیهای فرکانسی و رنگی انجام دادند)شکل .)3در این تحقیق از
فنهای آنالیز مؤلفههای اصلی( ،)PCAتحلیل تفکیک خطی
( )LDAو شبکه عصبی مصنوعی استفاده شد .نتایج حاصل از
تحلیل  PCAنشان داد که با در نظر گرفتن سطح آستانه مشخص
تعداد  2مؤلفه استخراج میگردد .نتایج نشان داد این دو مؤلفه به
میزان  01/14درصد از اطالعات کل ویژگیهای ورودی را دارا
هست.
آزمایشها برای هر نمونه با  25تکرار انجام شد که البته مواردی نیز
در این نتایج مشاهده گردید که با اختالف خیلی کمی دارای خطا
است که در میان دادههای موجود بیشترین خطا مربوط به نمونهای
است که حاوی  61درصد روغنزیتون و  41درصد روغن کلزا است
که مجموعاً  7تکرار را بهصورت صحیح نتوانست نشان دهد.
همچنین در رابطه به شاخصهای دقت ،اختصاصی بودن و
حساسیت نیز دستگاه بهطور مشابه دارای کمترین خطا است که
نمونهای که مربوط به مخلوط  61درصد روغنزیتون و  41درصد
روغن کلزا است ،با داشتن مقدار حساسیت  ،111اختصاصی بودن
 90و دقت  72ضعیفترین نتیجه را نشان داد که این نتیجه بیانگر
این است که روش بهکاررفته برای کلیه موارد برای این نمونه
بهدرستی عمل نکرد و درنهایت شاخصهای آماری حساسیت،
اختصاصی بودن و دقت ،میانگین دقت کل برای کلیه نمونهها 97
درصد به دست آمد.
پس از ارزیابی توسط ویژگی دیالکتریک ماده به استخراج
ویژگیهای رنگی توسط سیستم بینایی ماشین بهمنظور پیشبینی
غلظت ناخالصی در روغنزیتون پرداخته شد .بهترین شبکه با
ساختار  36-6-1برای پیشبینی نمونههای مخلوط شده زیتون و
آفتابگردان مقادیر ضریب همبستگی و میانگین مربعات خطا را به
ترتیب  1/944و  1/116ارائه داد .همچنین بهترین شبکه با ساختار

Fig 3- Machine vision systems and sensors Capacitive

کروماتوگرافی
کروماتوگرافی گازی یک روش فیزیکی است که برای جداسازی،
شناسایی و اندازهگیری اجزای فرار به کار میرود .در کروماتوگرافی
گازی ،فاز گازی یکفاز بیاثر به فاز متحرک گاز حامل نیز
میگویند .فاز ساکن یک جسم جامد جاذب و یا الیهنازکی از یک
مایع غیر فرار است که به دیواره داخلی ستون یا بهصورت پوششی
روی سطح گلولههای شیشهای یا فلزی قرار دادهشده است.
درصورتیکه فاز ساکن جسم جامد جاذب باشد اصطالحاً
کروماتوگرافی گازی گویند و اگر فاز ساکن مایع غیر فرار باشد آن را
کروماتوگرافی گاز مایع گویند .اما هردو به کروماتوگرافی گازی
معروف هستند .در کروماتوگرافی گازی ،جداسازی اجزا یک مخلوط
متناسب با میزان توزیع اجزا تشکیلدهنده مخلوط بین فاز متحرک
گازی و فاز ساکن جامد یا مایع صورت میگیرد .در این روش گاز
حامل مخلوط را درون ستون حرکت میدهد و بین دو فاز در حالت
تعادل (گاز-مایع) اجزا تشکیلدهنده مخلوط توزیع میشوند.
بنابراین فاز متحرک اجزا تشکیلدهنده نمونه را بهطرف بیرون
ستون حرکت میدهد و هر مولکولی که با ارتباط سستتر جذب
ستون شده است ،زودتر و جزی که قدرت جذب بیشتری با ستون
دارد ،دیرتر از ستون خارج میشوند .بنابراین ،اجزا مخلوط از
یکدیگر جدا میشوند .کروماتوگرافی گازی برای جداسازی و
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معیارهای استاندارد ملی و بینالمللی مطابقت دارد ،ولی دو نمونه
روغن از ساختار شیمیایی و پایداری اکسایشی متفاوتی برخوردار
بودند که با توجه به اینکه ساختار اسیدهای چرب به نوع رقم و
منطقه کشت گیاه نیز بستگی دارد ،این اختالف کامالً منطقی به
نظر میرسد].[21
مونفردا و همکاران در سال  2112به بررسی و تفکیک روغنزیتون
بکر و روغنزیتونهای دیگر با استفاده از اسیدهای چرب و اسید
چرب اشباع پرداختند .در این پژوهش تغییرات مقدار اسید چرب
اشباع روغنزیتون بکر در اثر اختالط با روغنهای کلزا و پالم اولئین
در سطوح غلظت  11درصد و  21درصد مطالعه شد .با استفاده از
سامانه کروماتوگرافی گازی شناسایی و تعیین مقدار اسیدهای چرب
و اسید چرب اشباع بر روی  9نمونه روغنزیتون بکر صورت گرفت.
برای تجزیهوتحلیل دادهها از آزمون کای اسکور استفاده شد .نتایج
نشان دادهاند که مهمترین و بیشترین اسید چرب ،اسید اولئیک و
در میان اسیدهای اشباع اسید پالیمیتک است .میانگین اسید چرب
اشباع در نمونههای خالص روغنزیتون بکر برابر  1/24درصد است.
اختالط روغن پالم اولئین با روغنزیتون بکر را در هر دو سطح 11
درصد و  21درصد میتوان با اندازهگیری اسید چرب اشباع
شناسایی کرد اما این روش برای شناسایی تقلبات روغنزیتون بکر
با روغن کلزا مناسب نیست].[21

شناسایی اجزا تشکیلدهنده یک مخلوط و تجزیه کمی آنها نیز
کاربرد دارد] .[10فهیم دانش و همکاران در سال  1300تشخیص
تقلب در روغنزیتون را به روش گاز کروماتوگرافی انجام
دادند(شکل .)4در این تحقیق کفایت تعیین ترکیب اسید چرب در
تشخیص تقلب روغنزیتون تصفیهشده با روغنهای نباتی کلزا،
آفتابگردان ،سویا و روغن تفاله زیتون موردبررسی و نتایج آن با سه
تکرار مورد تجزیه قرار گرفت .نتایج بهدستآمده با حدود مجاز
استاندارد اسید چرب روغنزیتون مقایسه شد و نشان داد که تغییر
در اسیدهای چرب بیشتر از حد استاندارد منجر به شناخت اختالط
 2درصد کلزا با اسید لینولنیک  1/4و اختالط  4درصد کلزا با
اسید لینولنیک  1/2است 11.درصد سویا و  4درصد آفتابگردان در
روغنزیتون تصفیهشده مخلوط میشود و هیچگونه تغییری در
حدود اسیدهای چرب در مورد اختالط با روغن تفاله زیتون به
وجود نمیآید].[19

فن فراصوت
کاربردهای مختلف اولتراسوند در رابطه با مواد غذائی از حدود 51
سال پیش شروعشده و در حال حاضر کاربرد زیادی در کنترل
ٔ
درزمینه
عملیات فرآیند مواد غذایی پیداکرده است پیشرفت
میکروالکترونیک سبب شده که بتوان از اولتراسونیک برای
اندازهگیریهای دقیق و با هزینه نسبتاً پایین استفاده کرد  .در این
روش یک طولموج صوتی با دامنه زیاد در درون ماده مورد آزمایش
منتشر میشود .سپس از طریق سنجش تأثیر متقابل بین طولموج
و ماده ،اطالعاتی در مورد خواص ماده به دست میآید ].[ 22
اولتراسوند مزایای اساسی نسبت به سایر روشهای تجزیهای و
تکنیکهای مورداستفاده برای کنترل عملیات فرایند مواد غذایی
دارد ،زیرا درحالیکه بسیاری از این روشها تخریبی وقتگیر بوده و
نیاز به نیروی کار زیاد و آماده کردن مقادیر زیادی نمونه و
همچنین وجود سامانههای که نور را از خود عبور میدهند دارند،
این روش نیازی به آمادهسازی نمونه نداشته ،دقیق و نسبتاً ارزان
است و میتواند بهسرعت (کمتر از یک ثانیه) بهطور غیر تخریبی در
طی فرآیند مواد غذایی در تعیین ویژگیها و کیفیت غذاها حتی
مواد غذایی تغلیظ شده و ازلحاظ نوری کدر نیز بهکاربرده شود و
بنابراین سبب افزایش راندمان و کاهش هزینه تولید محصول

Fig 4- A view of a gas chromatograph

بیگمی و همکاران در سال  1392به بررسی و مقایسه ترکیب
اسیدهای چرب و مشخصات کیفی روغنهای زیتون ایرانی و
خارجی پرداختند .آنها نمونههای روغنزیتون ایرانی و نمونههای
خارجی از فروشگاههای محلی خریداری کردند ویژگیهای کیفی
(اسیدیته ،اندیس پراکسید و یدی) مطابق استاندارد ملی و ترکیب
اسیدهای چرب با استفاده از کروماتوگرافی گازی )(GC
اندازهگیری و شناسایی کردند .ساختار اسیدهای چرب در هر دو
نمونه روغن (داخلی و خارجی) عمدتاً حاوی به ترتیب اولئیک
) ،(C18:1لینولییک) ، (C18:2استئاریک) ، (C18:0آراشیدیک
)(C20:0بود که ازلحاظ مقدار اسید چرب اولئیک ) (C18:1دو
نمونه روغن با یکدیگر اختالف معنیداری داشتند) (P<0.05؛ و
مقدار آن در نمونه خارجی بهمراتب باالتر از نمونه ایرانی بود؛ اما
شاخصهای اندیس پراکسید و عدد یدی و اسیدیته در دو نمونه
روغن با یکدیگر اختالف معنیداری نداشتند .آنها به این نتیجه
رسیدند که میزان اسیدهای چرب در هر دو نمونه روغن با
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طبیعی و نیز طعم دار کردن روغنزیتون معرفی نمود و این اثر را
ناشی از حضور ترکیبات فنولیک در آنها دانست].[24
همچنین الواچا و همکاران در سال  2115بر روی خواص
روغنزیتون با فن فراصوت کار کردند .فراصوتی که در این پژوهش
به کار گرفته شد ،دارای بسامد  2/25مگاهرتز بوده و در همین حال
پالسهای دریافتی سرعت انتشار را اندازهگیری میکردند(شکل .)5
همچنین آنان جهت تشخیص تقلب روغنزیتون ،یک نمونه روغن
بکر را با درصدهای مختلف روغن آفتابگردان مخلوط کرده و سپس
بسامد ذکرشده را به کار گرفتند .مقایسه میانگین دادههای
بهدستآمده با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن نشان داد که
ضریب تغییرات میرایی اولتراسونیک با افزایش درصد روغن
آفتابگردان کاهش میابد که یکی از دالیل این روند ،کاهش گرانروی
روغنزیتون است البته در این پژوهش در سطح اطمینان  95درصد
اختالف معناداری بین نمونهها مشاهده نگردید].[25

میشود .درنتیجه انتظار میرود در آینده اولتراسوند هم بهعنوان
یک ابزار اصلی تحقیق در تهیه اطالعاتی راجع به رابطه بین خواص
فیزیک و شیمیایی غذاها با ویژگیهای مولکولی ساختمانی آنها و
هم بهمنظور بررسی مداوم و بهتر کیفیت و خواص مواد غذایی در
طی تولید و نگهداری بهعنوان  on-line sensorکاربرد فزایندهای
داشته باشد  .عالوه بر این ،استفاده از اولتراسونیک به دست آوردن
اطالعات را در مواردی که به کمک سایر روشها دشوار است
بهراحتی امکانپذیر میسازد].[23
رودریگز و همکاران در سال  2114برای تعیین ترکیبات فنلی در
روغنزیتون از فن فراصوت استفاده کردند .در این تحقیق ،استخراج
ترکیبات فنولیک برگ رزماری در روغنزیتون بکر به روش
اولتراسونیک انجامگرفته است .در این روش برگ رزماری با سه
سطح  7 ،5و  11درصد با سه زمان  11،15و  21دقیقه
اولتراسونیک به روغنزیتون اضافه شد .میزان ترکیبات فنولیک
موجود در عصارهها ،اندازهگیری گردید .نتایج نشان دادند که در این
روش روغنزیتون بکر با زمان استخراج  11دقیقه دارای بیشترین
مقدار پلیفنل تام 13است .سپس اثر این عصارهها در به تأخیر
انداختن اکسیداسیون روغنزیتون بکر در طول دوره  4ماهه ،از
طریق تعیین عدد پراکسید ،عدد تیوباربیتوریک اسید ،رنسیمت،14
ترکیبات پلی فنل تام ،اسیدیته و رنگ در پایان هرماه ،انجام
پذیرفته است .نتایج نشان داد بعد از چهار ماه نگهداری نمونه حاوی
عصاره ،عدد پراکسید و تیوباربیتوریک اسید 15کمتری را نسبت به
نمونه شاهد داشت .نتایج حاصل از بررسی فعالیت آنتیاکسیدانی
عصاره با روش رنسیمت نشان داد که طول دورهی القاء در دمای
 111درجه سانتیگراد در نمونه اولتراسونیک ( 11/29ساعت)
نسبت به نمونه شاهد ( 6/20ساعت) افزایش یافت .عدد اسیدیته در
نمونهی اولتراسونیک نسبت به شاهد کمتر بود .نتایج حاصل از
بررسی و اندازهگیری میزان کلروفیل نشان داد که مقدار این
رنگدانه در نمونه اولتراسونیک دارای بیشترین مقدار(mg/kg
 )1/4در مقایسه با شاهد ( )1/63 mg/kgاست .در مورد ارزیابی
حسی نیز نمونه اولتراسونیک باالترین امتیاز ازنظر طعم ،بو ،تندی و
پذیرش کلی را به خود اختصاص داد؛ بنابراین ترکیبات فنلی موجود
در روغنزیتون حاوی رزماری که به روش اولتراسونیک عصاره
گیری شده قادرند بهخوبی روند اکسیداسیون را کند نماید .بدین
ترتیب میتوان رزماری را بهعنوان منبعی برای آنتیاکسیدانهای

Fig 5- Ultrasound system and how it works

فناوری زبان الکترونیکی و بینی الکترونیکی
فناوری زبان و بینی الکترونیکی یکی از روشهای نوین و غیر
تخریبی مطالعه مواد غذایی و محصوالت کشاورزی است .مفهوم
زبان و بینی الکترونیکی به دلیل پتانسیل و قابلیت آن در سالهای
اخیر بهسرعت در حال پیشرفت و توسعه است .زبان الکترونیکی
کاربرد وسیعی در صنایع غذایی ،نوشیدنی،شیمیایی و دارویی دارد و
درزمینههای تشخیص ،اندازهگیری ،کنترل کیفیت و بررسی
ٔ
خاستگاه و منشأ مواد خام و محصوالت مورداستفاده قرار میگیرد.
هدف اصلی از بهکارگیری زبان الکترونیکی ،تشخیص وجود اختالف

Total polyphenol.13
ransimat.14
Thiobarbituric acid. 15
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مصنوعی بهدقت  92درصد رسیدند که منجر به نتایج عالی در تمایز
روغنزیتون تقلبی و غیر تقلبی بود].[29

در ویژگیهای حسی نمونهها بدون استفاده از ارزیابهای حسی
است] .[26آپتری و همکاران در سال  ، 2114تحقیقی در رابطه با
درزمینه کنترل کیفت و تقلب
ٔ
کاربرد فناوری زبان الکترونیکی
روغنزیتون پرداختهاند .در این پژوهش ،از یک سامانه قابلحمل
زبان الکترونیک دارای آرایهای از حسگرهای ولتمتری بر پایه
الکترودهای صفحه چاپی بهمنظور تشخیص تقلب روغنزیتون
استفادهشده است .نمونههای استفادهشده در این تحقیق شامل
روغنزیتون ،روغن آفتابگردان ،روغن سویا و روغن کلزا هست.
مخلوطهای مختلف روغنهای مختلف با روغنزیتون با درصد
حجمی صفر تا بیستوپنج با گام  5درصد ( -91 ،% 5-95 ،% 111
 )% 25 - %75 ، % 21-01 ،% 15-05 ،% 11تهیه شد .ویژگیهای
استخراجشده از سیگنالهای حاصل از سامانه زبان الکترونیک ،با
روشهای تحلیل مؤلفههای اصلی  PCAو تحلیل تفکیک خطی
LDAو روش رگرسیون  PLSپردازش و تمامی نمونهها بهطور
کامل از یکدیگر متمایز شدند .نتایج طبقهبندی نمونهها ،قابلیت
باالی سامانۀ زبان الکترونیک را در تشخیص تقلب روغنزیتون
نشان داد].[27
بینی الکترونیکی در حوضه تکنولوژی سنسوری در طی  21سال
گذشته بهشدت موردتوجه قرارگرفته است  .این شناخت عمیق
درنتیجه کشف کاربردهای متفاوت بینیهای الکترونیکی در
حوضههای مختلف از علوم کاربردی شامل شده است .بینی
الکترونیکی بهطور گسترده در صنایع غذایی و نوشیدنی استفاده
میشود .این کاربردها شامل شناسایی  ،تمایز  ،تشخیص و کنترل
کیفیت این منابع هست  .در هر زمینه کاربردی هدف اصولی این
هست که این بینیهای الکترونیکی میتواند میان خواص متفاوت
ارگانولیپتیکی نمونههای متنوع تمایز قائل شود] .[ 20الیوروس و
همکاران در سال  2112تحقیقی در رابطه با تقلب روغنزیتون
زیتون با استفاده از سامانه مذکور انجام دادند .این سیستم ،شامل
 12فلز سنسور نیمه هادیاکسید ،برای تولید یک الگوی از ترکیبات
فرار موجود در نمونهها استفاده شد .قبل از انجام آزمایش به
رسمیت شناختن الگوی نظارتهای مختلف ،فنهای انتخاب ویژگی
به کار گرفته شد .در این آزمایش هر سنسور  61داده در هر ثانیه
دریافت کرد .همچنین نمونههایی که جهت تقلب با روغنزیتون
اصل مخلوط شد شامل روغن آفتابگردان و تفاله روغنزیتون بوده
است .برای انتخاب یک مجموعه متغیرهای بهینه ،از تفکیک
تجزیهوتحلیل خطی تفکیک) (LDAو شبکههای عصبی مصنوعی
)(ANNاستفاده شد.آنها با استفاده از روش تجزیهوتحلیل
خطی  01درصد دادهها را حذف و با استفاده از شبکه عصبی

نتیجهگیری
با توجه به مواردی که بهطور خالصه در ارتباط با روغنزیتون ذکر
گردید ،میتوان بیان نمود که تشخیص تقلب و تخمین میزان
ناخالصی یکی از ضرورتها در جهت ارتقای سطح کیفی و افزایش
قدرت رقابت این محصول در بازارهای داخلی و جهانی است.
بنابراین بهکارگیری روشهای نوین در جهت تشخیص تقلبی بودن
روغنزیتون میتواند بسیار مفید و تأثیرگذار باشد .با توجه به
تحقیقات بهعملآمده در رابطه با تعیین کیفیت و محتوای
محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی میتوان به این نتیجه رسید
که روشهای متفاوتی در جهت مقابله با ایجاد تقلب در روغنزیتون
به وجود آمده است .الزم به ذکر است هرکدام از روشهای نامبرده
در این مقاله دارای دقتهای متفاوتی هست و نمیتوان با قطعیت
برتری روشی را بر سایر روشهای موجود بیان کرد.
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بررسی اثر ضریب ظاهری باگاس بر ویژگیهای مکانیکی چندسازههای آرد باگاس/
پلیاتیلن ضایعاتی
احمد ثمریها -استادیار فنی ،دپارتمان مکانیک ،دانشکده انقالب اسالمی ،دانشگاه فنی و حرفه¬ای استان تهران ،ایران
() a.samariha@gmail.com

چکیده:
یاتیلن ضایعاتی
چندسازههای آرد باگاس  /پل 

ویژگیهای مکانیکی 

در این تحقیق به بررسی اثر ضریب ظاهری باگاس بر 
پرداختهشد.بدین منظورآردباگاسدرسطحثابت 13درصد،ابعادآرددرسهسطح 03،13و 033مشوانیدرید مالئیک
یاتیلندرسطحثابت0درصددرنظرگرفتهشد.مواددریکاکسترودردوماردونهمخلوطشدهوپساز
دادهشدهباپل 
پیوند 
نمونههایآزمونیبااستفادهازدستگاه

دستگاهخردکنبهصورتگرانولدرآمدندودرنهایت

خروجموادازاکسترودربهوسیله

قالبگیری تزریقی در دمای  013درجه سانتی¬گراد ساخته شدند .سپس خواص مکانیکی شامل مقاومت و مدول کششی،

ییننامه استانداردASTM D،ASTM D 638-10
فاقدار بهترتیب مطابقباآ 
مقاومتومدولخمشی ومقاومتبهضربه 
اندازهگیری شدند .نتایج نشان داد با کاهش ابعاد آرد تا مش  03به دلیل افزایش ضریب

 790-10و  ASTM D 256-10
ظاهری آردمقاومتکششی وخمشی ،مدولکششی وخمشی افزایش ودرمش 033بهدلیل کاهشاین ضریب مجدداًاین
بهصرفه فاق¬دار ،با کاهش ابعاد آرد بهدلیل ایجاد محیطی باپیوستگی بیشتر درماتریس،
ییابد.مقاومت 
مقاومتهاکاهشم 

ییابد.
بهترتنشهایواردشدهراتحملکردهوافزایشم 

کلمات کلیدی :ابعاد آرد باگاس ،پلی¬اتیلن ضایعاتی ،مقاومت و مدول کششی ،مقاومت و مدول خمشی ،مقاومت به ضربه
فاق¬دار
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جذب آب ،واکشیدگی ضخامت ،مقاومت و مدول کششی،
مقاومت و مدول خمشی کاهش مییابد ( Migneault et al.,
.)2009
هوآنگ و همکاران ( )2111اثر اندازه آرد چوببر خواص
مکانیکی چندسازه چوب پالستیک را موردبررسی قراردادند.
نتایج تحقیقات آنها نشان داد که با افزایش ضریب ظاهری
مدول کششی کامپوزیتها  20/4درصد افزایش مییابد و با
ریزتر شدن ابعاد مقاومت ضربهای کامپوزیتها  35/5درصد
افزایش یافت ( .)Huang et al., 2011با توجه به مطالب
گفتهشده این تحقیق با هدف بررسی اثر ضریب ظاهری باگاس
بر ویژگیهای مکانیکی چندسازههای آرد باگاس /پلیاتیلن
ضایعاتی انجام شد.

مقدمه
چندسازه چوب پالستیک که بهاختصار ( )16 WPCنامیده
میشود ،ترکیبی از مواد پلیمری و سلولزی است ( Sanadi et
 .)al., 2001چندسازه چوب پالستیک ،دوستدار محیط
زیست بوده و به حفاظت کمتری در مقایسه با چوب نیاز
دارند .چندسازه چوب پالستیک ظاهری شبیه چوب داشته و
کارایی آنها بیشتر میباشد .جذب رطوبت پایین ،مقاومت در
برابر اکسیداسیون ،مقاومت در برابر نفوذ و تخریب توسط
حشرات ،وزن کم و دوام باال ،ثبات ابعادی باال ،خواص فیزیکی
و مکانیکی مطلوب ،طول عمر باال ،قابلیت برشکاری ،میخ
خوری و رندهکشی ،اعمال روکشهای تزئینی نیز بهعنوان
قابلیتهای مفید این چندسازهها به شمار میرود .استفاده از
الیاف گیاهان غیرچوبی و چوبی بهعنوان تقویتکننده
ترموپالستیکها ،افزایش شگرفی در سالهای اخیر داشته
است (.)Caraschi et al., 2002
چن و همکاران ( )2116اثر اندازه ذرات چوب و نسبتهای
اختالط پلیاتیلن سنگین را بر خواص چندسازهها بررسی
کردند .ایشان گزارش کردند چندسازه ساختهشده با ابعاد
بزرگتر دارای مقاومت بهتری هست (.)Chen et al., 2006
قاسمی و همکاران ( )1307به بررسی اثر اندازه ذره چوببر
خواص فیزیکی – مکانیکی و رفتار رئولوژیکی کامپوزیت
پلیپروپیلن – چوب پرداختند .نتایج ایشان نشان داد که چوب
با اندازه ذرات درشتتر مقدار مدول را افزایش و مقدار
استحکام تا پارگی را کاهش میدهد ،ولی بر ازدیاد طول تا
پارگی بیاثر است.
میگنولت و همکاران ( )2110به بررسی اثر طول ابعاد بر
چندسازههای پلیاتیلن و الیاف چوب پرداختند .ایشان به این
نتیجه رسیدند که با افزایش ابعاد الیاف مقاومت کششی و
خمشی ،و مدول کششی و خمشی افزایش مییابد
(.)Migneault et al., 2008
میگنولت و همکاران ( )2119به بررسی تأثیرات روش ساخت
و ابعاد الیاف بر ساختار و خواص کامپوزیتهای چوب
پالستیک پرداخت .در این تحقیق ماده پرکننده الیاف
خمیرکاغذ و ماتریس آن پلیاتیلن سنگین استفاده شد .نتایج
نشان داد با کاهش ابعاد الیاف (کاهش نسبت طول به قطر)

مواد و روشها
مواد
در این بررسی از  3سطح ابعاد آرد باگاس استفاده شد .آرد
باگاس عبور کرده از الک با اندازه چشمه  31مش و باقیمانده
بر روی الک با اندازه چشمه  41مش بهعنوان آرد باگاس
دانهدرشت ،آرد باگاس عبور کرده از الک با اندازه چشمه 61
مش و باقیمانده بر روی الک با اندازه چشمه  71مش بهعنوان
آرد باگاس دانهمتوسط ،آرد باگاس عبور کرده از الک با اندازه
چشمه  91مش و باقیمانده بر روی الک با اندازه چشمه 111
مش بهعنوان آرد باگاس دانهریز ،بهعنوان ماده پرکننده ،از
پلیاتیلن سنگین محصول شرکت بازرگانی پتروشیمی اراک با
کد  52510و شاخص جریان مذاب  10 g/10minو دانسیته
 g/cm3 1/959بهعنوان ماتریس پلیمری و دو بار بازیافت
گردید و برای ایجاد سازگاری میان آرد باگاس و پلیاتیلن
سنگین از انیدرید مالئیک پیوند شده با پلیاتیلن ()MAPE
محصول شرکت کرانگین با شاخص جریان مذاب 7 gr/10min
و نام تجاری  KARABOND EHMبه مقدار  3درصد استفاده
گردید.
اختالط مواد
ماتریس پلیمری (پلیاتیلن سنگین ضایعاتی) ،آرد باگاس،
سازگار کننده (( ،)MAPEمطابق جدول  )1با هم مخلوط
شدند:

Wood Plastic Composite 16
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تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از آزمون فاکتوریل در قالب
طرح کامالً تصادفی انجام شد و در صورت معنیدار بودن
اختالف میانگینها ،از آزمون چند دامنه دانکن برای مقایسه
میانگینها استفاده گردید.

جدول ( )1درصد وزنی اجزای تشکیلدهنده ترکیب تیمارهای مختلف
چندسازه چوب پالستیک
شماره
تیمار

ابعاد مش

آرد
باگاس
()%

پلیاتیلن
سنگین
ضایعاتی
()%

*MAPE

51

51

3

نتایج و بحث

51

3

ابعاد آرد

51

3

جدول  2میانگین طول ،قطر و ضریب ظاهری آرد باگاس در
سه دسته  71 ،41و  111مش را نشان میدهد.

+30/1
40
+60/2
51
70
+90/3
51
100
* بر اساس وزن کل چندسازه

( )1جدول ( )2میانگین طول ،قطر و ضریب ظاهری ابعاد آرد باگاس
ضریب
ظاهری
()l/d

برای اختالط ماتریس پلیمری با آرد باگاس ،سازگار کننده از
اکسترودر ناهمسوگرد  Collinساخت کشور آلمان استفاده
شد .پس از فرآیند اختالط ،مواد خروجی از اکسترودر بهوسیله
یک آسیاب نیمهصنعتی به دانه تبدیل شدند.

ابعاد آرد
باگاس
(مش)

طول
()mm

قطر ()mm

41

1/557

1/476

3/27

71

1/956

1/231

4/16

ساخت نمونهها

111

1/595

1/156

3/01

برای تهیه نمونهها ابتدا دانههای بهدستآمده از هر ترکیب به
مدت  24ساعت در خشککن با دمای  01 °cخشک شدند ،و
سپس با استفاده از دستگاه قالبگیری تزریقی نیمهصنعتی
مدل ( MPC-40دمای سیلندر  ،101 °cفشار تزریق )bar 01
ساخت شرکت اصالنیان نمونههای آزمونی جهت آزمایشهای
کشش ،خمش و مقاومت به ضربه فاقدار ساخته شدند .قبل از
انجام آزمونهای مکانیکی ،نمونههای ساختهشده برای رسیدن
به رطوبت تعادل به مدت دو هفته در شرایط کلیما قرار
گرفتند.
برای آزمونهای کشش ،خمش و مقاومت به ضربه به ترتیب از
استاندارهای  ASTM D-790-10 ،ASTM D-638-10و
 ASTM D-256-10استفاده شد.

نتایج تجزیه واریانس اثر ابعاد مش (ضریب ظاهری) بر مقاومت
خمشی ،مدول و مقاومت کششی ،مقاومت به ضربه فاقدار
چندسازهها در جدول  3نشان دادهشده است .مطابق جدول 3
اثر ابعاد مش (ضریب ظاهری) بر مقاومتهای خمشی و
کششی ،مقاومت به ضربه فاقدار معنیدار بوده ولی بر سایر
ویژگیهای موردمطالعه معنیدار نبوده است.

آنالیز ابعاد پرکننده

جدول ( )8تجزیه واریانس (سطح معنیداری و مقدار )F

همانطور که در جدول  2مشاهده گردید ضریب ظاهری آرد
باگاس با کوچک شدن ابعاد مش از  41به  71ابتدا افزایش و
سپس تا مش  111کاهشیافته است،
اثر ابعاد مش بر ویژگیهای مکانیکی

خواص مکانیکی

یکی از فاکتورهای مهم و تأثیرگذار بر خواص چندسازه ،ضریب
ظاهری پرکننده هست .بهمنظور بهدست آوردن ضریب
ظاهری پرکننده از میکروسکوپ نوری مجهز به آنالیزگر ابعاد
نمونه واقع در آزمایشگاه اپتیک مجتمع آزمایشگاهی دانشگاه
آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران استفاده گردید.

کششی ()MPa
خمشی ()MPa

سطح معنیداری
مقاومت

*0.000

مدول

0.118ns

مقاومت

*0.012

مدول

0.281ns

مقاومت به ضربه فاقدار ()J

*0.001

* معنیدار در سطح اطمینان  s %95عدم معنیداری

تجزیهوتحلیل آماری
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سطح تماس بیشتر با فاز زمینه در ذرات ریزتر را عاملی در
بهبود مقاومت کششی اعالم نمودند همچنین بیان نمودند که
با افزایش ضریب ظاهری ،مقاومت کششی افزایش مییابد
( .)Nourbakhsh et al., 2011برخی از محققین نیز در
تحقیقات خود بیان داشتند که با کاهش اندازه ذرات ،از
مقاومت کششی کامپوزیت کاسته میشود .کراسچی و لوپز
( )2112اظهار داشتند با تغییر در ابعاد ذرات چوب ،تفاوت
معنیداری بین مقاومتهای مکانیکی و مدولهای کامپوزیت
ساختهشده از کاج الیوتی وجود ندارد ( Caraschi and Lopes
 .)2002همچنین الی و همکاران اظهار داشتند با کوچک
شدن ابعاد آرد مقاومت کششی کاهش مییابد ،ایشان علت را
کمتر شدن اثر سطوح اتصال بین پلیمر و پرکننده اعالم
نمودند ()Lai et al., 2005
در آزمون خمش ،در اثر نیروی اعمالشده ،یکطرف نمونه
کشیده شده و یکطرف آن فشرده میگردد .لذا دو عامل
میزان پراکنش و تر شدن الیاف ،بر روی این ویژگی اثرگذار
است (.)Gao et al., 2008
شکل  2اثر ابعاد آرد بر مقاومت و مدول خمشی را نشان
میدهد .با افزایش ابعاد آرد تا  71مش این ویژگی افزایش
مییابد و سپس کاهش مییابد .طبق گروهبندی آزمون دانکن،
حداکثر مقاومت خمشی که در گروه  bقرارگرفته مربوط به
نمونههای ساختهشده از آرد مش  )MPa 24/052( 71حداقل
آنکه در گروه  aقرارگرفته مربوط به نمونههای ساختهشده از
آرد مش  )MPa 23/545( 41میباشد (شکل  .)2نتایج این
بخش از تحقیق با نتایج سو همکاران منطبق است ،ایشان نیز
افزایش ضریب ظاهری را سبب افزایش مقاومت خمشی اعالم
نمودند ( .)Cui et al., 2008برخی از محققین نیز در تحقیقات
خود بیان داشتند که با افزایش ابعاد آرد ،مقاومت خمشی
کامپوزیت افزایش مییابد .حداکثر مدول خمشی مربوط به
نمونههای ساختهشده از آرد مش  )GPa 1/615( 71و حداقل
آنکه در گروه  aقرارگرفته مربوط به نمونههای ساختهشده از
آرد مش  )GPa 1/419( 41میباشد (شکل .)2

بهطورکلی ویژگیهای مکانیکی چندسازههای چوب-پالستیک،
متأثر از ویژگیهای اجزاء تشکیلدهنده آن ،کیفیت فصل
مشترک بین مخلوط پلیمری ،و همچنین بین ماتریس
پلیمری و ماده لیگنوسلولزی و شرایط فرآیند است .الزم به
ذکر است که همگنی چوب پالستیک (پراکنش آرد چوب و تر
شدن آن) ،جهت بهبود خواص ،ضروری بوده ( Adhikary et
.)al., 2011
شکل  1اثر ابعاد آرد بر مقاومت و مدول کشش را نشان
میدهد .با افزایش ابعاد آرد تا  71مش این ویژگی افزایش
مییابد .طبق گروهبندی آزمون دانکن ،حداکثر مقاومت
کششی که در گروه  bقرارگرفته مربوط به نمونههای
ساختهشده از آرد مش  )MPa 21/133( 71و آرد مش 111
( )MPa 19/946و حداقل آنکه در گروه  aقرارگرفته مربوط
به نمونههای ساختهشده از آرد مش  )MPa 10/033( 41می-
باشد (شکل  .)1حداکثر مدول کششی مربوط به نمونههای
ساختهشده از آرد مش  )GPa 2/116( 71و حداقل آن مربوط
به نمونههای ساختهشده از آرد مش  )GPa 1/912( 41می-
باشد (شکل .)1

شکل ( )1اثر ابعاد آرد باگاس بر مقاومت و مدول کششی

باالترین میزان مقاومت و مدول کششی در چندسازه
ساختهشده از آرد باگاس با ابعاد  71مش بهدست آمد .علت
افزایش مقاومت و مدول کششی در ابعاد آرد در مش  71را
میتوان به افزایش نسبت طول به قطر آرد نسبت داد زیرا
افزایش ضریب ظاهری آرد احتماالً سبب خنثی شدن بیشتر
تنش در ماتریس پلیمری نسبت به ذرات دارای ضریب ظاهری
کمتر میشود ( .)Nourbakhsh et al., 2011درنتیجه مقاومت
و مدول کشش افزایش مییابد .نوربخش و همکاران داشتن
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ایجاد محیطی با پیوستگی بیشتری را دارند و بهتر تنشهای
واردشده را تحمل میکنند .از طرفی میتوان گفت ،شاید
ذرات درشتتر بهعنوان عامل تمرکز تنش عمل کرده و
مکانهایی را برای شروع اولیه ترک ایجاد میکند و باعث
شکسته شدن آسانتر چندسازه میشوند .همچنین الیاف
کوتاه (ذرات ریز) به سبب فراوانی بیشتر از سطح ویژهی
بیشتری برخوردار هستند ،درنتیجه پراکندگی یکنواختتری
داشته و سازگاری بیشتری بین الیاف و ماده زمینهای وجود
خواهد داشت ()Caraschi et al., 2002

شکل ( )2اثر ابعاد آرد باگاس بر مقاومت و مدول خمشی

در این تحقیق مشاهده شد که با ریزتر شدن ابعاد آرد بهعنوان
تقویتکننده تا مش  71مدول خمشی افزایش مییابد .احتماالً
کاهش ضریب ظاهری موجب افزایش اثر مقاومسازی پرکننده
در چندسازه و بهبود توزیع تنش در نمونهها شده که درنتیجه
مدول خمشی افزایش مییابد .همچنین دلیل دیگر را میتوان
به اختالط یکنواخت ذرات با ضریب ظاهری کمتر با پلیمر به
دلیل داشتن سطح تماس بیشتر این ذرات و نیز تزریق بهتر
توسط دستگاه قالبگیری تزریقی مرتبط دانست .ویلیامز
[ ،]15فبریانتی و همکاران بیان نمودند که به دلیل سطح
تماس بیشتر ذرات ریز اختالط یکنواختتر هست و مدول
خمشی افزایش مییابد ( Williams, 2003; Febrianto et al.,
. )2006
کمترین میزان مقاومت به ضربه فاقدار در آرد باگاس با ابعاد
 41مش به دست آمد .مقاومت به ضربه فاقدار در مش 111
دارای بیشترین مقدار بود (شکل  .)3عالوه بر این احتماالً با
ریزتر شدن ذرات ،انتقال تنش بین ذرات بهطور همگنتر
منتقلشده و سبب افزایش مقاومتها در ابعاد ریز هست.
همچنین احتماالً با ریزتر شدن ذرات ،اختالط بین ماده
لیگنوسلولزی و ماتریس پلیمری بهتر و یکنواختتر شده و از
طرف دیگر عبور ذرات ریز از منفذ تزریق بهتر صورت
میگیرد ،تزریق بهتر ذرات توسط دستگاه قالبگیری تزریقی
میتواند دلیل افزایش مقاومتها باشد .همچنین این نتایج
توسط بسیاری از محققان ازجمله Cui ،Huang et al., 2011
 ،Febrianti et al., 2006 ،et al., 2008گزارش گردیده است.
با ریزتر شدن اندازه ذرات ،مقاومت ضربه فاقدار افزایش
مییابد ،درواقع ذرات ریزتر نسبت به ذرات درشتتر قابلیت

شکل ( )8اثر ابعاد آرد باگاس بر مقاومت به ضربه فاقدار

نتیجهگیری کلی
در این تحقیق بهمنظور بررسی اثر میزان و ابعاد پرکننده بر
خواص چندسازه هیبریدی آرد باگاس – پلیاتیلن ضایعاتی،
آرد باگاس در سطح ثابت  51درصد بر مبنای وزن چندسازه
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مش مورداستفاده قرار گرفت .مقدار سازگار کننده پلیاتیلن
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الگوي تهيه مقاالت براي نشریه سازمان بسيج علمی،پژوهشی و
فناوري استان البرز
3

نام و نامخانوادگي نويسنده اول ،1نام و نامخانوادگي نويسنده دوم ،2نام و نامخانوادگي نويسنده سوم
 1رتبه علمي نويسنده ،گروه آموزشي يا واحد سازماني مربوطه ،نام سازمان ،شهر،
آدرس پست الکترونيکي
 2رتبه علمي نويسنده ،گروه آموزشي يا واحد سازماني مربوطه ،نام سازمان ،شهر
آدرس پست الکترونيکي
3

رتبه علمي نويسنده ،گروه آموزشي يا واحد سازماني مربوطه ،نام سازمان ،شهر
آدرس پست الکترونيکي

چكيده
در این مقاله ،شيوه تهيه یك مقاله براي نشریه سازمان بسيج علمی پژوهشی و فناوري استان البررز تشرری مریشرود
روش قالببندي مقاله ،بخشهاي مختلف آن ،انواع قلم ها و اندازه آنها ،به طرور اامرم مشرخد شرده اسري الير سربك
()Styleهاي مورد نياز براي بخشهاي مختلف مقاله ،از جمله عنوانها ،نویسندگان ،چكيده ،متن ،و

از پيش تعریف شدهاند

و تنها اافی اسي سبك مورد نظر را براي بخشی از مقاله انتخاب انيد نویسندگان محترم مقاالت باید توجه داشرته باشرند،
سازمان از پذیرش مقاالتی اه خارج از این چارچوب تهيه شده باشند ،معذور اسي
چكيده مقاله باید در یك یا دو بند تهيه شود و حدااثر شامم  044المه باشد چكيده باید بطور صری و شفاف موضروع
پژوهش و نتایج آن را مطرح اند؛ یعنی بيان اند چه ااري ،چگونه ،و براي چه هدفی انجام و چه نتایجی حاصم شرده اسري
در چكيده از ذار جزیيات اار ،شكمها ،جدولها ،فرمولها ،و مراجع پرهيز انيد ترجمه انگليسری چكيرده در قالرب فایرم
 wordجداگانه ارسال شود

المات اليدي
حدااثر  7المه بعنوان المات اليدي انتخاب شود این المات باید موضوعات اصلی و فرعی مقاله را نشان دهند

25

نش علم
هش
رهی ی ،ژپو ی  ،فناوری البرز

شش
 ............سال م ،شماره ،91پاییز 9911
10
9
11
10
11

 -1مقدمه
اين نوشتار روش آماده كردن مقاالت نشريه سازمان بسیي علمیي
پژوهشي و فناوری استان البرز را نشان مي دهد .برای نگارش مقاله
از نرمافزار  Microsoft Office Word 2007يا نگارشهای بعدی
آن استفاده كنيد .نکته مهمي كه بايد مورد توجه قیرار گيیرد ايین
است كه تمام سبك ()Styleهای مورد نياز برای كليه قسمتهیای
مقاله در اين سند تعريف شدهاند و تنها الزم است سبك مناسب را
برای هر بخش انتخاب كنيد .برای تهيه مقاله به میوارد زيیر توجیه
كنيد:
 اندازه صفحات  A4و حاشيههای باال ،پايين ،چپ ،و راست هر
صفحه به ترتيیب برابیر بیا  ،2/5 ،2/5 ،3/5و  2/5سیانتيمتیر
انتخاب شود.
 تعداد صفحات مقاله حداقل  6صفحه باشد.
 مقاالت بايد به صورت دو ستوني تهيه شود .عرض هیر سیتون
برابر  8/2سانتيمتر و فاصله بیين دو سیتون  0/6سیانتيمتیر
است.
 اندازه و نوع قلمهای پارسي میورد اسیتفاده بیرای هیر يیك از
بخشهای مقاله در جدول ( )1آورده شیده اسیت .بیرای قلیم
التين همواره از  Times New Romanاستفاده كنيد .اندازه
قلم التين يك واحد كمتر از اندازه قلم پارسي در هر موقعيت
است .بیرای اسیامي متريرهیا میيتیوان از قلیم كی ()Italic
استفاده كرد.
 صفحه اول مقاله بايد كامالً مشابه صفحه اول اين مقاله باشید.
در صفحه اول از نوشتن ساير موارد خودداری كنيد .همچنين
تمام موارد صفحه اول بايد در همیان صیفحه آمیاده و نوشیته
شوند.
1
 جز در صفحه اول مقاله ،هيچ زيرنويسي وجود نیدارد .بایای
آن بايد از آخرنويس 2استفاده كنيد.
4
 از شماره گذاری صفحات و بکیاربردن سرصیفحه 3و پاصیفحه
خودداری كنيد.
 فراموش نکنيد كه اطالعات بخش مالکيت ( )Propertyسیند
را بطور كامل پر كنيد.

 -2تقسيمات مقاله
هر مقاله بايد شامل اين بخشهای اصیلي باشید :چکيیده ،كلمیات
كليدی ،مقدمه ،مطالب اصلي ،نتياه ،و مراجع .ساير بخشها مثیل
سپاسگزاری ،ضمايم ،و زيرنويسها اختياری است .اين بخشها بايد
در آخر مقاله و قبل از مراجع قرار گيرند ،باز بخش زيرنويسها كه
پس از مراجع آورده ميشود.
شمارهگذاری بخشها از مقدمه شروع ميشیود .مقدمیه دارای
شماره  1است .آخرين شماره نيز مربیو بیه بخیش نتيایه اسیت.
ساير بخیشهیای قبیل از مقدمیه و پیس از نتيایه ،دارای شیماره
نيستند .هر بخش مي تواند شامل چند زيربخش باشد .زيربخشهیا
نيییز دارای شییماره هسییتند كییه از  1شییروع مییيشییود .هنگییام
شمارهگذاری زيربخشها دقت كنيد كیه شیماره بخیش در سیمت
راست قرار گيرد .مثالً برای شمارهگیذاری زيیربخش  3از بخیش 2
بنويسيد .3-2 :برای نوشتن عنوانِ يك بخش از سیبك Heading
 ،1و اگر بخش دارای شماره نيست از سبك  Heading 0اسیتفاده
كنيد .عنوان زيربخشها (سطح  )2بیا سیبك  Heading 2نوشیته
شوند .بیرای سیطح  3نيیز از سیبك  Heading 3اسیتفاده كنيید.
معموالً نيازی به زيربخشهای سطوح بعدی وجیود نیدارد ،بیا ايین
حال اگر وجود داشت ،آن زيربخشها را بدون شماره و تنها بصورت
متن پررنگ بنويسيد.
در هر بخش يا زيربخش يك يا چنید بنید (پیاراگراو) وجیود
دارد .دقت شود كه جمالت هر بند زنايروار به هم مربو باشیند و
يك موضوع را دنبال كنند .اولين بند هر بخش يا زيیربخش بیدون
تورفتگي ( )Intendاست .برای نوشتن اولين بند ،از سیبك Text1
استفاده كنيد .ساير بندها دارای تورفتگي به اندازه  0/5سیانتيمتیر
است كه برای نوشتن آنها بايد سبك  Textرا انتخاب كنيد .سیعي
كنيد از نوشتن بندهای طیوالني پرهيیز كنيید .يیك بنید حیداكثر
ميتواند  10تا  15سطر را از يك ستون ،به خود اختصاص دهد.

جدول ( : ) 1اندازه و نوع قلمها
اندازه قلم

نام قلم

موقعيت استفاده

18
12
14
13
12
11
10

بي نازنين پررنگ
بي نازنين
بي نازنين پررنگ
بي نازنين پررنگ
بي نازنين پررنگ
بي نازنين پررنگ
بي نازنين

عنوان مقاله
نام نويسندگان
عناوين بخشهای سطح 1
عناوين بخشهای سطح 2
عناوين بخشهای سطح 3
متن چکيده و كلمات كليدی
زيرنويس و آخرنويس

بي نازنين پررنگ
بي نازنين
بي نازنين
بي نازنين
بي نازنين

عناوين شکلها و جدولها
متن شکلها و جدولها
فرمولها
مراجع
متن مقاله

 -1-2ویژگیهاي عنوان و نویسندگان مقاله
عنوان مقاله در عين كوتاهي بايد تمام ويژگيهای كار پژوهشیي را
نشان دهد .عنوان مقاله را در يیك يیا دو سیطر و بیا سیبك Title
بنويسيد .در صورتي كه عنوان مقاله شما دو سیطری اسیت ،دقیت
كنيد كه طول سطر دوم نبايد بيشتر از طول سطر اول باشد.
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سعي شود مطالب اصلي مقاله بصورت سلسله مراتبي و زنايروار به
هم مربو باشند.
بخشهای مطالب اصلي مقاله از شیماره  2شیروع میيشیوند.
بخشهای بعدی نيز به ترتيب شمارهگذاری ميشوند .برای نوشیتن
عنوان بخشهای اصلي از سبك  Heading 1استفاده كنيد.

پس از عنوان مقاله بايد نام نويسندگان مقاله نوشته شوند .در
هنگام نوشتن نام نويسندگان از ذكر عنیاويني مثیل اسیتاد ،دكتیر،
مهندس ،و  ...خودداری كنيد .برای نوشتن نام نويسندگان از سبك
 Authorاستفاده كنيد .در صورت تمايل ميتوانيد سِمت يا مرتبیه
علمي هر نويسنده را به شکل زيرنويس تهيه كنيید .همچنیين نیام
دانشگاه يا محل اشترال نويسنده به همراه نشاني ،تلفین تمیاس ،و
آدرس پست الکترونيکي ميتوانند ذكر شوند.

 -5-2ویژگیهاي نتيجه
در بخش نتياه ،نکات مهم اناام شده در كار بصورت خالصه مرور
و نتاي به دست آمده توضيح داده شوند .همچنیين در ايین بخیش
بايد سهم علمي مقاله ( )Contributionبصورت واضح بيیان شیود.
هرگز عين مطالب چکيده را در ايین بخیش تکیرار نکنيید .نتيایه
مي تواند به كاربردهای پژوهش اناام شده اشاره كند؛ نکات مبهم و
قابل پژوهش جديد را مطرح كند؛ ويا گسترش موضوع بحث را بیه
زمينههای ديگر پيشنهاد دهد .برای نوشتن عنوانِ بخش چکيیده از
سبك  Heading 1استفاده كنيد.

 -2-2ویژگیهاي چكيده و المات اليدي
چکيده مقاله بايد بطور صريح موضوع و نتاي كار پژوهشیي انایام
شده را بيان كند .در چکيده تنها بايد به اصل موضوع مقالیه توجیه
شود و در آن از ذكر جزييات كار ،شکلها ،جدولهیا ،فرمیولهیا ،و
مراجع خودداری شود .چکيده را حداكثر در  200كلمه و در يك يا
دو بنیید (پییاراگراو) تهيییه كنيیید .عنییوان چکيییده بايیید بییا سییبك
 Heading 0نوشیته شیود .بیرای نوشیتن میتن چکيیده از سیبك
 Abstractاستفاده كنيد .در صیورتي كیه چکيیده دارای بنید دوم
است ،آن را با سبك  Abstract2بنويسيد.
برای هر مقاله حداكثر  10كلمه كليدی انتخاب كنيد ،و آنهیا
را با ويرگول از هم جدا كنيد .اين كلمات بايید موضیوعات اصیلي و
فرعي مقالیه را دسیتهبنیدی كننید .كلمیات كليیدی را بیه ترتيیب
وابستگي مقاله به آنها بنويسيد؛ يعني كلماتي كه مرتبطتر هستند،
اول نوشته شوند .اگر از مختصرنويسي در چکيده يا كلمات كليیدی
استفاده شده است ،بايد شکل كامل آن در داخل يك جفت هاللين
(پرانتز) آورده شود.

 -6-2ویژگیهاي مراجع
بخش مراجع در انتهیای مقالیه قیرار میيگيیرد و عنیوان آن دارای
شماره نيست .در نوشتن مراجع ابتدا مراجع پارسي و بعید مراجیع
انگليسي را ذكر كنيد .ترتيب نوشتن مراجع نيز بر اين اساس باشد:
( )1كتابها )2( ،پاياننامهها و طیرحهیای پژوهشیي )3( ،مقیاالت
مندرج در ماالت و كنفرانسهای علمي معتبر ،و ( )4ساير مقاالت
و منابع اينترنتي .تمام مراجع حتماً بايد در متن مقاله مورد ارجیاع
واقع شده باشند.
عنوان بخشِ مراجع را با سبك  Heading 0بنويسیيد .بیرای
نوشتن مراجع به زبان پارسي از سبك  REFو برای مراجع به زبان
انگليسییي از سییبك  EN_REFاسییتفاده كنيیید .عنییوان كتییاب،
پايان نامه ،يا مقاله به زبان پارسي را بصورت پررنگ بنويسيد .بیرای
عناوين مراجع انگليسي نيز از قلم ك ( )Italicاستفاده كنيد .نحوه
نوشتن مراجع در بخش مراجع اين مقاله عنوان شده است.
برای ارجاع به يك مرجیع تنهیا از شیماره آن در داخیل يیك
جفییت قییالب اسییتفاده كنيیید ] .[1مراجییع انگليسییي را بییا شییماره
انگليسي ارجاع دهيد ] .[6نيازی به ذكیر كلمیه «مرجیع» نيسیت،
مگر آن كه جمله با اين عبارت شروع شود« :مرجیع ] .»... [1بیرای
ارجاع به چند مرجع از ويرگول اسیتفاده كنيید ] .[1,2اگیر تعیداد
مراجع زياد است از خط تيره استفاده كنيد ] .[1-5مراجعي كه در
انتهای جمله ميآيند قبل از نقطه قرار ميگيرند.

 -3-2ویژگیهاي مقدمه
در بخش مقدمه ابتدا بايد كليیات موضیوع پیژوهش عنیوان شیود.
سییپس تاريخچییهای از كارهییای مشییابه اناییام شییده بییه همییراه
ويژگيهای هر يك بيان شود .در ادامیه مقدمیهای از تیالش انایام
گرفته در مقاله برای حل كاستيهای موجود ذكر شود.
مقدمه دارای شماره  1اسیت و از ابتیدای صیفحه دوم شیروع
ميشود .برای نوشتن عنوانِ بخیش مقدمیه از سیبك Heading 1
استفاده كنيد.

 -0-2ویژگیهاي مطالب اصلی
پس از بخش مقدمه بايد مطالب اصلي مقاله طي چند بخش نوشته
شود .اين بخشها بايد شامل تعريف مفاهيم اوليه مورد نياز ،طیرح
مسأله ،و راهحل پيشنهادی باشند .در نوشتن مطالیب اصیلي مقالیه
دقت شود كه تنها به موضوع اصلي مقاله پرداختیه شیود تیا ذهین
خواننده از انحراو به سمت مطالب جانبي مصون بمانید .همچنیين
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تا حد امکان از كلمات انگليسي در جمیالت اسیتفاده نکنيید.
مثالٌ باای نوشتن  Microsoftميتوانيد بنويسيد« :ميکروسیافت».
اگر ناچار شديد در يك جمله از كلمیات انگليسیي اسیتفاده كنيید،
حتماً فاصله كافي بين آنها و كلمات پارسي را رعايت كنيد.

 -3قواعد نوشتاري
شيوايي و رسايي نوشتار در گرو سادهنويسي است .تیالش شیود در
متن مقاله از جمالت رسا ،گويا ،و كوتاه استفاده شیود و از نوشیتن
جمالت تودرتو پرهيز شود .به اين جمله دقت كنيد« :آهنگیي كیه
شما از فروشگاه  iTuneدريافت ميكنيد توسط قالیب  DRMاپیل
كه يك قالب فايل  AACانحصاری و محافظت شده است كیه اپیل
ماوز استفاده از آن را به هيچ كس نميدهد ،محافظت میيشیود».
اين جمله در واقع از سبك نگارش زبان انگليسي پيروی ميكنید و
به هيچ وجه برای جمالت پارسي مناسب نيست .به راحتي ميتوان
اين جمله را به اين صورت بازنويسیي كیرد« :آهنگیي كیه شیما از
فروشییگاه  iTuneدريافییت مییيكنيیید توسییط قالییب  DRMاپییل
محافظت ميشود .اين قالیب يیك قالیب فايیل  AACانحصیاری و
محافظت شده است ،و اپل ماوز اسیتفاده از آن را بیه هیيچ كیس
نميدهد».
جداسازی اجزای مختلف يك جمله نيز نقش زيیادی در فهیم
آسان آن دارد .ويرگول ميتواند اجزای يك جمله را در جیايي كیه
نياز به مکث هست ،ازهم جدا كند؛ حال آن كه نقطه ويرگول برای
جداسازی دوجمله كه با هم ارتبیا معنیايي دارنید ،بکیار میيرود.
نقطه نيز برای جدا كردن جمالت میورد اسیتفاده قیرار میيگيیرد.
دركاربرد هاللين (پرانتز) بايد توجه شود كه عبارت داخل آن بیرای
توضيحي است كه از اجزای جمله محسوب نشده و درصورت حذو
خللي به آن وارد نميشود .در مقابل ،گيومه بیرای برجسیته كیردن
جزيي از جمله بکار ميرود.
تییا جییای ممکیین از بکییار بییردن كلمییاتي مثییل «مییيباشیید»،
«گرديد» ،و «بوده باشد» پرهيز شود .به جای آنها اغلب ميتوان از
كلمات ساده و روان مثل «است» و «شد» استفاده كرد .بکیارگيری
كلمات دشوار و غيرمعمول تنها باعث پيچيده شدن جمله و دشیوار
شدن فهم آن ميشود.
نشانه مفعول (حرو «را») بايد بالفاصله پیس از مفعیول قیرار
گيرد .به اين جمله دقت كنيد« :ايین شیکل تنظيمیات الزم بیرای
صفحهبندی را نشان ميدهد» .بهتر است اين جمله را بصورت زيیر
بازنويسي كنيم« :اين شکل تنظيمیات الزم را بیرای صیفحهبنیدی
نشان ميدهد».
برای كلمات فني تا حد امکان از معادلهای پارسیي اسیتفاده
شود .بدون ترديد كلمه «پردازش» زيباتر از «پروسس» است ،و يیا
كلمه «ريزپردازنده» از «ميکروپروسسور» مناسبتر است .در چنين
مواقعي اگر احتمال ميدهيد خواننده با معادل پارسي آشنا نيسیت،
از آخرنويس برای نوشتن معادل انگليسي استفاده كنيد .اين كار را
در اولين كاربرد معادلهای پارسي اناام دهيد.

 -1-3عالميگذاري
برای خوانايي بهتر مقاله بايد سعي شود تا حد امکان عالمتگذاری
متن مقاله بدرستي اناام شود .دقت كنيد تمام عالمتهیايي مثیل
نقطه ،ويرگول ،نقطه ويرگول ،دونقطه ،و عالمت سوال بايد به كلمه
قبل از خود چسبيده باشند ،و از كلمه بعدی تنهیا بیه انیدازه يیك
فضای خالي فاصله داشته باشند .عالمت خط تيیره بايید بیه انیدازه
يك فضای خالي از كلمه قبل و بعد از خود فاصله داشته باشد؛ مگر
اين كه كلمه قبلي يا بعدی يك عدد باشد ،كه در اين صورت بايید
به آن بچسبد .بين كلماتي كه جدا هستند بايد يیك فضیای خیالي
فاصله باشد.

 -2-3امال
درستي نوشتار بر پاية امالی زبان پارسیي ضیروری اسیت .در ايین
بخش برخي از موارد اشتباه متداول را يادآوری ميكنيم .ميتوانيید
اطالعات دقيقتر را با مراجعه به كتیابهیای نوشیته شیده در ايین
زمينه پيدا كنيد.
در افعال حال و گذشته استمراری بايد دقت شود كه «مي» از جزء
بعدی فعل جدا نماند .برای اين منظور از «فاصله متصل» اسیتفاده
كنيد .برای نوشتن فاصله متصل از «كليد  »Ctrlبه همراه «كليد -
» استفاده كنيد .همچنين دقت كنيد كه جزء «مي» و جزء بعیدی
فعل را بصورت يکپارچه ننويسيد .بنابراين «مي شود» و «ميشیود»
اشتباه ،و درست آن «ميشود» است.
در مورد «ها»ی جمع نيز دقت كنيد كه از كلمه جمیع بسیته
شده جدا نوشته شود؛ مگر در كلمات تك هاايي مثل «آنها» .برای
جدانويسي نيز از فاصله متصل استفاده كنيد .مثالٌ «پردازنده ها» را
بصورت «پردازندهها» بنويسيد.
جمع بستن كلمات پارسي يا التين با قواعد زبان عربي اشتباه
است .بنیابراين «پيشینهادات» و «اسیاتيد» اشیتباه و درسیت آنهیا
«پيشنهادها» و «استادان» است.
بهتر است همواره حرو اضافه «به» از كلمه بعدی خیود جیدا
نوشته شود ،مگر آن كه اين حرو جزء يك فعل يا صیفت يیا قيید
باشد؛ مانند« :بکار بستن»« ،باا» و «بندرت».
در مورد كلمات حاوی همزه قواعدی وجود دارد كه پیرداختن
به آنها دراين مقاله نميگناد ،اما بیرای نمونیه بیه امیالی كلمیات
«مسأله»« ،منشأ»« ،رئيس» ،و «مسؤول» دقیت كنيید .همچنیين،
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همزه در انتهای كلماتي كه به الف ختم ميشوند ،نوشته نميشیود
و درصورت اضافه شدن به كلمه بعدی ،از «ی» استفاده میيشیود:
«اجرا شده» ،و «اجرای برنامه».

CIM

CIM to PIM mapping

 -0شكمها و جدولها

PIM

شکلها و جدولها بايد دارای عنوان باشند .عنوان شکلهیا در زيیر
شکل و عنوان جدولها در باالی جدول قرار ميگيرنید .در صیورتي
كه از شکلها يا جدولهای ساير منابع استفاده ميكنيد ،بايد حتماً
شماره آن مرجع را در عنوان شکل يا جدول ذكر كنيد.
بییرای نوشییتن عنییوان شییکل يییا جییدول از سییبك Figure
 Captionاستفاده كنيد .برای نوشتن میتن داخیل شیکلهیا و يیا
جدولها نيز از سبك  Figure Textاستفاده كنيید .هیر شیکل يیا
جدول بايد دارای يك شماره باشد كه برای هیر كیدام از  1شیروع
ميشود .شماره شکل يیا جیدول را در داخیل يیك جفیت هاللیين
بنويسيد .در هنگام ارجاع به شکل يا جدول از شیماره آن اسیتفاده
كنيد و از بکار بردن عباراتي همچون «شیکل زيیر» پرهيیز كنيید.
تمام جدولها و شکلها بايد در متن مورد ارجاع قرار گيرنید .يیك
جدول يا شکل نبايد قبل از ارجاع در متن ظاهر شود.
شکلها و جدولها بايد در وسط ستونهیا قیرار گيرنید .بهتیر
است شکلها در يك خط جداگانه با حالت وسطچين درج شوند و
ويژگیي طیرحبنیدی ( )Layoutآنهیا بصیورت In line with text
انتخاب شود .شکل ( )1نمونه ای از چنين تنظيمي اسیت .چنانچیه
شکل يا جدولي در يك ستون جا نشد ،ميتوان آن را بصورت تیك
ستوني رسم كرد ،مشرو بر اين كه شکل يیا جیدول در ابتیدا يیا
انتهای صفحه و يا در انتهای مقاله درست قبل از بخش مراجع قرار
گيرد .ميتوان همه شکلها را در يك جا و قبل از مراجع نيیز درج
كرد.

PIM to PSM mapping

PSM

PSM to code mapping

Code

شكم ( : )1فرایند توسعه در [6] MDA

 -5فرمولها و عبارات ریاضی
بییرای نوشییتن فرمییولهییا و عبییارات رياضییي بهتییر اسییت از ابییزار
 Equation Editorاستفاده شود .برای هر فرمول بايد يك شیماره
در نظر گرفته شود .اين شماره را در داخیل يیك جفیت هاللیين و
بصورت راستچين قرار دهيد .تمام متريرها ،پارامترها ،و نمادهیای
يك عبارت رياضي بايید توضیيح داده شیوند .اگیر قبیل از نوشیتن
فرمول اين كار اناام نشده است ،بايد بالفاصله پس از فرمیول ايین
توضيحات بيان شوند .مانند:
()1

 X x   1  0x fˆ  d

كه درآن ˆ fچگالي تخميني و   Xتابع توزيیع امکیان اسیت.
اگر تعداد متريرها و پارامترها برای تعريف در ادامة متن زياد است،
از فهرست عاليم در بخش ضمايم استفاده و يا بصورت فهرسیت در
زير رابطه تعريف شود.
برای نوشتن روابط رياضیي میيتیوان بیدون بکیارگيری ابیزار
 ،Equation Editorاز باالنويسي ،5زير نويسي ،6و نمادهای يونیاني
بهره گرفت .ايین روش بيشیتر بیرای ارجیاع بیه متريرهیا در میتن
مناسب است .مثالٌ ما تابع توزيع امکان را در متن توضيحي فرمیول
( )1با اين شيوه نوشتيم .ايین روش موجیب میيشیود كیه فاصیله
سییطرها بییه دليییل اسییتفاده از ابییزار فرمییولنويسییي زيییاد نشییود و
تنظيمات صفحه بهم نريزد.
درصورتي كه يك رابطه رياضي طیوالني بیود و دريیك سیطر
جا نشد ،ميتوان آن را در دو يا چند سطر نوشیت .در ايین حالیت
بايد سطرهای دوم بیه بعید بیا تیورفتگي شیروع شیوند .همچنیين
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ميتوان شماره آن را نيز در يك سطر مستقل نوشت .فرمول ( )2را
ببينيد.
]) F (r ,  ) dr d  [ r2 / (2 0

r2
0



exp ( | z j  z i | ) 1 J 1 ( r2 ) J 0 ( ri ) d

مراجع

I  1 ;   

0



[ ]1نام خانوادگي ،نام نويسندگان يا نام موسسهای كه نقش نويسنده
را دارد ،عنوان اامم اتاب ،نام خانوادگي ،نام مترجمان با قيد
كلمه ترجمة ،نام خانوادگي ،نام ويراستار با قيد كلمه ويراستة،
شماره جلد ،شماره ويرايش ،محل نشر ،نام ناشر ،تاريخ انتشار.

()2

[ ]5استالينگ ،ويليام ،اصول طراحی و ویژگيهاي داخلی

يك فرمول يا عبارت رياضي حتماٌ بايید بعید از ارجیاع آن در
متن ظاهر شود .الگوريتمهای مقاله را نيز هماننید عبیارات رياضیي
شمارهگذاری كنيد و به آنها ارجاع دهيد.

سيستمهاي عامم ،ترجمة صديقي مشکناني ،محسن ،پدرام،
حسين ،ويراستة برناکوب ،محمود ،ويرايش سوم ،اصفهان ،نشر
شيخ بهايي ،بهار .1380
[ ]5نام خانوادگي ،نام نويسندگان ،عنوان پایاننامه ،درجهای كه

 -6نتيجه

پاياننامه برای دريافت آن نوشته شده است ،نام دانشگاه ،محل
دانشگاه ،شماره صفحهها ،تاريخ انتشار.

در اين مقاله ،مشخصات يك مقاله قابیل چیاد در نشیريه سیازمان
بسي علمي پژوهشي و فناوری استان البیرز بيیان شید .مهمتیرين
مشخصات عبارتند از :ابعاد و حاشيههای صفحه ،نحوه آماده كیردن
صفحه اول ،بخشهای اصلي مقاله ،نحوه شمارهگذاریها ،شکلهیا،
جدولها ،فرمولها ،منابع ،و باالخره چگونگي نگارش متن مقاله.
نويسندگان محترم مقاالت سعي كنند تمام موارد ذكر شده را
دقيقاٌ رعايت كنند ،و از همين سند بعنیوان الگیوی نگیارش مقالیه
خود استفاده كنند.

[ ]5نام خانوادگي ،نام ماری ،عنوان طرح پژوهشی ،شماره ثبت،
نام كامل سفارش دهنده ،محل اناام طرح ،تاريخ اناام طرح.
[ ]2نام خانوادگي ،نام نويسندگان" ،عنوان مقاله" ،نام ماله يا
كنفرانس ،شماره دوره يا ماله ،شماره صفحهها ،محل چاد ماله
يا برگزاری كنفرانس ،تاريخ انتشار.
[6] Frankel, David S., Model Driven Architecture:
Applying MDA to Enterprise Computing, OMG Press,
Wiley Publishing, 2003.
[7] Sannella, M. J., Constraint Satisfaction and
Debugging for Interactive User Interfaces, Ph.D.
Thesis, University of Washington, Seattle, WA, 1994.
[8] Zachman, John A., "A Framework for Information
Systems Architecture", IBM Systems Journal, Vol.
26, No. 3, 1987.
[9] Plamondon, R., Lorette, G., "Automatic Signature
Verification and Writer Identification - The State of
the Art", Pattern Recognition, Vol. 22, pp. 107-131,
1989.
[10] Object Management Group. Unified Modeling
Language: Superstructure, Version 2.0, ptc/03-07-06,
July 2003, http://www.omg.org/cgi-bin/doc?ptc/200308-02.

سپاسگزاري
بخش سپاسگزاری در صورت نياز بصورت كوتاه و در يك بند آماده
شود .بخش سپاسگزاری دارای شماره نيست بنیابراين عنیوان ايین
بخش را با سبك  Heading 0بنويسيد .نويسیندگان ايین مقالیه از
همفکری تمام اعضای كميته علمي سازمان بسي علمي پژوهشي و
فناوری استان البرز كمال سپاسگزاری را دارند.

ضمایم
زیرنویسها

بخش ضمايم يك بخیش اختيیاری اسیت و دارای شیماره نيسیت.
عنوان آن را با سبك  Heading 0بنويسيد .موضیوعات میرتبط بیا
مقاله كه در يکي از گروههای زير قرار گيرند ،میيتواننید در بخیش
ضمايم آورده شوند.
 اثبات رياضي فرمولها يا الگوريتمها
 دادهها و اطالعات مربو به مطالعه موردی
 نتاي كار ديگر محققان و دادههای مربو به مقايسه آنها
 ساير موضوعات مرتبط كه جزء بخشهای اصلي مقاله نباشند.
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