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اندازهگيري دبی جرمی شلتوک با استفاده از حسگر خازنی و مدل سازي
آن با رگرسيونی چندگانه ANN ،و ANFIS
3

محمد طهماسبی ،1عبداهلل گل محمدي ،*2رضا طباطبايیکلور

 .1دانشجوي دکتري  ،گروه مهندسی بيوسيستم ،دانشکده کشاورزي و منابع طبيعی ،دانشگاه محقق اردبيلی
 .2دانشيار ،گروه مهندسی بيوسيستم ،دانشکده کشاورزي و منابع طبيعی ،دانشگاه محقق اردبيلی
 .3دانشيار ،گروه مهندسی مکانيک بيوسيستم ،دانشکده مهندسی زراعی ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعی ساري
(تاريخ دريافت -1395/5/19 :تاريخ تصويب)1396/1/26 :

چکيده
اندازهگيري دبی جرمی با استفاده از حسگرهاي خازنی به عنوان روش ارزان و سريع توسعه يافته است .اما پيشبينی دبی
جرمی به علت وابستگی پاسخ حسگر به عوامل مختلف و پيچيدگی اثر اين عوامل دشوار است؛ لذا در اين مطالعه پتانسيل
شبکه عصبی مصنوعی ) ،(ANNسيستم استنتاج فازي ) (ANFISو تکنيکهاي رگرسيون چندگانه ) (MRبراي
پيش بينی دبی جرمی شلتوک با استفاده از سنسور خازنی مورد بررسی قرار گرفت .بسامد ،رطوبت و ولتاژ خروجی به
عنوان متغيرهاي ورودي و دبی جرمی به عنوان خروجی در توسعه مدلها به کار گرفته شد .نتايج نشان داد که ANN
داراي باالترين ضريب همبستگی بين مقادير پيش بينی شده و واقعی است ( .)R2 =0/927ضريب همبستگی بين مقادير
پيش بينی شده و واقعی براي  ANFISبرابر با ( ( R2 =0/909است .نتايج نشان میدهد که تکنيکهاي  ANNو ANFIS
به طور بالقوه میتواند براي پيش بينی دبی جرمی محصوالت کشاورزي مورد استفاده قرار گيرند.
واژههاي کليدي :

مقدمه

حسگر خازنی ،دبی جرمی ،شبکه عصبی مصنوعی ،رگرسيون چندگانه و ANFIS

*

تاکنون روشهاي مختلفی براي سنجش آنی عملکرد محصول در
مقالههاي علمی گزارش شده است و برخی از آنها نيز به صورت
تجاري در دسترس قرار گرفته است که به صورت خالصه
عبارتند از :حسگر چرخ پره دار ( ،)Schnug et al., 1993هليس
حمل کننده لواليی ( ،)Wagner & Schrock, 1989حسگرهاي
فرا صوتی ( ،)Klemme et al., 1992حسگر نيروي ضربهاي
( ،)Nazemsadat & Loghavi, 2013حسگرهاي
الکترومغناطيسی ( )Arslan et al., 2000اما به علت پيچيدگی و
هزينه باال ،امکان استفاده از آنها به صورت تجاري به سختی
امکان پذير است .بنابراين بايد به دنبال روشی غير مخرب ،ارزان
و ساده بود؛ حسگرهاي خازنی از اين نظر ايدهآل به نظر میرسد.
ارتباط خواص ديالکتريک محصوالت کشاورزي با بسياري از
مؤلفههاي کمی و کيفی محصول ،سرعت باالي اندازهگيري
( ،)Nelson, 2006هزينه کم و کارايی فراوان ( Soltani et al.,
 ،)2011استفاده از آن را به عنوان يک فناوري جديد و غير

مخرب سنجش طيف وسيعی از ويژگیهاي کيفی (
 )al., 2002و کمی ( )Kumhala et al., 2009محصوالت
کشاورزي ،توجه بسياري از پژوهشگران را به خود جلب نموده
است و کاربردهاي اين روش در مقاالت متعدد گزارش شده است
( .)Venkatesh & Raghavan, 2005; Nelson, 2008عملکرد
حسگرهاي خازنی بر اساس اين واقعيت است که ثابت دي
الکتريک مخلوط هوا و مواد بين دو صفحه موازي ،با تغيير در
مقدار و خصوصيات مواد تغيير میيابد و موجب تغيير در مقدار
بار ذخيره شده بر روي اين صفحات میگردد ( Stafford et al.,
 .)1996اولين گزارشها در اين زمينه به حدود  80سال پيش بر
میگردد که ) (Debye, 1929طی تحقيقاتی به منظور تعيين
محتواي رطوبتی غالت بر پايه اندازهگيري مقاومت دي الکتريک
و استفاده از جريان مستقيم انجام داد .در سالهاي بعد جريان
متناوب نيز توسط نلسون ( )Nelson, 2006مورد استفاده قرار
گرفت .ادامه تحقيقات در اين زمينه منجر به پيدايش کاربردهاي
ديگري از اين روش در کشاورزي شده است.
Berbert et

در پژوهشیهای
* نويسنده مسئول agolmohammadi42@gmail.com :

Lawrence et ،)2001(Eubanks et al.,

)2001( al.,و )2002( Osman et al.,از سنسورهاي خازنی به
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طور گستردهاي براي تعيين رطوبت مواد استفاده نمودند.

(.)Vakil- Baghmisheh, 2002

 )1996( Stafford et al.,از سنسورهاي خازنی براي اندازهگيري

لذا در اين مطالعه ،شبکه هاي عصبی مصنوعی ( )ANNو

جرم دانه استفاده کردند ،آنها گزارش دادند که معايب حسگر

سيستم استنتاج عصبی-فازي سازگار ( )ANFISبراي پيشبينی

خازنی اين است که سنسور به تنوع رطوبت دانه پاسخ داده و

ولتاژ خروجی يک حسگر خازنی با تغييرات دبی جرمی ،رطوبت

Kumhala

و بسامد مورد استفاده قرار گرفت .نتايج به دست آمده با مدل

نسبت به توزيع مواد در داخل دستگاه حساس است.

 )2007( et al.,آزمايشات آزمايشگاهی ديناميکی با چمن علفزار
طبيعی به منظور ارزيابی امکان تعيين جريان توده علوفه با
استفاده از اين سنسور انجام دادند و مشاهده نمودند که يک
رابطه خطی نسبتاً قوي بين ميزان تغذيه علوفه مرطوب عبوري
از بين سنسور و بسامد ورودي حسگر خازنی وجود دارد.
همچنين  )2008( Kumhala et al.,به منظور پيدا کردن
رابطهاي بين عبور جريان تودهاي مواد گياهی از بين صفحه
موازي يک سنسور خازنی و سيگنال خروجی آن آزمايشی اجرا
نمودند ،نتايج نشان داد رابطه خوبی بين ميزان تغذيه مواد
گياهی عبوري از سنسور و بسامد ورودي حسگر خازنی وجود
دارد )2010( Kumhala et al., .نشان دادند در اندازهگيري
ظرفيت ذرت خرد شده با استفاده از سنسورهاي خازنی تغييرات
در محتواي رطوبت میتواند اندازه گيري ظرفيت خازنی به ويژه
براي مواد با مقادير کم رطوبت را تحت تأثير قرار دهد.
همانطور که اشاره شد استفاده از اين حسگرها براي
اندازهگيري دبی جرمی محصوالت کشاورزي توسعه پيدا کرده
است با اين حال هنوز هم خطاهاي اندازهگيري نسبتاً باال است و

آماري سنتی رگرسيون چند متغيره ( )MRمقايسه شده است.

مواد و روشها
طراحی سيستم اندازه گيري

به دليل پايداري زياد و عدم اکسيد شدن آلومينيوم ،صفحات
حسگر با استفاده از دو صفحه آلومينيومی به ضخامت 2
ميلیمتر و بر اساس حسگر ساخته شده توسط Kumhala et al
( (2009با اندکی تغيير به سبب تغيير نوع و ميزان محصول
عبوري از بين صفحات حسگر ،با ابعاد  80در  10سانتیمتر
ساخته شد .به منظور عدم تماس با قسمتهاي ديگر با دو
پروفيل نايلونی به ابعاد  25سانتیمتر طول و به عرض و ضخامت
 2سانتیمتر در دو سمت يک نقاله به طول  2متر و با فاصله 30
سانتیمتر قرار داده شد (شکل  .)1براي حرکت نوار نقاله از يک
الکتروموتور داراي قدرت  0/5اسب بخار و  1200دور در دقيقه
استفاده شد .سرعت ابتدا توسط چرخ دنده و زنجير به ميزان يک
چهارم کاهش يافت و سپس به وسيله اينورتور با تغيير بسامد دور
مورد نظر تنظيم شد.
براي اندازهگيري ضريب ديالکتريک ،سامانه الکترونيکی
مطابق شکل ( )2طراحی و ساخته شد.

عملکرد حسگر به شدت به عوامل مختلفی وابسته است و پيش-
بينی دبی جرمی به علت پيچيدگی اثر اين عوامل بسيار دشواري
است .در شرايطی که روابط بين پارامترهاي مستقل و وابسته
پيچيده باشد ،بهترين انتخاب ،استفاده از روشهاي بهينهسازي
هوشمند است .در سالهاي اخير ،برخی از روش شناختی نظير
شبکه هاي عصبی مصنوعی ( ،)ANNسيستمهاي فازي و
سيستم استنتاج عصبی-فازي سازگار ( )ANFISجهت محاسبات
تکميلی با موفقيت همراه بوده است و تکنيکهاي جديد به نام
محاسبات نرم و يا هوش محاسباتی توسعه يافتهاند .امروزه از اين
تکنيک در بسياري از زمينه ها از جمله طبقه بندي ،تشخيص
الگو ،پيش بينی و مدلسازي فرآيندها در علوم مختلف بکار
گرفته میشوند .مزيت روش شبکه عصبی يادگيري مستقيم از
روي داده ها ،بدون نياز به برآورد مشخصات آماري آنها است

شکل  .2مدار اندازه گيري و ثبت ولتاژ خروجی خازن

در اين سامانه با برقراري جريان از طريق مدار تغذيه ،مولد
موج فعال و يک جريان متناوب با موجی سينوسی را بر روي
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حسگر خازنی اعمال میکند ،مقدار اين جريان پس از گذشتن از
حسگر با توجه به خصوصيات ديالکتريک ماده بين صفحات
حسگر تغيير کرده و پس از يک سو شدن به ميکروکنترلر
فرستاده میشود .مقادير محاسبه شده توسط ميکروکنترلر پس

از تبديل به پروتکل  RS-232با استفاده از يک کانکتور  9پين
به رايانه ارسال و با استفاده از نرم افزار  MATLAB 2011aبر
حسب ميلی ولت بر روي رايانه ذخيره میشود تا بعداً مورد
تجزيه و تحليل قرار گيرد.

شکل  .1سامانه طراحی شده در حين انجام آزمايش

جهت بررسی صحت مقادير بسامد جريان اعمالی و ولتاژ
خروجی حسگر با استفاده از يک مولتیمتر مدل ESCORT-
 3136Aساخت کشور تايوان با خطا اندازهگيري  %0/02و
 0%/01به ترتيب براي اندازهگيري ولتاژ و بسامد ،اندازهگيري
شد و مشخص گرديد که اين سامانه حداکثر داراي اعوجاج
بسامد  3درصد و خطاي محاسبه ولتاژ خروجی  2/5درصد
است.
آماده سازي نمونه ها

در اين مطالعه ،ابتدا شلتوک ارقام پژوهش از مزارع پژوهشکده
ژنتيک و زيست فناوري طبرستان واقع در شهرستان ساري
دريافت و دانهها قبل از شروع آزمايش ،پاک و اجسام خارجی آن
از قبيل خاک ،پوشال و دانههاي آسيب ديده ،جداسازي و با قرار
دادن سه نمونه از آنها در يک خشککن آزمايشگاهی در درجه
حرارت  101± 1درجه سلسيوس به مدت  24ساعت و بر اساس
روش استاندارد وزنی به شماره  S352.3رطوبت اوليه آنها بر
پايه خشک محاسبه شد ( .)ASAE, 1994سپس براي رسيدن
نمونهها به سطوح رطوبتی باالتر مطابق رابطه ( )7مقدار الزم آب
به دانهها اضافه شد (.)Balasubramanian, 2002
(رابطه)1

) 𝑖𝑀 𝑊𝑖 (𝑀𝑓 −
𝑓𝑀 100 −

=𝑄

که  :Qجرم آب اضافه شده بر حسب کيلوگرم : Wi،جرم
اوليه نمونه بر حسب کيلوگرم :Mi ،محتواي رطوبتی اوليه نمونه

بر پايه خشک Mf،رطوبت نهايی نمونه بر پايه خشک میباشد.
بعد از رسيدن نمونه ها به سطوح رطوبتی مورد نظر ،به
منظور توزيع يکنواخت رطوبت در سراسر دانه ،دانهها براي مدت
 72ساعت در دماي  5±1درجه سلسيوس درون يخچال
نگهداري شدند ( .)Aydin, 2002پس از متعادل سازي به منظور
از بين بردن اثرات دما بر مقادير اندازهگيري شده ،نمونهها در
دماي اتاق ( )25°Cنگهداري ( .)Taghinezhad et al, 2012قبل
از انجام آزمايشات از هر سطح رطوبتی ،سه نمونه تهيه و
محتواي رطوبت ثانويه نمونهها بر پايه خشک تعيين گرديد.
جهت ايجاد سطوح مختلف دبی جرمی مطابق شکل 1
مخزنی از جنس گالوانيزه منطبق با ابعاد نوار نقاله با سطح
مقطع  30×30cmو ارتفاع  30cmو داراي يک درب کشويی در
انتها طراحی و ساخته شد و با يک آزمايش اوليه ميزان باز بودن
دريچه براي خروج  20Kgشلتوک با مقادير  2 ،1/6 ،1/2 ،0/8و
 2/4کيلوگرم در ثانيه و از بين صفحات حسگر تعيين گرديد.
روش آزمايش

تغييرات ظرفيت ولتاژ خروجی حسگر در  5سطح جرمی (،0/8
 2 ،1/6 ،1/2و  2/4کيلوگرم در ثانيه) و  4بسامد (،300 ،100
 500و  700کيلوهرتز) 4 ،سطح محتواي رطوبتی (19 ،16 ،13
و  21درصد بر مبناي خشک) و  3سطح سرعت  0/75 ،0/5و 1
متر بر ثانيه با استفاده از نرم افزار  MATLAB 2011aبر حسب
ميلی ولت بر روي رايانه ذخيره شد.
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ايجاد مدلها

به منظور ايجاد يک رابطه پيش بينی بين پارامترهاي به دست
آمده در اين مطالعه ،در مرحله اول ،تجزيه تحليل آماري با
استفاده از  SPSS16انجام شد .روابط بين ولتاژ خروجی حسگر
با پارامترهاي ديگر مورد بررسی و پارامترهاي داراي ارتباط
معنادار با دبی جرمی انتخاب شدند .با توجه به نتايج حاصل،
متغيرهاي مستقل مورد استفاده در مدل رگرسيونی ،ورودي
شبکه عصبی و عصبی-فازي ،عبارتند از :رطوبت ،بسامد و ولتاژ
خروجی.
مدلهاي رگرسيونی چندگانه ()MR

رگرسيون يک روش قدرتمند آماري به منظور کسب اطالعات
بيشتر در مورد رابطه بين يک يا چند متغير مستقل و پيش
بينی يک متغير وابسته است .فرم کلی يک رابطه رگرسيون
چندگانه به صورت  y=b1x1+b2x2+…+bnxn+cاست .در اين
رابطه } {b1,b2,…,bnضرايب رگرسيون و پارامتر  cيک مقدار
ثابت به نمايندگی از مقدار  yاست .با استفاده از نرمافزار
 SPSS16تجزيه و تحليل رگرسيون چندگانه به منظور يافتن
ارتباط بين دبی جرمی با رطوبت ،بسامد و ولتاژ خروجی حسگر
انجام شد.
شبکه عصبی مصنوعی )(ANN

شبکههاي عصبی با توانايی قابل توجه خود در استنتاج نتايج از
دادههاي پيچيده و غير دقيق میتوانند در استخراج الگوها و
شناسايی روندهاي بسيار پيچيدهاي که شناسايی آنها براي
انسانها و کامپيوتر بسيار دشوار است ،مورد استفاده قرار گيرند
( .)Simpson, 1990ايجاد يک شبکه عصبی خوب براي يک
کاربرد خاص بسيار مهم است .معمارهاي مختلفی براي ايجاد
يک شبکه مطلوب وجود دارد .يکی از معماري متداول که جهت
طبقه بندي و يا رگرسيون مورد استفاده قرار میگيرد پرسپترون
اليه چند ( )MLPاست & (Kenneth et al. 2001; Cohen
Intrator, 2002; Lim et al. 2000).

در اين مطالعه ابتدا کليه دادهها نرمال و به سه مجموعه
شامل آموزشی ( %50دادهها) ،آزمون ( %25دادهها) و اعتبار
سنجی ( %25دادهها) تقسيم شدند .سپس با استفاده از نرمافزار
 Matlab2015bيک پرسپترون چند اليه با سه اليه متشکل يک
اليه ورودي (با  3نورون) ،سه اليه پنهان (به ترتيب داراي 10 ،3
و  1نورون) و يک اليه خروجی ايجاد گرديد .پارامترهاي شبکه
به شرح زير تنظيم گرديد :نرخ يادگيري ،0/03 :ثابت
مومنتوم ،0/03 :توابع يادگيري شبکه :از تابع  trainlmو تابع
فعاليت (انتقال) براي تمام اليهtansig :

شکل  .3معماري مدل  ANFISبراي پيش بينی ولتاژ خروجی حسگر
جدول .1

پارامتر مورد استفاده در مدل ANFIS

پارامتر مورد استفاده

مقدار

نوع MF
تعداد  MFها
تعداد گره
نوع تابع خروجی
تعداد پارامترهاي خطی
تعداد پارامترهاي غيرخطی
تعداد پارامترها

تابع گاوسی
3
158
خطی
64
24
88

جدول.2خالصه نتايج رگرسيون چندگانه براي پيشبينی دبی جرمی
متغيرهاي مستقل

ضرايب

ضريب ثابت
ولتاژ خروجی()V
بسامد()f
رطوبت()M

1/484
0/006
-0/001
-0/027

T

انحراف
معيار

تعداد دادههاي آموزش
تعداد دادههاي
اعتبارسنجی
تعدادي قوانين فازي

0/069
0
0
0/004

سطح
معنیداري

21/477
41/711
-23/158
-6/957

0/000
0/000
0/000
0/000

360
180
64

بررسی کارايی مدلها

براي ارزيابی قابليت پيشبينی مدلهاي توسعه يافته در اين
مطالعه ،از شاخصهاي آماري ريشه متوسط مربعات خطا
( ،)RMSEشاخص عملکرد ( )VAFو ضريب تبين ( )R2استفاده
شد.
(رابطه)2
(رابطه)3
(رابطه)4
که di ،و  piبه

∑N
) i=1(di − pi
√ = RMSE
N
) 𝑖𝑝 𝑣𝑎𝑟(𝑑𝑖 −
𝑉𝐴𝐹 = |1 −
| × 100
𝑖𝑑
2
𝑁∑
) 𝑖𝑑 𝑖=1(𝑝𝑖 −
𝑅2 = 1 −
2
𝑁∑
) 𝑖𝑑 𝑖=1(𝑝̅ −
ترتيب مؤلفه iام مقادير واقعی و پيش بينی
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شده و ̅𝑝 ميانگين مقادير پيشبينی شده است .هرچه مقدار
 VAFو  R2باالتر و  RMSEکوچکتر باشد ،مدل پيشبينی
بهتري از رابطه بين متغيرهاي مستقل و وابسته خواهد داشت
(.)Rostampour et al, 2013

نتايج و بحث

مدلهاي رگرسيونی چندگانه ()MR

مدل استنتاج عصبی -فازي سازگار ()ANFIS

با توجه به همبستگی متقابل بين مقادير پيشبينی شده و
اندازهگيري (شکل  )6مدل  ANFISايجاد شده با R2=0/909
قادر به پيش بينی دبی جرمی است.
3
2.5
2
1.5
1

R² = 0.9268
0.5
0

خالصه نتايج رگرسيون چندگانه( )MRبراي پيشبينی دبی
جرمی و همبستگی بين مقادير اندازهگيري شده و پيشبينی
شده دبی جرم در مدل  MRبه ترتيب در جدول  2و شکل 4
ارائه شده است .نتايج نشان داد که با استفاده از اين مدل
میتوان رابطه بين دبی جرمی و پارامترهاي مورد بررسی را با
استفاده از رابطه  5پيشبينی نمود (.) R2=0/708

2

3

0

1

مقادير اندازه گيري شده kg.s-1

شکل  .5همبستگی بين مقادير اندازهگيري شده و پيشبينی شده دبی جرمی
در مدل

3.5
3

MF=1.484+0.006×V-0.001×f-0.027×M

2.5
2

3.5

2
1.5
1

R² = 0.7084

0.5

1

R² = 0.9088

0.5

kg.s-1

2.5

مقادير پيش بينی شده )(kg.s-1

3

1.5

مقادير پيش بينی شده

(رابطه)5

جرم با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ( )ANNدر شکل 5
نشان داده شده است .با توجه به شکل میتوان دريافت ،مدل از
قدرت پيش بينی بسيار بااليی( )R2=0/927برخوردار است.

مقادير پيش بينی شده kg.s-1

در اين مقاله ،استفاده از رگرسيون چندگانه ) ،(MRشبکه عصبی
مصنوعی ) (ANNو مدل استنتاج عصبی-فازي سازگار
) ،(ANFISجهت پيشبينی دبی جرمی شلتوک با استفاده از
حسگر خازنی ،تشريح و مقايسه شد .با توجه به نتايج حاصل از
تجزيه و تحليل رگرسيون ساده ،بين ولتاژ خروجی حسگر با دبی
جرمی ،رطوبت محصول و بسامد ولتاژ ورودي حسگر رابطه
معنیدار آماري وجود دارد .بنابراين از مدلهاي رگرسيون
چندگانه ) ،(MRشبکه عصبی مصنوعی ) (ANNو مدل استنتاج
عصبی-فازي سازگار ) ،(ANFISبراي پيشبينی دبی جرمی با
استفاده از سه ورودي و يک خروجی استفاده شد.
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0
3

1

2

مقادير اندازه گيري شده

0

kg.s-1

0
3

1

2

kg.s-1

مقادير اندازه گيري شده )

0

شکل  .6همبستگی بين مقادير اندازهگيري شده و پيشبينی شده دبی جرمی

(

در مدل ANFIS

شکل  .4همبستگی بين مقادير اندازهگيري شده و پيشبينی شده دبی جرم

مقايسه مدلها

شبکه عصبی مصنوعی ()ANN

نتايج مربوط به شاخصهاي مورد استفاده جهت مقايسه مدلها
و انحراف مقادير اندازهگيري شده از مقادير پيشبينی شده دبی
جرمی به ترتيب در جدول  3و شکل  7ازائه شده است .در

در مدل MR

همبستگی بين مقادير اندازهگيري شده و پيشبينی شده دبی
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نتيجه میتوان گفت که:
جدول  .3شاخص عملکردي مدلها

مدل

2

RMSE

(%) VAF

R

MR

0/305

70/84

0/708

ANN

0/153

92/66

0/927

ANFIS

0/182

90/16

0/909

نتايج نشان داد که در بين سه مدل مورد استفاده ،مدل

رگرسيون چندگانه ( )MRبا توجه به مقادير به دست آمده براي
شاخصهاي عملکردي( VRF=70/%84 ، R2=0/708و
 )RMSE=0/305داراي کمترين دقت جهت پيش بينی دبی
جرمی بود.
مدل  ANFISبراي پيشبينی دبی جرمی پيشبينی قابل
اطمينانتري(VRF=70/84% ،R2=0/927و )RMSE=0/305
در مقايسه با مدل رگرسيون چندگانه داشت.
1.2

MR

ANN

ANFIS

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

1
19
37
55
73
91
109
127
145
163
181
199
217
235
253
271
289
307
325
343
361
379
397
415
433
451
469
487
505
523
541
559
577
595
613
631
649
667
685
703

-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1

شکل  .7انحراف مقادير پيش بينی شده توسط مدل ANN ، MRو  ANFISاز مقادير اندازهگيري شده

به منظور پيش بينی دبی جرمی ،مدل  ANNبا استفاده از
سه ورودي و يک خروجی استفاده شد و با مقادير ،0/909
 90/16و  0/182به ترتيب براي VAF ،R2و  RMSEقابل
اطمينان ترين پيشبينی را نشان داد.
انحراف مقادير اندازهگيري شده از مقادير پيشبينی شده
دبی جرمی نشان داد که انحراف مقادير پيشبينی شده در مدل
-0/83( ANNتا  )+0/49کمتر از رگرسيون چندگانه (-0/77تا
 )+0/79و -0/82( ANFISتا  )+0/92بود .در نتيجهANN ،
میتواند بهترين پيشبينی دبی جرمی را فراهم سازد.

نتيجهگيري
در اين تحقيق از  ANFIS ،ANNو  MRبه منظور توسعه
مدلهايی که قادر به پيشبينی دبی جرمی با استفاده از خروجی
يک حسگر خازنی را فراهم سازد ،مورد استفاده قرار گرفت .براي
دستيابی به اين هدف ،نخستين گام انتخاب متغيرهاي ورودي
بود .روابط بين ولتاژ خروجی حسگر با پارامترهاي ديگر مورد

بررسی و پارامترهاي داراي ارتباط معنادار با ولتاژ خروجی
انتخاب شدند .با توجه به نتايج حاصل از تجزيه و تحليل
رگرسيون .متغيرهاي مستقل مورد استفاده در مدل رگرسيون،
ورودي شبکه عصبی و عصبی-فازي ،عبارتند از :ولتاژ خروجی،
رطوبت و بسامد .مقايسه شاخصهاي  VAF ،RMSEو  R2نشان
داد که مدل  ANNنسبت به مدلهاي  ANFISو رگرسيون
چندگانه عملکرد بهتري براي بيش بينی دبی جرمی دارد.
هرچند مدل  ANFISنيز دقت نسبتاً قابل قبولی به منظور
پيشبينی دبی جرمی شلتوک داشت .بنابراين به نظر میرسد
امکان برآورد دبی جرمی شلتوک با استفاده از مدل محاسبات
نرم افزاري وجود دارد .انجام تحقيقاتی از اين دست میتواند در
طراحی سامانه برخط جهت اندازهگيري و پيشبينی دبی جرمی
در طی فرآيند برداشت و فرآوري شلتوک موثر باشد .هرچند نياز
به مطالعات بيشتر در سطوح ديگر عوامل مورد بررسی و ارقام
ديگر شلتوک احساس میشود.
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