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متفاوت پس از برداشت محصول،  يبا ارزش اقتصاد يو کاغذ يکاغذ مهي، نيسنگشدن انواع بادام  با توجه به امکان مخلوط

ن پژوهش با يادارد. در  ييبسزات ياهمکنواخت به بازار فروش، ي يمحصولعرضه  يبرا مؤثرک سامانه جداکننده ياستفاده از 
 يصوتگنال يس ،يو کاغذ يکاغذ مهي، نيبادام سنگ طبقهسه  ارقام بادام در يبند درجه يبرا يکيآکوستسامانه  يريکارگ به

ر دامنه، فاز ينظ ييها يژگيوافت شد و يدرکروفون يمک ي، با استفاده از يفوالدة بادام با صفحه هستحاصل از سقوط و برخورد 
 يبراد. يگردع در حوزه فرکانس استخراج يسره يفورل يتبدها در حوزه زمان و با  گناليسف توان پس از پردازش يط يچگالو 

 يعصب -يو استنتاج فاز يمصنوع يعصب هشبکشامل  ،يهوش مصنوع يها کيتکن، يصوت يها گناليس يبند طبقهص و يتشخ
مورد استفاده، از نوع  يعصب هشبک .قرار گرفت سهيمقااز نظر دقت مورد ها  آن ييکارآو  شدگرفته  کار هب س)يانف( يقيتطب

س، به يانفبا مدل  يبند طبقه) بود. در LM( مارکوارت -لونبرگ يريادگيو تابع پس انتشار خطا  تميبا الگور هيپرسپترون چندال
، برخوردار بودند يباالتر تيلووکه از اف توان يط يچگال ياصل هاز سه مؤلفها،  يورودن مدل در تعداد يات يمحدودل يدل
ک هوش يتکن دو ييکارآ سهيدر مقا آموزش استفاده شد. يد برايبريه يساز نهيروش به با يا هشبک کياز تکنو  يورودعنوان  به

س يانفمدل  نسبت به درصد ٢/٩٦ يبند دقت طبقه نيانگيبا م يمصنوع يعصب هشبک مدل، ارقام بادام يبند در درجه يمصنوع
  برخوردار بود. ي، از عملکرد بهتردرصد ٨١ن دقت يانگيمبا 
  

ک، شبکه يآکوست يبند س)، بادام، درجهي(انف يقيتطب يعصب -يفاز، استنتاج يفازک، استنتاج يآکوست :يديکل يها واژه
  .يمصنوع يعصب

  
ه يک ارقام مختلف بادام. نشريآکوست يبند س در درجهياَنفو  يمصنوع يشبکه عصب يها مدل ييکارآسه يمقا. ١٣٩٦. ا يع. و محمود يرشادصدق ارجاع:
  .٤٠-٣١): ٢(٦. يكشاورز يها نيك ماشيمكان يها پژوهش
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  مقدمه
صادرات محصوالت  نهيزم در رانيجمله مشکالت ا از

نامناسب و  يبند مطلوب، درجه يبند بسته نبود، يکشاورز
 يمحصوالت کشاورز يفياستاندارد ک نکردن تيرعا

 يها قهيعدم تطابق کاالها با سل همچنينو  يصادرات
 هافزود ارزش جه،ينت در ؛است يکنندگان خارج مصرف

واردکننده از  يکشورها بينص يابيحاصل از خدمات بازار
بر اساس آمار  .(Aghel et al., 2008)گردد  يم رانيا

 ، ساالنهيسازمان خواروبار کشاورز يشده از سو اعالم
 ديهزار تن بادام در جهان تول ٦٠٠و  ونيليم ٢حدود 

 گاهيهزار تن، در جا ٨٧حدود  ديبا تول رانيکه ا شود يم
بادام  .است محصول قرارگرفته نيا يجهان ديتول پنجم

 زانيرا در جهان به م يارزش صادرات نيباالتر ،يرانيا
سهم  حال، نيا با يول ؛هر تن دارد يدالر به ازا ٨٤٠٠

 درصد است ٢٢/٠محصول فقط  نياز صادرات ا رانيا
(Anonymous, 2013) .و  زهيکمبود امکان برداشت مکان

 جمله ازدر کشور مناسب  يليتبدع ينبود صنا همچنين
به شمار  محصول نيو صادرات ا ديتول همشکالت عمد

 يها پيارقام و ژنوت رانيو مدرن ا يسنت يها . در باغديآ يم
که اغلب هنگام برداشت و  شود يم افتياز بادام  يمختلف

کردن محصول، با هم مخلوط شده و به بازار عرضه  انبار اي
 يگذار بر اساس اختالف در ارزش بادام کيتفک گردند. يم

انجام  يو کاغذ يکاغذ مهين ،يبازار، در سه نوع بادام سنگ
داشتن درصد مغز  ليبه دل يبادام کاغذ يبها است و گرفته

آن نسبت به نوع  هشدن پوست و سهولت شکسته شتريب
 نياست و اشتر ي، دو تا سه برابر بيو سنگ يکاغذ مهين

ها را از  آن تر قيکامل و دق کيو لزوم تفک تياهم ،مسئله
کردن  شکستن بادام و جدا ي. برادينما يم شتريب گريکدي

 انيشکن، بادام را از م مغز از پوسته توسط دستگاه بادام
 يالزم برا يروي. مقدار ندهند يعبور م يبرش يها غلتک

پوسته  يسخت زانيبه م يبادام، بستگ هترک در پوست جاديا
 بهصفت در ارقام مختلف بادام متفاوت است.  نيدارد که ا

 ديمغز، با يدر شکستن بادام و جداسازن جهت، يهم
ضخامت و  يکنواختياز  شود يم ستميکه وارد س يمحصول
 يکار، جداساز نيا هپوسته برخوردار باشد و الزم يسخت
است پوسته  يمحصول بر اساس رقم از نظر سخت هياول

(Borrell, 2015). بادام، ارقام کردن  جدا يبرا يسنت روش
 ور غوطه قيطرها و از  آن ياختالف چگال با استفاده از

 ١يينهاسرعت استفاده از  اي نمک و آب هساختن در حوضچ
 ؛است سريم يتا حدود يدمش يبوجار يها دستگاه هوا در

ک ارقام بادام با استفاده از يتفکن، يبنابراست. ينق يدق يول
کنواخت ي يمحصولعرضه  يبرا مؤثرک سامانه جداکننده ي

  رسد. يمبه نظر  يضروربه بازار فروش 
، يفراصوتو  يصوت يها آزمونک، شامل يآکوست يها آزمون

محصوالت  يها يژگيون ييتعنه يزمد در يجداز فنون 
ک، يآکوستآزمون  يها روشاز  يکيباشند.  يم يکشاورز
 يبرا کروفونياز م آندر کروفون مبناست که يمروش 
به خاطر و  شود ياستفاده م کيپاسخ آکوست افتيدر

کند  يمعمل  عيحسگر و محصول، سر نينداشتن تماس ب
در است.   قرار گرفته گران پژوهش از ياريبسو مورد توجه 

محصول  يبند و درجه ي، جداسازيهمچون بازرس ييکارها
 جسم که گروه کياست که  ني، هدف اکيآکوست قياز طر
آن جسم،  از شده با کمک صفات کسب ستيمشخص ن آن

 يبند گروه ينسبت داده شود. برا يخاص هدست ايبه گروه 
، از يمصنوعهوش  يها کيتکنتوان از  يمصفات جسم 

ک، يژنت يها تميالگور، يمصنوع يعصب يها هشبکل يقب
استفاده کرد. در ها  آنب يترکا يو  يفازاستنتاج  يها روش
عمال ، اهپس از آموزش شبک يمصنوع يعصب يها هشبک
 يپاسخ خاص افتيخاص به آن منجر به در يورود کي
و  يورود نيب يسنج تطابق و هم يبر مبنا ه. شبکشود يم

 يو خروج هشبک يخروج که نيتا ا شود يهدف سازگار م
. (Kia, 2012)د نظر (هدف) بر هم منطبق گردن مورد
نهاده  آنگاه بنا -بر اساس قواعد اگر ياستنتاج فاز ستميس

 توان يبا استفاده از قواعد مزبور م که يطور به ؛است شده
 يها که داده يطيشرا يبرا ينيب شيمدل پ کيعنوان  به

باشند،  ييباال تيعدم قطع يدارا يخروج ايو  يورود
در  يگاه .(Koorepazan- Dezfuli, 2008)کرد استفاده 
 صي، امکان تشخياستنتاج فاز ستميس کي يساز مدل

 نيها وجود ندارد. در چن داده يبررس قياز طر تيتابع عضو
 ٢يقيتطب - يعصب يريادگي يها کياز تکن توان يم ،يموارد

کمک  MATLABافزار  نرم يابزار منطق فاز در جعبه
مشابه  يعملکرد يدارا يانطباق -يعصب يريادگيگرفت. 
امروزه،  .(Kia, 2012)باشد  يم يعصب يها هبا شبک
مختلف پردازش  يها روشاز  يريگ بهرهگران با  پژوهش

بردن  در باال يسع، يمصنوعهوش  يها کيتکنگنال و يس

                                                             
1- Critical velocity 
2- Neuro-Adaptive 
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محصوالت  يبند درجهو  ييشناساشتر دقت در يبچه هر
با  ينيروش نواز  يدر پژوهشن يمحقق. اند نموده يکشاورز

 کيتحر يبرا »يدوجنس يضرب چند چيسطح مارپ«نام 
پرسپترون  يمصنوع يعصب هشبکاز و  گردو کيآکوست
محصول  نيا يکيزيف يها يژگيو صيتشخ و ييشناسا يبرا

 يبرا حيصح ينيب شيپ يهمبستگ بيضرند. دکر استفاده
 ي% و برا٩٨حجم و جرم  نيتخم يبرا %،٩٥گردو  يچگال
 ,Eyvani)آمد  دست % به٩٩و نوع گردو  تيکرو نيتخم

2008) .Haff & Pearson (2007)  ليتحلبا استفاده از 
ن يکوچک ناخندان را از مغز جدا کردند. ا يها صدا، پسته
بود که در اثر برخورد پسته با صفحه  ييبر صدا يکار مبتن
از  ها، گناليس يبند طبقه يشد. برا يجاد ميا يفوالد

و  گنال استفاده شدياطالعات دامنه و فرکانس س
ها نازل  پسته يجداساز يشنهاد شد که برايپ يتميالگور

 ٤٠و  ٢٠، ١٠ه يش اولي. در آزماکرد يز فعال ميهوا را ن
 مغز ٪٩٠ و ناخندان پسته ٪١٠ب يه با ترکيپسته در ثان

 يبرا و ٪٩٦ناخندان  هپست يبرا صيتشخ دقت. رفت کار به
 لهيوس کي. (Pearson et al., 2007) شد حاصل ٪٩٩مغز 

 ليتحلمخرب را بر اساس پردازش و  ريو غ ١يزمان واقع
 يها حاصل از سقوط و برخورد دانه يصوت يها گناليس

گندم  يها دانه يبازرس ي، برايفوالد هصفح کيگندم به 
ساختند.  پوست و جوانه هيدر ناح دهيد بيخورده و آس کرم

استخراج ساختار و پردازش  ياز چهار روش مختلف برا
 يساز استفاده شد که شامل روش مدل يصوت يها گناليس
در  گناليس يها انسيوار هزمان، محاسب هدر حوز گناليس

) زمان يها (محدوده يها پنجره کيزمان با تفک هحوز
 فيط ليتحلو روش  يفرکانس فيط هدامن ليتحل، ٢کوتاه
 يبه عنوان ورود ها، گناليس يها ، بودند. مشخصه٣يتفاضل

کار گرفته شدند که  به ٤گام به گام صيتشخ ليتحلبرنامه 
 يبند طبقه يها، برا کوچک از مشخصه رمجموعهيز کي
 ي. با خروجديانتخاب گرد يعصب هشبک لهيوس هب قيدق
 ٩٨خورده و  کرم يها درصد دانه ٨٧، هشده از شبک ارائه

ک يشدند.  يبند طبقه حيطور صح هسالم ب يها درصد دانه
خندان از ناخندان،  يها پسته يزمان واقع يجداساز سامانه
 ،يمصنوع يعصب هو شبک يصوت يها کيتکن قيبا تلف
ن سامانه، يادر . (Omid et al., 2010)د يگرد يطراح

                                                             
1- Real time  
2- Short-time variance window processing 
3- Differential spectral analysis 
4- Stepwise discriminant analysis 

 هدر حوز گناليس هشامل دامن ،يصوت گناليس يها يژگيو
نظر قرار د در حوزه فرکانس م ٥توان فيط يزمان و چگال

 يجداساز، يعصبنه شبکه يمدل بهن ييتعبا گرفتند. 
 ب با دقتيترت خندان به مهيخندان، ناخندان و ن يها پسته
 & Ebrahimi)انجام شد درصد  ١/٩٣و  ٧/٩٦، ٣/٩٧

Mollazade, 2010). يصوت يها گناليبا استفاده از س 
گنال يساز  يآمار يژگيو ١٢ استخراجحاصل از ضربه، 

 ستميو س ميدرخت تصم کيو قواعد حاصل از  يصوت
 يجداساز يتم را برايالگور هيبر پا ي، روشياستنتاج فاز

 يبرا يموتور استنتاج فازدقت چهار رقم بادام ارائه کردند. 
در  گزارش شد.درصد  ١٦/٨٤بادام  يها تهيوار يبند طبقه

حاصل از برخورد  يصوت يها گناليس ،يقاتيتحقک پروژه ي
و شد  افتيدر کروفونيتوسط م يفوالد هصفح کيگردو با 

 يقيتطب يعصب - ياستنتاج فاز ستميس يريکارگ بهبا 
با  گريکديتوپر و پوک از  يگردوها يبند ، طبقه٦س)يانف(

 ,Khalifa & Komarizadeh)شد % انجام ١٠٠دقت 

2012). Atmaca et al. (2001) يشبکه عصب يها روش 
ن مصرف يتخم يس را برايو انف ي، استنتاج فازيمصنوع

ج نشان داد يسه قرار دادند. نتايل مورد مقايسوخت اتومب
اد، استفاده يار زيبس يها ده با دادهيچيستم پيک سيکه در 
دتر از شبکه يمفبودن زمان آموزش  س به علت کوتاهياز انف
 يس خطاي، انفها دادهاست. در آموزش  يمصنوع يعصب
که از   يزمان يدارد؛ ول ها روشر ينسبت به سا يکمتر
 يها داده ياس برايآموزش، مانند وزن و با يها مؤلفه

 يشبکه عصب يشود، خطا يماستفاده  ياعتبارسنج
از  ين موضوع احتماالً ناشيکمتر است. ا يمصنوع
 يباشد که برا يمس يستم در انفيس يت وروديمحدود

  ست. ين يآموزش مطلوب کاف
ارقام بادام با  يبند درجه پژوهشن يا يهدف از اجرا

و ضخامت پوسته مختلف، با استفاده از سامانه  يسخت
 يص و جداسازيتشخ يک هوشمند بود که برايآکوست
جادشده توسط ارقام مختلف بادام، يا يصوت يها گناليس
شبکه  يها مدل، شامل يمصنوعمختلف هوش  يها کيتکن
 س)يانف( يقيتطب يعصب - ياستنتاج فازو  يمصنوع يعصب

  سه قرارگرفتند.يمقاو  يابيارزاز نظر دقت مورد 
  
  

                                                             
5- Power Spectral Density (PSD) 
6- Adaptive Neuro-Fuzzy System (ANFIS) 
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  ها روشمواد و 
سهند، شامل سه رقم بادام  ،مطالعه بادام مورد يها نمونه
 يباغبان قاتيتحق ستگاهياز ااصفهان بودند که  يمنقاآذر و 

قات ثبت يمؤسسه تحق يبند گروهو طبق  شدند هيسهند ته
در ضخامت و  اختالفشانبذر و نهال، بر اساس  يو گواه
و  يکاغذ مهي، نيسنگ طبقهدر سه  بيترت پوسته، به يسخت
 يريگ اندازه يبرا). ١ (شکلشدند  يبند درجه يکاغذ

تال با دقت يجيس ديک کوليضخامت پوسته بادام، از 
منظور   بهمتر استفاده شد.  يليم ٠١/٠ يريگ اندازه
پوسته، با اعمال  ينظر سخت بادام از يها نمونه يبند طبقه

بادام، هسته  در امتداد عمود بر سطح پهن يکيبار استات
، با راستا نيپوسته در ا ١يختگيحد گس يرويمقدار ن

 به منضم ١١٤٠مدل  ٢نسترونياک دستگاه ياستفاده از 
ن ييتعوتن ين ٥٠٠٠تا  ٥٠٠ يريگ ه اندازهدامن با يلودسل
  .ديگرد

 ها شيآزما يبادام در زمان اجراهسته  يها رطوبت نمونه
طبق که  وزن تر بود هيدرصد بر پا ٦-٥در محدوده 

 يروغن يها مربوط به دانه ISO 665-2000استاندارد 
(Anonymous, 1991) شد. يريگ اندازه  

  

، يسنگ طبقهمطالعه در سه  ارقام بادام مورد - ١ شکل
  يو کاغذ يکاغذ مهين

  
  )کي(آکوست يصوت هسامان

 کيآکوست، واحد هيتغذشده، شامل واحد  يطراحسامانه 
 يبرا انهيرا کيصدا) و  هکنند افتيدر(صفحة برخورد و 

بادام  يها نمونه ).٢شکل بود ( ها دادهو پردازش  يآور جمع
 يفوالدصفحه  يروبر  دار بيشلوله  کيپس از عبور از 

حاصل از برخورد  يصدا(صفحه برخورد) سقوط کردند و 
 ٣الکترت کروفونيم کي قيطراز  يفوالدبادام با صفحه 

صفحه و در داخل  ريزکه در  ،(VM-034CY) کيپاناسون
و به کارت  افتيدرشده بود،  يجاساز کيآکوستمحفظه 

                                                             
1- Rupture force 
2- Instron 
3- Electret microphone capsule 

در  شتريحصول دقت هرچه ب يبرا منتقل شد. انهيرا يصوت
 جادشدهيا ياضاف يصداها ديمحصول، با يبند عمل طبقه

 هصفح .شود صدا حذف ديتول يکيتوسط عامل مکان
بادام داشته  هنسبت به هست  يشتريجرم ب ديبرخورد با

به صفحه  يباشد تا در هنگام برخورد بادام ارتعاش کمتر
ارتعاش ممکن است باعث  ني. ا(Pearson, 2001) وارد شود

توسط سامانه  يصوت يها گناليس صيبروز خطا در تشخ
اکثر  يها شيآزما جيو نتاه ينظرن يابر طبق  گردد.

 & Pearson (2001)، Ebrahimiاز جمله  ،محققان

Mollazade (2010)  وOmid et al. (2010)  استفاده از که
 تر مناسب محصول يصدا ديتول يبرا يفوالد هصفح
 با يقليص يفوالد ک صفحهياست، از  ه شدهداد صيتشخ

متر  يليم ١٥٠×١٥٠و به ابعاد  متر يليم ١٠ضخامت 
 ،بادام ههر نمون يازا به .شدعنوان صفحه برخورد استفاده  به

از برخورد به صفحه الزم  يناش يصوت گناليس کيتنها 
تا  ديگرد ميتنظ يطور يفوالد هصفح بيش ن،يبود. بنابرا

در اثر جهش  يفوالد همانع برخورد مجدد بادام به صفح
 يرگذارياز تأث يريجلوگ يبرا آن پس از برخورد اول گردد.

 همحفظ کي، يعوامل خارج ياز سروصدا يناش زينو
 يريقرارگ يبرا زوله،يا و (MDF) يچوب يکيآکوست

از  نکهيو ساخته شد. امواج صدا پس از ا يطراح کروفونيم
ند، در آنجا به دبه کارت صدا منتقل ش کروفونيمق يطر

 ليفا کيدر  ل ويتبد تاليجيد يها پالساز  يا مجموعه
 يبرات کارت صدا يحساسر سطح ييتغبا . ره شدنديذخ
 عنوان بهن ابزار ياکروفون، از يماز  يصوتافت امواج يدر
 يا انهيراـستم يسز استفاده شد. ينولتر حذف يف

 تاپ با پردازشگر لپک يق ين تحقياستفاده در ا مورد
Intel(R) Core(TM)i7-2670QM CPU@2.20 GHz 

2.20GHz  تيگابايگ ٦و RAM .بود  
  

  
  يشيک آزمايآکوست واره سامانه طرح - ٢ شکل

. صفحه ۴. بادام، ۳، دار بيش. لوله ۲کننده،  هيه تغذي. پا۱
  انهي. را۷ک، ي. محفظه آکوست۶کروفون، ي. م۵برخورد، 
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  روش آزمون
 نمونه ١٠٠٠به تعداد رقم بادام از هر ها  شيآزما ياجرادر 

طور  به وانتخاب  يطور تصادف مختلف و به يها با اندازه
داده  سامانه هيواحد تغذ دار بيش لولهبه  يمجزا و دست

، يفوالد هبه صفح بادام يها نمونه پس از برخورد .شد
 هدر دامن کروفونيشده توسط م افتيدر يصوت يها گناليس
 انهيدر را يبعد يها ليو تحل ه يتجز ي، براولت ]-١ ١[
 افزار نرم توسط ها داده يآور جمع يبرا شدند. رهيذخ

MATLAB 2012a، با فرکانس  انهيرا يکارت صوت
عنوان  به يتيب ١٦هرتز و رزولوشن  ٤٤١٠٠ ١يبردار نمونه
 بهشد.  فيتعر On triggerحالت  آنالوگ و در يورود

در  يبردار نمونه يخطا جادياز احتمال ا يريمنظور جلوگ 
ولت  ١/٠برابر با  ،٢حد آستانه کي، يطيمح ياثر صداها

عمل  بيترت نيه اشد تا ب در نظر گرفته کيولتاژ تحر يبرا
 شيب کروفونيم يفعال گردد که خروج يداده زمان افتيدر
 ٣دامنه اوج ريمقاد گناليهر س يحد آستانه شود. برا نياز ا

ه يثان يليم ٠٢٣/٠حدود  يبرحسب ولت در فواصل زمان
شدند. با توجه به  رهيبردار ذخ کيو در داخل  يبردار نمونه
 يزمان، بردار هدر حوز يصوت يها گناليس راتييتغ هدامن

 يها يژگياستخراج و ينقطه داده برا ١٥٠٠به طول 
به تعداد  يبردار . عمل دادهدر نظر گرفته شد گناليس

) يشيآزما ماريهر ت يعدد به ازا ١٠٠٠بادام ( يها نمونه
به ابعاد  يسيبردارها در ماتر هيکل ت،ينها و درافت يادامه 
دند. يگرد رهيذخ يبعد يها پردازش ي، برا١٥٠٠×١٠٠٠
 ٤و فاز توان، دامنه فيط يچگال يها يژگيو محاسبه يبرا
با  (FFT) ٥عيسر هيفور ليتبدگنال در حوزه فرکانس از يس

با استفاده از تابع . استفاده شد ١٠٢٤طول بردار 
MATLAB ،طبق فرکانس  هتوان در حوز فيط يچگال

  د:يگرد محاسبه ١رابطه 
)١(  1024

)( fftampconjfftampPSD ∗=  
در (دامنه در حوزه فرکانس)  fftampبردار  ن رابطه،يادر 

 FFTده و بر طول شضرب  conj(fftamp)مزدوجش 
هر عضو  يتوان برا فيط ياست تا چگال شده ميتقس

 يچگال يمنحن. با توجه به تقارن زوج ديمتناظر به دست آ
کاهش تعداد  يبرافاز،  يمنحنو تقارن فرد  توانف يط

                                                             
1- Sampling frequency 
2- Threshold 
3- Amplitude 
4- Phase 
5- Fast Fourier Transformation 

 يژگيون دو ياک از يهر يها ، دادهليوارده در تحل يها داده
گرفتن سه  با در نظر ن،يبنابرابه نصف کاهش داده شد. 

)، يژگيو ١٥٠٠زمان (ه در حوز گناليس هعامل انداز
 ٥١٢ با کي فرکانس، هر هتوان و فاز در حوز فيط يچگال
بادام  ههر نمون صيتشخ يبرا ريمتغ ٢٥٢٤در کل  ،يژگيو

نظر، از  مورد يرهايمتغ ي. به علت حجم باالشدحاصل 
 يبرا (PCA) ٦ياصل يها به مؤلفه هيتجز يروش آمار
  .استفاده شدها  يژگيکاهش و

  
    مورد استفاده يمصنوعهوش  يها کيتکن

 يمصـنوع  يعصبشبکه بادام با مدل  يبند درجهالف) 
(ANN) 
پرسپترون نوع از  قيتحق نيدر امورد استفاده  يعصبشبکه 
 پس انتشار خطا بود که يريادگيبا روش  (MLP)ه يچندال
ان يکاهش گراد يها با نام يريادگيمختلف  يها تميالگور

 ٨يپس انتشار ارتجاع ،)gda( ٧يقيتطب يريادگيسرعت با 
)rp( ٩شده اسيتوأم مق اني)، گرادscg( تم يو الگور

 کار هب هآموزش شبک نديدر فرا )LM( ١٠مارکوارت- لونبرگ
منظور   . بهديگردسه يمقابا هم ها  آنشد و عملکرد  گرفته 
توقف زودرس استفاده  کيبرازش از تکن شياز ب يريجلوگ

 ١٥، موزشآ يها برا دادهدرصد  ٧٠ ک،يتکن نيشد. در ا
مدل  ياعتبارسنج يبرا درصد ١٥آزمون و  يبرادرصد 

 ييها تعداد مؤلفه افتني يبرا اختصاص داده شد.
را  يدقت جداساز نيشتريب) که هشبک يورود يرهاي(متغ

 ياصل يها از مؤلفه يمختلف باتيترک، داشته باشند
 يعصب هبه شبک يعنوان ورود ، بهگناليسهر  يها يژگيو

با در  يانتخاب بيترک نيبهتر ت،ينها داده شدند. در
 نيکه منجر به کمتر ها، يژگيتعداد وگرفتن حداقل  نظر

 نهيتعداد به نييتع ي. براديشود، انتخاب گرد MSEمقدار 
ها از  نورون ني، تعداد ايعصبشبکه  يمخف هينورون در ال

 دور، داده شد و در هر رييتغ ييتا پنجبا فواصل  ٤٥تا  ١٠
  .افتيادامه  هآموزش شبک تا حصول دقت حداکثر،

  
  (ANFIS) سيانفبا مدل بادام  يبند درجهب) 
و  يورود يرهايمتغن يب يفازاستنتاج  يها روشدر 
ن يبوجود ندارد و رابطه  يمشخصچ رابطه يه يخروج

                                                             
6- Principle Compound Analysis 
7- Gradient descent with adaptive learning rate 
8- Resilient back-propagation 
9- Scaled conjugate gradient 
10- Levenberg- Marquardt 
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شناخته خواهد شد.  يريادگي ند خوديفراق يطرها از  آن
نسبت به شبکه  يفازاستنتاج  يها سامانه ياصلت يمحدود
ش يافزارا با يزها است؛  يورود، در تعداد يمصنوع يعصب

 يينماصورت  به  يفازن يقوانها، تعداد  يورودتعداد 
محاسبه خواهد  يبرا ياديزاز به زمان ينابد و ي يش ميافزا

 صورت  بهبادام  يجداسازکردن امکان  فراهم يبرابود. 
ار مهم يبسگنال يسشدن زمان پردازش  ، کوتاه١برخط
شده  استخراج يها يژگيو هيکل يريکارگ بهن، يبنابرااست. 
ها به  آن هيپس از تجز يحت يصوت يها گنالياز س
حل  يبراس مقدور نبود. يانفدر روش  ياصل يها مؤلفه

افزار  نرم ٢يژگيبا استفاده از ابزار انتخاب ومشکل، 
WEKAشده، سه  استخراج ياصل يها مؤلفه هيکل ني، از ب

و  PSD2 ،PSD4 ف توان با عالئميط يچگال ياصل همؤلف
PSD6 انتخاب شدند برخوردار بودند يباالتر تيلووکه از ا ،

 يبراسامانه  يها يورودعنوان  به سيانف يساز در مدل و
مدل  هيساختار اولدر نظر گرفته شدند.  بادام يبند درجه

ANFIS  مدل يطراح در است. شده  نشان داده ٣در شکل، 
هر  يازا نمونه به ٤٠٠دو مجموعه داده به تعداد مشابه (

مدل  ٣يآموزش و اعتبارسنج ي) برايرامتر ورودپا
. دنديگرد رهيمجزا ذخ يها ليو در فا افتندي  اختصاص
استنتاج  ستميس تيعموم يمنظور بررس  به ،همچنين

نمونه  ٢٠٠به تعداد  ٤يشيآزما همجموعه داد کي، يفاز
 ياصل دهيدر نظر گرفته شد. ا يهر پارامتر ورود يازا به

 شيب يبررس ياعتبارسنج يها استفاده از مجموعه داده
روال آموزش به  که  يصورت در رايز ؛برازش در مدل است

 يآموزش يها داده يانجام شود، مدل بر رو يشکل نامناسب
 يها در مورد داده حاليکه در شود؛ يمکامالً منطبق 

پس از  .(Kia, 2012)دهد  ينم يپاسخ مناسب يآموزش ريغ
 يها و داده يآموزش يها داده يها ليفا يبارگذار

  .ن شدييتع FIS هي، ساختار اولياعتبارسنج
از و  يا هشبک کي، از تکنيجداساز کيانتخاب تکن يبرا

از روش حداقل  يبيکه ترک ،hybrid يساز نهيروش به
 ي، براباشد يپس انتشار م بيمربعات و روش کاهش ش

انتخاب  يبرا استفاده شد. تيتابع عضو يها مؤلفهآموزش 
، انواع توابع موجود در يورود يها داده تيتابع عضو

 ستميآموزش س يت برايعضوبا تعداد مختلف تابع افزار  نرم

                                                             
1- On-line 
2- Select attributes 
3- Checking 
4- Testing Dataset 

ب ينه با توجه به ضريحالت بهقرار گرفت که  يابيمورد ارز
 نيدر اشده  حاصل ير حداقل خطايو مقاد يهمبستگ

هر  يازا ت بهيعضوتابع  ٤با  (trimf) يمثلث آزمون، تابع
ش يت به بيش تعداد تابع عضويبا افزا .دست آمد به يورود

 يبند درجه، عالوه بر کاهش سرعت پردازش، از دقت ٤از 
ت، يتابع عضو ٤گرفتن  ن، با در نظريبنابراز کاسته شد. ين

طور خودکار توسط  عدد به ٦٤به تعداد  يفازقواعد 
س فقط در مورد يد. مدل انفين گرديافزار تدو نرم
ک باشند، يا ي، که از درجه صفر ٥سوگنو يها ستميس

است که با  يک خروجي ين سامانه تنها دارايکاربرد دارد. ا
 ٦شده دار وزنن يانگيم يساز يرفازياستفاده از روش غ

ممکن است ثابت  يخروج تيتابع عضوفراهم شده باشد. 
در  ينوع خطق، ين تحقيباشد که در ا (linear) يا خطي

، مدل Test FIS لدينظر گرفته شد. با استفاده از ف
قرار  يابيمورد ارز ياعتبارسنج يها با داده دهيد آموزش

با  ياعتبارسنج يها داده يپوشان همه دهند نشانگرفت که 
دقت  يآمار يابيارز يبرا افته بود.ي مدل آموزش يخروج
خط فرمان  يرورا از  FIS يشنهاديپستم، مدل يس
ل داد و با استفاده از دستور يتشک، MATLAB افزار نرم

evalfis د.يگردره يذخآمد و  دست  ستم بهيس يخروج  
  

  
  ANFISساختار مدل  - ٣ شکل

  
  ج و بحثينتا

بادام از ه نمون ١٠٠٠صوت  هدامن نيانگيم راتيي، تغ٤شکل 
نظر  . ازدهد يزمان نشان م همختلف را در حوزرقم سه 

. دبودنمشابه هم  گناليس في، هر سه طيمنحنشکل 
 لياحتماالً به دل يکاغذ مهيو ن يبادام سنگ فيخصوصاً ط

                                                             
5- Sugeno 
6- Weighted average defuzzification 

 رقم بادام

  ها ورودي خروجی
تابع عضويت  (چگالي طيف توان)

 خروجي
تابع عضويت  عده فازی

 ورودي

PSD2 

PSD4 

PSD6 
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پوسته به  ضخامتنظر مقدار جرم و  ها از آن يکينزد
 يبادام کاغذ فيط يول ند؛، کامالً بر هم منطبق بودگريکدي

داشت  يتر کوتاه هتر، دامن با داشتن پوست نازک و جرم کم
 ريتأخ گري، نسبت به دو رقم دهيثان يليم ٥و بعد از حدود 
 ليتبد يفرکانس بر مبنا هاست. در حوز فاز نشان داده

دامنه و  هتوان، انداز فيط يچگال يژگيو، سه عيسر هيفور
، ٥. شکل دينمونه محاسبه گرد ١٠٢٤با  گناليفاز س
فاز  نيانگي، م٦و شکل  گناليس ف توانيط يچگال يمنحن
نمونه از  ١٠٠٠ يبرا عيسر هيفور ليرا پس از تبد گناليس

 يوجود تقارن زوج در چگال ليبه دل .دهد يهر رقم نشان م
چپ  مهي، فقط نگناليدر فاز س و تقارن فرد توانف يط

مذکور  يها در شکل ٥١٢تا طول بردار  يعني ها، يمنحن
منظور وضوح  ، به٥در شکل  همچنين است. شده  نشان داده

توان ارقام  فيط يچگال نياختالف ب شيدر نما شتريب
 نشان داده يتميصورت لگار  ها به آن راتييتغ يبادام، منحن

مشاهده  ٦و  ٥ يها شکلاست. طبق آنچه در  شده 
 فرکانس از هدر حوز گناليمختلف س يها يژگي، وگردد يم

 گرنديکديبادام مشابه  طبقهدر هر سه  راتيينظر شکل تغ
ها در  آن هانداز ايشدت   مربوط به شتريها ب و اختالف آن
، يسنگ يها رقم ياز طول بردار است. منحن ينقاط مختلف

  شتريب يداشتن جرم و سختل يدل به يو کاغذ يکاغذ مهين
 قرار گرينسبت به همد يدر قسمت باالتر بيترت پوسته، به
 .اند گرفته

 يصوت فيط راتييتغ طي)، شرا٦فاز (شکل  يدر مورد منحن
مقدار فرکانس  يکاز  که  يطور  به است؛ متفاوت يکم

 هاي يمنحن يريقرارگ يبهرتز) به بعد، ترت ٦٠٠٠(حدود 
اختالفات در  گونه يناست. ا شدهعکس برارقام بادام 

و  يصعامل تشخ تواند يم يصوت هاي يگنالسي ها مشخصه
هوشمند  هاي يکارقام مختلف بادام توسط تکن يبند طبقه
  باشد.

  
  زمان هدر حوز يصوت يها گناليدامنه س راتييتغ - ٤ شکل

  
  فرکانس هدر حوز يصوت يها گناليتوان س فيط يچگال تميلگار - ٥ شکل
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 در حوزه فرکانس يصوت يها گناليفاز س - ٦ شکل

 
  يمصنوع يعصببا مدل شبکه  بادام يبند درجه جينتا
 يعصب هشبک يآموزش مختلف يها تميالگورعملکرد  جينتا

 يتابع آموزش دهد که يمنشان  ١در جدول  يمصنوع
trainlm نسبت  حيصح صيدرصد تشخ ٤/٩٨ نيانگيبا م

ارقام بادام  يبند در طبقه يشترياز دقت ب گريبه توابع د
 يريادگيتم يالگوربا  يعصب ه. مدل شبکاست هبرخوردار بود

اول  ياصله مؤلف ٤اختصاص با  (LM)مارکوارت - لونبرگ
 ياصله مؤلف ٣٣و  (PSD1…PSD4)ف توان يط يچگال

ن يشتريبکه با  (AMP1…AMP33)گنال يساول دامنه 
گر مرتب يکدينسبت به  يهمبستگن يکمترانس و يوار
 ٣و  يمخفه يالنورون در  ٣٥و  يورودعنوان  ، بهاند شده

ن مربعات يانگيمبا )، ٧شکل ( يخروجعنوان  رقم بادام به
عنوان مدل  به ٩٨/٠ يهمبستگب يضرو  ٠٢٨/٠ يخطا
و  يکاغذ مهي، نيبادام سنگ نوعسه  يبند درجه يبرانه يبه

 س اغتشاشيطبق مندرجات ماتر .ديگردن ييتع يکاغذ
بادام  يها درصد نمونه ٩/٩٧، يآموزش يها مربوط به داده

 اشتباه بهدرصد  ١٥ ،(True positive) حيصح ،يسنگ
 (False negative) يآن کاغذ درصد ٦و  يکاغذ مهين

درصد  ٠/٩٨ ب،يترت ني. به همندداده شد صيتشخ
در  يدرصد بادام کاغذ ٢/٩٩و  يکاغذ مهيبادام ن يها نمونه
 يکل طور  و به شدند  يبند طبقه يدرست خود به طبقه
به  يآموزش يها دادهبا  سامانه حيصح يبند طبقه نيانگيم
 زانيبه م ياعتبارسنج يها دادهو با درصد  ٤/٩٨ زانيم
با استفاده از شبکه  يبند دقت درجه د.درصد بو ٢/٩٦

 .Omid et alبا آنچه  ن پژوهش،يادر  يمصنوع يعصب

 Eyvaniپسته خندان از ناخندان و  يجداساز يبرا (2010)

گردو گزارش  يکيزيف يها يژگيوص يتشخ يبرا (2008)
  ، مطابقت دارد.اند کرده

  
  يمصنوع يعصب هبادام با استفاده از شبک يبند در طبقه يآموزشمختلف  يها تميعملکرد الگور -١ جدول
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LM ٤/٩٨  ٩٨/٠  ٠٢٧٩/٠  ٩/٥×١٠- ٨  ٣٥  ٣٤  ٥  
RP  ٣/٩٧  ٩٦/٠  ٠٣٢٧/٠  ٠٠٤٥٨٩٤/٠  ٣٥  ١٣٢  ٢  

SCG  ٣/٩٦  ٩٥/٠  ٠٣٠٣/٠  ٠٠٤٣٣٤٢/٠  ٢٠  ١٠٢  ١  
GDA  ٩/٩٠  ٨٥/٠  ٠٧٠٠/٠  ٠٩٠٨٩٥/٠  ١٠  ٣٤٤  ١  
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 ٣٩                                                               ١٣٩٦ پاييز و زمستان/ ٢/ شماره ٦هاي كشاورزي/ جلد  هاي مكانيك ماشين نشريه پژوهش

  

 سه رقم بادام بندي درجهعصبي مصنوعي براي ه شبکمدل  ساختار - ٧ شکل
 
  ANFISبا مدل بادام  يبند درجهج ينتا

 يستم، نمودار خطاهايبا شروع عمل آموزش س
 يآموزش يو نمودار خطاها يبا عالمت لوز ياعتبارسنج

طور که  . همان)٨شدند (شکل م ي(*) ترس باعالمت ستاره
ک ياز  ياعتبارسنج يگردد، خطا يمشاهده م ٨در شکل 

 هدهند نشان ،شين افزايش است. ايمشخص رو به افزا هنقط
برابر با تفاضل  يآموزش يخطا ش برازش است.يوقوع ب

ستم استنتاج يس يو خروج يآموزش يخروج يها ن دادهيب
برابر با اختالف  ياعتبارسنج يمتناظر با آن و خطا يفاز

ستم استنتاج يس يو خروج ياعتبارسنج يها داده يخروج
ن مربعات خطا يانگيشه ميکه به صورت رباشد  يم يفاز

)RMSEگردد.  يره مي) در هر دوراپوک محاسبه و ذخ
 يخطا نهيكموقوع  همدل را در نقط يها مؤلفه سيانف

 افزار نرم هکند. طبق گزارش برنام يانتخاب م ياعتبارسنج
همان  يعني )،١(اپوک ن دوري، کار آموزش در دوممتلب
ن اپوک، يدر آخراست.  دهيل گرديش برازش تکميب هنقط

، يپارامتر خط ٢٥٦)، nodeگره ( ١٥٨از تعداد  يمدل فاز
افته است يل يتشک يقاعده فاز ٦٤و  يرخطيپارامتر غ ٣٦
و  ٣٨/٠ب يترت به يو اعتبارسنج يآموزش يزان خطايو م
، مدل Test FISلد يبا استفاده از فد. يگزارش گرد ٨/٥

قرار  يابيمورد ارز ياعتبارسنج يها ده با دادهيد آموزش
 ياعتبارسنج يها داده يپوشان زان هميم ،٩. شکل شد هداد
  دهد. ينشان م افتهي مدل آموزش يبا خروج را
س يص ارقام مختلف بادام توسط مدل انفيج دقت تشخينتا
است. با  آمده ٢س اغتشاش در جدول يصورت ماتر به

                                                             
1- Epoch  

 ١٥٩، يبادام سنگ ٢٠٠ن جدول، از يسطر اول ا يبررس
اشتباه بادام  عدد آن به ٢٥ ،يبادام سنگ يدرست بهعدد آن 

ص يتشخ يعنوان بادام کاغذ عدد آن به ١٦و  يکاغذ مهين
دست آمده، دقت  ج بهين، طبق نتاي. بنابرااست شده داده 

، يارقام سنگ يبند درجه يس، برايشده انف يمدل طراح
% و ٩٤% و ٥/٦٨%، ٥/٧٩ب يترت ، بهيو کاغذ يکاغذ مهين
ک به دقت ي% بوده است که نزد٨١ن حدود يانگيم طور به

 & Ebrahimiتوسط  يبادام به روش فاز يبند درجه

Mollazade (2010)  به  احتماالً يکاغذ مهيناست. بادام
و ضخامت  ي، مثل سختيکيزينکه از نظر خواص فيال يدل

دارد، با  يو کاغذ يبا بادام سنگ ينينابيب يپوسته، حالت
نکه ياست؛ البته با توجه به ا شده  يبند درجه يرتکمدقت 
ن اختالف يا يمصنوع يبا شبکه عصب يبند ج درجهيدر نتا

وجود نداشته است،  يکاغذ مهينص بادام يدقت در تشخ
مدل  يورود يها ت در تعداد دادهيد وجود محدوديشا
  است. ن کاهش دقت شدهيباعث ا يفاز
  

  
 ي) و خطاهاي(عالمت لوز ياعتبارسنج يخطاها - ٨شکل 

  FIS ن عمل آموزشي(عالمت ستاره) در ح يآموزش
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  ياعتبارسنج يها ده با دادهيد آموزش FISمدل  يابيارز - ٩شکل 
  

  سيبادام با مدل انف يبند س اغتشاش درجهيماتر -٢ جدول
 يبند دقت درجه

  (درصد)
  يخروج

  هدف
  يسنگ  يکاغذ مهين  يکاغذ

  يسنگ  ١٥٩  ٢٥  ١٦  ٥/٧٩

مه ين  ٣٢  ١٣٧  ٣١  ٥/٦٨
  يکاغذ

  يکاغذ  ٠  ١٢  ١٨٨  ٠/٩٤
  
  يريگ جهينت

 يبرا يک هوش مصنوعيتکندو  ييکارا هسيدر مقا
با استفاده از سامانه بادام ارقام مختلف  يبند درجه
با  يمصنوع يعصب هشبکمدل  شده، يک طراحيآکوست

 - ياستنتاج فاز مدل% نسبت به ٢/٩٦ن دقت يانگيم
% ٨١ يبند درجه ن دقتيانگيبا م س)ي(انف يقيتطب يعصب

شدن دقت مدل  کمتر برخوردار بود. ياز عملکرد بهتر
احتماالً مربوط به  يمصنوع يس نسبت به شبکه عصبيانف

س است يدر انف يورود يها يژگيت در تعداد ويمحدود
(Atmaca et al., 2001)د با استفاده از ي؛ البته شا

 يبه عنوان ورود يگنال صوتياز س يگريد يها يژگيو
س بتوان دقت ياز انف يگريد يها مدل يا طراحيستم و يس

   د.يرا بهبود بخش يبند درجه
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