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  چکيده
  
تعيين  ،توالمحصبندي  هاي مورد نياز براي مراحل مختلف پس از برداشت، فرآوري و بسته طراحي و ساخت ادوات و ماشين در

ل موجک باعث يبوده و تبد يهوش محاسبات ياصل يهااز مولفه يکيعنوان  به يعصب شبکه .است يضرورخواص مكانيكي 
در وضعيت قرارگيري ابتدا ق يتحقدر اين  ،بيني خواص مكانيكي مغز بادام   پيش يبراين منظور ا ه. بشود ميش دقت مدل يافزا

در سه سطح رطوبتي ع و شاهرود دوازده ي، ربييماما يها به ناماستاتيكي مغز سه رقم بادام  نيروي شكست شبهبادام، افقي 
 . در بخش شبكهدش) تعيين و بررسي قهيبر دق متر ميلي ٢٥و  ١٥، ٥% بر پايه تر) و سه سرعت بارگذاري (٢٥و  %١٥%، ٥/٥(

 يرهاي. متغندشدر مستقل وارد مدل يعنوان متغ شامل سه سطح رطوبت و سه سطح سرعت به يپارامترهاي ورود ،عصبي
دقت  يکه برا نددر نظر گرفته شد مدل يوابسته خروج يرهايعنوان متغ ته بهيسيو مدول االست يمصرف يشکست، انرژ يروين
دقت مدل از  يابيارز ي. براگرديدها اعمال  ن دادهيا يبر رو Coif4 و Haar ،db4 ،Sym2مختلف مانند  يها شتر ابتدا موجکيب

از يك در اين الگوريتم  بود. Coif4موجک  ياز برتر يحاک ،متقابل يابيج ارزياستفاده شد. نتا )R( يهمبستگب يضرار يمع
. شداستفاده  يه خروجيدر ال يو تابع خط ه پنهانيد در اليگموئيتم لونبرگ مارکوات با تابع تانژانت سيخور با الگور شيشبکه پ

با  ٢-٥-١ش يبا آرا يشبکه عصب ،ييرقم مامادر مثال  به طوردهد. يموجك را نشان م -يشبکه عصب يج حاصل، دقت باالينتا
٩٥٢٣/٠=R۹۷۴۵/۰با  ٢- ۷- ١ش ي، آرا=R ٨٣٧٤/٠با  ٢-٤-١ش يو آرا=R مدول  يبراترتيب  بهرا  ينيب شين پيبهتر
  .نشان داد يمصرف يشکست و انرژ يروين ته،يسياالست

  
  وري.آهاي فر ، ماشينموجک يشبکه عصب، يهمبستگبادام، خواص مكانيكي، ضريب  :ي كليديها واژه
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  مقدمه 
 يجنوب يايآس و انهيم خاور يبوم درخت يا گونه بادام،
 يبرا ياصل يها خاستگاه نيتر مهم از يکي رانيا. است
در گستره . است جهان در يوحش باداممتنوع  يها گونه

ن يگونه از ا ۲۰ از بيشكشورمان ايران تا به امروز وسيع 
 اين ).Madam et al., 2011( است شده ييشناسااه يگ

 توجه دليل همين به و دارد بااليي صادراتي ارزش محصول
 خاصي اهميت از آن فرآوري توليد و بهبود و توسعه به

 كه است ارزشي با جمله محصوالت از بادام .است برخوردار
 است. تن هزار ۱۰۰از  بيش ايران در آن ساليانه توليد
 اين توليد چهارم مقام ايتاليا و اسپانيا از آمريكا، بعد ايران

 ,FAO( است داده اختصاص خود به در جهان را محصول

 اين سودآوري و بادام توليد افزايش به توجه . با)2011
 خواص زمينه در است ضروري ،غذايي ارزشمند محصول
 گامن ياول کهرد يتحقيقاتي انجام گ ،آن مکانيکي و فيزيکي

. است آن کشاورزي عمليات کردن مکانيزهنه، ين زميا در
 انتقال، برداشت، کاشت، به مربوط تجهيزات طراحي براي

 آن فيزيکي خصوصيات به يآگاه ،بادام فرآوري و انبارداري
 و حجم شکل، مانند مواد فيزيکي خواص. است ضروري
 آنها مخصوص هاي ماشين توسعه و طراحي با مساحت
 و شکل اندازه،). Mohsenin, 1986( هستندمرتبط 

 به مربوط هاي ماشين طراحي براي مکانيکي خصوصيات
 چگالي. است مهم بندي دسته و برداشت جداسازي،

 اثر ها سازه بر وارده بار ميزان در ،تخلخل و ظاهري
 بارهاي بيني پيش در اصلي پارامترهاي از يکي  و گذارد مي

 براي ،در يك روش جديد .است انتقال هاي سازه به وارده
-نيرو از منحني دار سلول مواد االستيک رفتار شناسايي

 استفاده شد استاتيک شبه بارگذاري در تغيير شکل
)Henry et al., 2000 .(سويا، براي را روش اين ،محققان 

 و فشاري هاي آزمون در فرنگي گوجه بافت تنباکو و برگ
تغيير -نيرو منحني دريافتند، ايشان. بردند کار هب کششي
 تيلور اي جمله چند با توان مي را دار سلول مواد در شکل
   .کرد توصيف ۹/۰ از بيش  R2 با سه درجه

 را بادام از مختلفي ارقام ،رانيا مدرن و يسنت يها باغ در
 دن باداميچ از برداشت و بعد مرحله در. کرد دايپ توان مي
 نيا که است ممکن ،يساز رهيذخ مرحله در اي و درختان از

صنعت پردازش  و يابيدر بازار. مخلوط شوند هم ها با گونه
 که است الزم ،يکشاورز محصوالت ريسا ز مانندين بادام

 يها يژگيو. باشند کنواختياز نظر گونه  محصوالت

 اندازه، ضخامت آن، شکل، و پوسته ير سختينظ مختلف
گذار است، تأثيربادام  يابيبازار  متيبر ق مغز، طعم و درصد

 دارد يشتريب متينرم ق پوسته با بادام طوري که به
)Altuntas et al., 2010 .(  

 متفاوت است و خواصبادام در ارقام مختلف  پوسته يسخت
 تأثيرعمليات شکست  يرو بادام رقم يکيمکان و يهندس

در مراحل  يکشاورز يهانيکه ماش ييآنجااز  .گذارد يم
با محصول در  يساز ذخيرهو  مختلف برداشت، حمل و نقل

شناخت خواص فيزيکي، مكانيكي و حرارتي  ،تعامل هستند
 هستندت يداراي اهممحصوالت کشاورزي و مواد غذايي 

)Kilickan & Guner, 2008.(  اطالعات مربوط به خواص
اب کردن، جابجاکردن، يزات، آسيتجه يدر طراح يکيمکان

د هستند يمف يآورونقل و فن انبار کردن، حمل
)Kashaninejad et al., 2005.( فرآوري از ياصل هدف 

 پس آنها يفيک و يکم افت رساندن حداقل به محصوالت،
 يکيو مکان يکيزيف خواص شناخت. است برداشت از

 و توجه مورد همواره ييغذا مواد و کشاورزي محصوالت
. است بوده ييغذا عيصنا و کشاورزي نيمتخصص عالقه

 مواد بافت خواص شناخت براي ادييهاي ز روش تاکنون
 علت به يکيمکان هاي روش. است شده استفاده کيولوژيب

 رفتار محصول. برخوردارند شترييب تيعموم از يسادگ
 مکانيکي آن از خواص دارد قرار ييروين تحت که کشاورزي

 تأثير کشاورزي محصوالت فرآوري بر و رديپذ مي تأثير
  . دارد ييسزا هب

 تشخيص کيفيت، بررسي براي غذايي مواد صنعت در
 از يمختلف يها کيتکنسازي محصول،  مرتب و آسيب
مورد استفاده  کيکوستآ و يکيالکتر ،يکي، مکانينور جمله
 يبرا ييها ستميس نيچن از استفاده امکان. رنديگ يقرار م

 وجود دارد در محصول تيفيک بررسي و تالش براي بهبود
پذيرد،  طور دستي انجام مي در روش سنتي كه به که يحال

  ).Omid et al., 2010(اين امكان وجود ندارد 
مختلف  انواع يبند طبقه و ييمنظور شناسا به يا در مطالعه

 تأثير آن، از يسخت و پوسته ضخامت اساس بر ،بادام
 يمصنوع يعصب  و تكنيك شبکه يصوت يها ستميس

 يبرا حيصح يبند طبقه در اين پژوهش نرخ .شداستفاده 
 ،۷۸/۹۳ب يترت هب نرم و نرم مهين بادام با پوست سخت،

 Reshadsedghi and(آمد  دست بهدرصد  ۶۳/۹۹ و ۵۱/۹۴

Mahmoudi, 2013(. يکيزيدر پژوهشي ديگر خواص ف 
آن شامل خـصوصيات  و مغز يک رقم بادام درختي
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هندسـي، ثقلـي، اصـطكاكي و نيـز سرعت حد دانه 
نتايج شد. ي رطوبـت بررسـي اعنوان تابعي از محتو به

ي رطوبت، نيروي شكـست اكه با افزايش محتونشان داد 
تحقيقي در  ).Aydin, 2003( يابد دانه بادام كاهش مي

اندازه بادام و نيز سرعت و جهت بارگذاري بر ر يديگر تاث
 نيـرو، انـرژي و توان مورد نياز براي شكستن پوست چوبي

نتـايج حاصـل  قرار گرفت. يمورد بررسرقم تكـزاس  بادام
از ايـن تحقيق نشان داد كه محدوده تغييرات نيرو، انرژي 

زاس نياز براي شكست پوست رقم تك و توان مـورد
ژول  ميلـي ۲۰۹۳تـا  ۷۰نيوتن،  ۱۵۲۶تـا  ۱۳۹ترتيب  به
   ).Khazaie et al., 2003(است وات  ۱۲۱/۵تـا  ۰۱۵/۰و 

خواص مكانيكي دو رقم بادام درختي اي ديگر  در مطالعه
و شد آزمايش تحت بارگذاري فشاري بين دو صفحه تخت 

اثر رطوبت و جهت بارگذاري بر بيشينه نيروي شكست، 
رمگي و توان مورد نياز براي شكست دانه بادام غچ انرژي،

كه رطوبت و  گرفت. نتايج نشان دادمورد بررسي قرار 
طور  هبجهت بارگذاري بر خواص مكانيكي دانه بادام 

گذار است و بيشينه نيروي شكست زماني تأثيرداري  معني
 شود كه جهت اعمال نيرو در راستاي محور حاصل مي

   ).Aktas et al., 2007( طولي بادام باشد
 ساخته اي ساده ياتيعمل عناصر از يعصب هاي شبکه
 نيا. کنند يم عمل هم کنار در موازي صورت به که اند شده

 .اند شده گرفته الهام يستيز يهاي عصب ستميس از عناصر
 يعصب هاي ستميس از سازي مدل ينوع يعصب هاي شبکه
 فراواني کاربردهايمختلف  علوم در که هستند يواقع

 که است گسترده چنان آن ها شبکه نيا کاربرد . حوزهدارند
 رينظ يکاربردهاي تا گرفته بندي طبقه کاربردهاي از

. شوند يم شامل را غيره و آشکارسازي ن،يتخم ،يابي درون
 سهولت در کنار ها شبکه نيت استفاده از ايمز نيتر مهم

بيني پارامترهاي  پيش در العاده آنها فوق ييتوانا ،استفاده
. شبكه عصبي مصنوعي با )Kia, 2011(است مورد نظر 

 و موازي پردازش ،يده ميتعم ري،يادگيداشتن قابليت 
 يتيماه با دهيچيپ يمسائل کامل حل ري، توانايييگ ميتصم
ها وابسته ن شبکهيگر ايدويژگي . ددار را يرخطيغ اي يخط

 يورود يهاه درباره دادهياول يهاهينبودن آنها به فرض
 يع آماريتوانند هر توز ها ميکه داده معنا نيا به .است

  ).Menlik et al., 2010 ( داشته باشند
 منظور به يمصنوع يعصب شبکه ييتوانا يپژوهش رد
. شد يابيارز انار تيکرو و يجانب سطح حجم، ينيب شيپ

 ن،يانگيم مانند ييپارامترها يآمار سهيمقا از کار نيا يبرا
 ريمقاد نيب يونيرگرس رابطه و يآمار عيتوز انس،يوار
 آنها يواقع ريمقاد و يعصب شبکه توسط شده ينيب شيپ

 يدار يمعن تفاوت وجود از عدم يج حاکينتا. شد استفاده
 مجموعه يآمار يها يژگيو ريمقاد نيب درصد ۵ سطح در

 ريمقاد و يعصب شبکه توسط شده ينيب شيپ يها داده
 يها داده نيب يهمبستگ بيضرا نيچن هم. بود آنها يواقع
 ,.Rohani et al(بود  ۹/۰ از بزرگتر شده ينيب شيپ و يواقع

2015 .(  
مقدار جذب رطوبت سه رقم  ينيب شيپگر، يد يا در مطالعه
و شبکه  ياضيبا استفاده از مدل ر يور ند غوطهيجو در فرآ

ها در سه  شيقرار گرفت. آزما يمورد بررس يمصنوع يعصب
 يگراد و در سه تکرار برا يدرجه سانت ۴۵و  ۲۰، ۱۰ يدما

ک که يسکواالستيهر نمونه با آب مقطر انجام شد. مدل و
ل فاز اول و دوم جذب رطوبت در يدر تحل يخوب ييتوانا
مورد را دارد،  يساندن محصوالت کشاورزيند خيفرآ

ه يسه الاز  يشبکه عصب ي. در طراحقرار گرفتاستفاده 
 يرهايکه متغ يه وروديه اول، الي. النورون استفاده شد

شبکه و  يمخف يها هيه دوم، اليمستقل دما و زمان و ال
 يرطوبت ير وابسته محتوايکه متغ يه خروجيه سوم، اليال

مدل  ينيب شيپ يمنظور اعتبارسنج به بودند.
 يآمار يها از شاخص يک و شبکه عصبيسکواالستيو

استفاده ن مربعات خطا يانگيجذر مو  يهمبستگب يضر
ل يدل ه بهيج نشان داد که روش پرسپترون چنداليشد. نتا
- ۴-۱و ساختار شبکه  پس از انتشار خطا يريادگيساختار 

هر سه رقم جو در مقابل مدل  يج را براين نتايبهتر ۲
 ,.kamali et al( به همراه داشتک يسکواالستيو ياضير

2015(.   
در تكنيكي جديد  عنوان  موجک به - از شبكه عصبي

صورت  ک موج بهي شود که در آن استفاده مي قاتيتحق
شود. موجک، موج  يف ميکننده تعر ک تابع نوساني

متمرکز شده  يه کوچکيآن در ناح ياست که انرژ يکوچک
است ستا و گذرا يا يها دهيپد يبررس يمناسب برا يو ابزار

)Alidoosti Shahraki et al., 2013 .(  
فرد  هب منحصر يبا خواص ياضيتوابع خاص رها  موجک

 يها با گستردگ ز دادهيکه امکان پردازش و آنالهستند 
مختلف در زمان فراهم  يها فراوان را در رزولوشن

از  يکيله از أحل هر مس يبرا يسازند. در حالت کل يم
شود که به آن موجک مادر  يتوابع موجک استفاده م
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له، أمورد استفاده در حل مس يها ر موجکيند. سايگو يم
افته از موجک مادر هستند ي افته و اتساعي انتقال يها نسخه

نه يشود. در زم يکه به آنها موجک دختر گفته م
گرفته  انجام ياديقات زيتحق يبا شبکه عصب يساز مدل

تحقيقات بسيار محدود و تنها با  ،زمينهاين است. اما در 
بيني  است. در پيششده  انجامشبكه عصبي استاندارد 

 كردن، بهترين نيروي شكست ميوه بنه در عمليات خشك
- ۵ آموزشي خطاي ، داراي۳- ۸- ۶- ۱با آرايش  شبكه

 نسبي ، خطاي۹۹۹/۰ يهمبستگ، ضريب ۶۱/۱×۱۰
که آمد  دست به چرخه آموزش ۶۹و  ۰۲۴/۰ميانگين 

داد  برتري استفاده از شبكه عصبي را نشان مي ،نتايج
)Khayati and Chayjan-Amiri, 2016گريد ). در تحقيقي 

 يرودخانه ماالپراها با استفاده از شبکه عصب يزمان يسر
ق از موجک گسسته ين تحقيشد. در اسازي  مدلموجک 

شد سه يمقا يج حاصل با مدل شبکه عصبياستفاده و نتا
موجک نسبت  يمدل شبکه عصب ياز برتر يج حاکيکه نتا

  ). Krishna et al., 2011بود ( يبه شبکه عصب
هدف از انجام اين پژوهش، استفاده از هوش مصنوعي 

 يروين(مغز بادام  يکيمکان اتيخصوصبيني  منظور پيش به
 يط در) شكست يته و انرژيسيشکست، مدول االست

با استفاده از روش جديد  استاتيكي ند شكست شبهيفرآ
كه اولين بار در اين زمينه  استموجك  -شبكه عصبي

نيروي شكست بيني  پژوهش پيشدر اين . شود مياستفاده 
ع و شاهرود ي، ربييمامااستاتيكي مغز سه رقم بادام  شبه

در سه سطح رطوبتي و سه سرعت بارگذاري  در دوازده 
 - با استفاده از شبكه عصبيو بادام وضعيت قرارگيري افقي 

  موجك مورد سنجش قرار گرفت.
  

  ها مواد و روش
اين پژوهش در دانشكده كشاورزي دانشگاه اراك انجام 

 ، از۱۲شاهرود  و ربيع مامايي،  بادام رقم پذيرفت. سه
 تهيه بختياري و چهارمحال استان كشاورزي جهاد مؤسسه
 از پس و توزين کيلوگرم ۵/۳ حدود رقم هر از. شدند
 ۲۰( محيط دماي در و منتقل آزمايشگاه به بندي بسته
 تأثيربراي بررسي  .ندشد داده قرار) سلسيوس درجه

هايي با ها، نمونهرطوبت بر روي خواص فيزيکي دانه
ه . بند% بر پايه تر تهيه شد۲۵% و ۱۵ %،۵/۵ هاي رطوبت

ترتيب، سطوح رطوبتي مختلف (بر پايه تر) با استفاده اين 
  .) محاسبه شد۱از رابطه (

)۱(                                         =                     
،   ، وزن آب اضافه شده (كيلوگرم)، Q كه در اين رابطه

، درصد رطوبت اوليه نمونه   وزن اوليه نمونه (كيلوگرم)، 
، درصد رطوبت نهائي نمونه (بر پايه تر)   (بر پايه تر) و 

مخلوط  کامالً آنهاا ها اضافه و بآب مورد نياز به دانه. است
مسدود و  کامالًهاي پالستيكي ها در كيسه. سپس دانهدش

درجه  ۱۰ يدمادر و به مدت سه روز در يخچال 
تا به سطح رطوبتي مطلوب و  ندشد ينگهداروس يسلس

قبل از  ک ساعتي). Salcilik, 2009يكنواخت برسند (
 ها با محيطمنظور هم دما شدن نمونه به ،شروع آزمايشات

 گاهها از يخچال خارج و در محيط آزمايش، نمونهگاهآزمايش
تصادفي انتخاب  طور بهدانه  ۳۰. از هر نمونه ندقرار گرفت

  شد.
  

  مکانيکي خواص گيري اندازه
 هاي آزمون طريق از مکانيکي پارامترهاي استخراج در

 محصوالت روي بر فشاري بارگذاري مانند مختلف
 يکنواخت قدري بهد يبا شده استخراج منحني کشاورزي،

 محصوالت بافت مقايسه و ارزيابي در از آن بتوان که باشد
و نيروي شكست گيري ميزان مقاومت  . اندازهنمود استفاده

مواد مختلف هميشه پايه و اساس طراحي بسياري از 
است. يكي از هاي صنعتي و كشاورزي  ها و ماشين دستگاه

گيري  عمليات پوست ،ترين فرآيندهاي پس از برداشت مهم
كه در اثر اعمال نيروي فشاري است ها و خشكبار  دانه

ها  گيري نيروي شكست دانه اندازهن يبنابرا .گيرد ميانجام 
هاي مورد استفاده در اين فرآيندها  ساخت مكانيزم يبرا

ها (شامل  نمونه يکين خواص مکانييتع يبرا .است يضرور
 ياز دستگاه بارگذارق ين تحقيدر ا ها) نات و مغز بادام

) ساخت شرکت سنتام STM-20( يتک محور يفشار
نمونه  ۳۰طور اتفاقي  به). از هر رقم ۱(شكل  استفاده شد

 ۲۵و  ۱۵، ۵ يهابا سرعت ،بار تكرار ۵انتخاب و با 
متناسب با  که يا وستهيتحت بار پ ،قهيبر دق متر ميلي

 يريقرارگت يدر وضع ،فتاييش ميمقاومت بافت دانه افزا
با  مان ز هم .گرفتقرار  يتحت بارگذار، ده)ي(خواب يطول

با  .شدآنها ثبت  تغيير شکل-روين يمنحن، يبارگذار
سطح تماس صفحه  ،سنج يك دستگاه سطحاستفاده از 

 ۵۰مربع (متر سانتي ۵/۰صورت تقريب  هبها  فشار با نمونه
 وتنينه برحسب نيشيب يروينآمد.  دست بهمربع)  متر ميلي
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ش از افت يو پ تغيير شکل- روين ين نقطه منحنياز باالتر
ر شکل يين تغيچن . هم)۲(شکل  دست آمد به آن يناگهان

با . ثبت شد متر ميليبرحسب ، نهيشيب يرويمربوط به ن
 يبرادرجه سه  يارازش معادله چند جملهاستفاده از ب

آن در محدوده از  يريگو انتگرال تغيير شکل- روين يمنحن
، مقدار نهيشيب يروينقطه نر شکل مربوط به ييتا تغصفر 
  محاسبه شد. ها دانه يختگيگس يانرژ

  

  
  دستگاه آزمون تنش و نمونه تحت آزمون - ۱شكل 

  

  
  )متر ميليجابجايي (

  جابجايي شكست فشاري بادام -نمودار نيرو - ۲شكل 
  
 ،بيولوژيک مواد کشسان بخش بودن محدود دليل به

 نقاط در ظاهري کشساني ضريب نظير بنيادين خواص
 منحني. داشت خواهد متفاوتي مقادير ،منحني مختلف

 استفاده با توان مي را دار سلول اجسام در تغيير شکل-نيرو
 )،۲( رابطه همانند سه، درجه اي جمله چند تيلور بسط از

 است جسم رفتار گر بيان ضرايب از يک هر که کرد مدل
)Henry et al., 2000  .(   =   +    +     )٢ (                             

 تغيير مقدار D نيوتن، برحسب نيرو مقدار F رابطه اين در
 مدل کشسان ضرايب cو  a ،b و متر ميلي برحسب شکل
 تغيير شکل - نيرو منحني از ،مدل اين کمک با. باشند مي
 دست محصول مکانيکي هاي ويژگي از شاخصي عنوان به

 استفاده با. آورد دست بهتري  کامل توصيف توان مي نخورده
 يک هر براي ظاهري االستيسيته مدول هرتز نيز تئوري از
 با بارگذاري در هرتز تئوري .شد محاسبه ارقام و ها نمونه از

 فرض با کامل نمونه روي و صلب تخت صفحه از استفاده
 زير رابطه. محاسبه شد هرتز تئوري شرايط بودن برقرار
=   . شد استفاده ظاهري االستيسيته مدول محاسبه براي  .    (    )  / (       +       / +       +       / ) / )۳                                 (

  
 از استفاده با ظاهري االستيسيته مدول Ea رابطه، اين در

 Dکه  ،آيد مي دست به )N/mm2(بر حسب  هرتز روش
 ،)متر ميليبر حسب  عطف نقطه نصف( شکل تغيير ميزان

μ پواسون، ضريب F بر حسب نيوتن اعمالي نيروي، R1 و 
R2 در ميوه حداکثر و حداقل انحناي هاي شعاع ترتيب به 

هستند  متر بر حسب ميلي) l( تحتاني و )u( فوقاني قسمت
 از Cosθ مقدار از استفاده با و همربوط جدول از K ثابت و

 ASAE, 1998 :Kosma and( شود مي ستخراجا زير رابطه
Cunningham, 1962(.      =                                                          )٤(  

 آمد دست به )۵( رابطه از استفاده با پواسون ضريب
)Kojima, 1983 .(که است استوار اصل اين بر رابطه اين 

 ماده پواسون ضريب و ۵/۰ برابر ميوه آب پواسون ضريب
=   .است ۱/۰ برابر هم آن خشک   .      .  (      )                               )٥(   

. است تر مبناي مغز بادام بر رطوبت mc ،رابطه اين در که
 ميزان برابر نقطه هر در چغرمگي کرنش،- تنش نمودار در

تغيير -نيرو نمودار در. است نقطه آن در شده جذب انرژي
 نقطه تا نمودار زير سطح تقسيم از چغرمگي ميزان ،شکل
 در معموال که شود مي حاصل نمونه حجم بر نظر مورد
   ).Henry et al., 2000( شود مي تعيين شکست نقطه

- نيرو نمودار انتگرال از استفادهبا  ها نمونه براي چغرمگي
. آمد دست به آنها حجم و شکست نقطه در تغيير شکل

 SAS 9.3 افزار نرم در ميانگين مقايسه و واريانس تجزيه
  .گرفت انجام

  
    موجك يشبکه عصب يطراح

 يشبکه عصب ياند كه در طراح محققين بيان كرده

 نیروي شکست بیشینه 

ن)
یوت

و (ن
نیر
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صورت خام باعث كاهش  هها ب، وارد كردن دادهيمصنوع
كه هر كدام از  از آنجائي .شوديسرعت و دقت شبكه م

هاي مربوط به خودشان را دارند، بنديپارامترها تقسيم
سازي عمل نرمال براي يكسان كردن دامنه تغييرات آنها

-گيرد تا از كوچك شدن بيش از حد وزنميانجام ها  داده
ن منظور با استفاده يهم يهاي شبكه جلوگيري شود. برا

= Kisi, 2008.(  x(انجام شد ها  داده يساز) نرمال۶از رابطه (                )۶(                                                     
    x، ير وروديمقدار هر متغ xمقدار نرمال شده،   x که
  .است يداده ورودنه يشيب    x، يداده ورودنه يکم
  

  هاعملکرد مدل يابيارز
 يآمار ها از شاخصمدل يابيارز ي) برا۷(معادله مطابق 
=R  .شداستفاده  يهمبستگضريب  ∑          ∑        ∑                                               )۷(  

پارامتر   Pشده،  پارامتر محاسبه  O، معادلهن يكه در ا
که هر چه است  يهمبستگب يضر Rشده و  يساز هيشب

 يهمبستگدهنده  تر باشد، نشانکيک نزدين شاخص به يا
  .استمدل  يباال
  
  ج و بحثينتا

داشتن اطالعات الزم از  يبراپژوهش، ن يادر بخش اول 
منظور  همتقابل پارامترهاي مورد بررسي ب تأثيرميزان 

آزمون  ،ارزيابي و تعيين عملكرد مكانيكي ارقام بادام
استاتيكي انجام شد. اين آزمون در سطوح  شكست شبه

اين متغيرها بر  تأثيرمنظور شناخت  به ،مختلف رطوبتي
خواص شكست انجام و نتايج آناليز واريانس آزمون فشار 

)، اثر رقم و رطوبت ۱. بر اساس جدول (شدمغز بادام ارائه 
% بر نيرو و انرژي ۱و اثر متقابل رقم و رطوبت در سطح 

چنين اثر سرعت بارگذاري بر  شكست مغز بادام و هم
ک از يچ يدار شد. ه عنيم% ۱در سطح نيروي شكست 

اثر ته يسيمدول االست يرطوبت و سرعت، بر رو يپارامترها
 تهيسياالست مدول نيانگيم نشان ندادند وداري را  معني

در وضعيت ق يتحقدر اين  .آمد دست به مگاپاسکال ۹/۱۵
استاتيكي مغز  نيروي شكست شبهبادام، قرارگيري افقي 

در ، ١٢ع و شاهرود يرب، ييماما يها به نامسه رقم بادام 
سه سطح رطوبتي و سه سرعت بارگذاري تعيين و بررسي 

منظور شناخت اثرات عوامل اعمال شده بر  به .دش
 ،اي از نتايج حاصل پارامترهاي خروجي مورد نظر، خالصه

نشان داده  بين ترتيبه ا .شود به شرح ذيل آورده مي
 تأثيراز نظر در عمل شود كه پارامترهاي مورد بررسي  يم

تا بتوان در آينده با  کنند ايفا ميچه نقشي بر روي هم 
استفاده از اين نتايج از كميت و كيفيت اثرات متغيرها بر 

% بر ۱اثر رقم در سطح  ،. طبق نتايجنمودروي هم استفاده 
دار شد. نيروي شكست  نيروي شكست مغز بادام معني

ي بيشترين ترتيب دارا ، به۱۲ارقام مامايي و شاهرود 
. اثر بودندنيوتن) مقدار  ۱۲۰نيوتن) و كمترين ( ۴/۱۴۲(

دار  % بر نيروي شكست مغز بادام معني۱رطوبت در سطح 
ترتيب  ه% (بر پايه تر) ب۱۵% و ۵/۵شد. در سطوح رطوبتي 

نيوتن و كمترين آن  ۱/۱۵۲بيشترين نيروي شكست برابر 
سطح  دست آمد. اثر سرعت بارگذاري در نيوتن به ۹/۱۱۱
دار شد. در سرعت  % بر نيروي شكست مغز بادام معني۱

بيشترين نيروي شكست  ،بر دقيقه متر ميلي ۵بارگذاري 
بر  متر ميلي ۲۵و  ۱۵نيوتن) و در دو سرعت  ۵/۱۴۱(

. اثر متقابل رقم شددقيقه كمترين نيروي شكست حاصل 
% بر نيروي شكست مغز بادام ۱و رطوبت در سطح 

م شاهرود دوازده و مامايي در رطوبت دار شد. ارقا معني
و  ۶/۱۶۳ترتيب  ه% داراي بيشترين نيروي شكست (ب۵/۵
% داراي ۲۵نيوتن) و رقم شاهرود در رطوبت  ۹/۱۶۰

نيوتن) بودند. اثر رقم در  ۹۳كمترين نيروي شكست (
دار شد. ارقام  % بر انرژي شكست مغز بادام معني۱سطح 

ترتيب داراي بيشترين انرژي  ه، ب۱۲مامايي و شاهرود 
ژول) بودند.  ۳/۸۳ژول) و كمترين آن ( ۸/۱۲۲شكست (

% ۱در سطح اثر رطوبت بر انرژي شكست مغز بادام 
% (بر ۲۵% به ۵/۵شد. با افزايش سطح رطوبت از  دار  معني

 ۴۵/۷۵دار از  طور معني هپايه تر) انرژي شكست مغز بادام ب
د. اثر متقابل رقم و ژول افزايش نشان دا ۶/۱۳۷ژول به 

دار  % بر انرژي شكست مغز بادام معني۱رطوبت در سطح 
شد كه رقم مامايي در مشخص شد و در آخرين ارزيابي 

ژول) و رقم ربيع در  ۵/۱۹۲% داراي بيشترين (۲۵رطوبت 
ژول) انرژي شكست  ۳۲/۵۷% داراي كمترين (۵/۵رطوبت 
  بودند. 
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  نتايج آناليز واريانس (ميانگين مربعات) آزمون فشار مغز بادام -۱جدول 
  مدول االستيسيته انرژي شكست  نيروي شكست يدرجه آزاد منابع تغييرات

  ns۰۷۸/۸۶۸۰ ۲۷۷/۳۵۳۷۰** ۹۷۹/۱۱۳۵۸** ۲ رقم
  ns۰۳۴/۶۵۰۳  ۲۹۳/۹۱۶۵۷**  ۴۹۷/۳۶۸۶۱**  ۲  رطوبت

  ns۱۷۸/۷۶۹۰  ۹۵۴/۳۶۰۲۷**  ۵۰۵/۱۳۶۶۱**  ۴  رطوبت×رقم
  ns۸۶۳/۷۸۰۱  ns۰۴/۹۳۰۴  ۱۲۵/۱۰۱۰۹**  ۲  سرعت بارگذاري

  ns۵۱۱/۷۰۵  ns۹۳۸/۱۰۰۶  ns۵۸۱/۸۴۱۴  ۴  سرعت×رقم
  ns۶۰۳/۶۰۷  ns۰۳۲/۶۵۰ ns۲۸۹/۷۱۳۴ ۴ سرعت×رطوبت

  ns۲۲۴/۱۶۹۱ ns۳۳۹/۲۲۲۰ ns۵۸/۷۲۶۹ ۸ سرعت×رطوبت×رقم
  ۹۲۹/۷۵۷۴ ۸۳۲/۲۹۶۵ ۳۴/۱۳۸۹ ۲۴۳ خطا

 ۳۹/۴۰۵ ۲۶/۵۳ ۵۴/۲۸  % ضريب تغييرات
  يدار يعدم معن  ns%                 ۱معني داري در سطح  %             **۵معني داري در سطح  *                 

  
  موجك -عصبينتايج شبكه 

 اتيبيني خصوص منظور پيش به پژوهش در بخش دوم اين
ته و يسيشکست، مدول االست يروين(مغز بادام  يکيمکان
از  ،استاتيكي ند شكست شبهيفرآ يط در) شكست يانرژ

- تكنيك هوش مصنوعي و روش جديد شبكه عصبي
 يها به نامسه رقم بادام  كه طوري . بهشدموجك استفاده 

سه  ودر سه سطح رطوبتي ، ١٢ع و شاهرود ي، ربييماما
بادام در نظر سرعت بارگذاري در وضعيت قرارگيري افقي 

مدل سه سطح سرعت و سه سطح  يگرفته شدند. ورود
شکست و مدول  يروي، نيمصرف يرطوبت بوده و انرژ

 يدر نظر گرفته شدند که برا يعنوان خروج ته بهيسياالست
، Haar ،db4مختلف مانند  يها ابتدا موجک ،شتريدقت ب
Sym2 و Coif4 و  ندشدها اعمال  ن دادهيا يبر رو

در نظر  يشبکه عصب يعنوان ورود بهآمده  دست به يها داده
از  ،قين تحقيگرفته شدند. الزم به ذكر است كه در ا

 ٧٥ها به دو گروه و دادهشد خور استفاده  شيپ يهاشبکه
م يدرصد (تست) تقس ٢٥) و يسنجدرصد (آموزش و اعتبار

 يو خط يديوئمگيتوابع س ،ن توابع فعاليترشدند. متداول
يز آماري براي هر نتايج آنالشد. بودند كه از آنها استفاده 

  .اند شدهارائه  ٤و  ٣، ٢ يها جدولموجك در 
  

رقم  يموجك برا - يمدل شبکه عصب يز آماريآنال -۲ل جدو
  coif4با اعمال موجك  ييماما

R ه يال يها نرون
 پنهان

پارامتر 
 شده يساز هيشب

  آموزش تست رقم

 مدول االستيسيته ۵ ٩٢٠٣/٠ ٩٥٢٣/٠

 شکست يروين ٧ ٩٨٠٧/٠ ٩٧٤٥/٠ ييماما

 يمصرف يانرژ ٤ ٩٤٦٣/٠ ٨٣٧٤/٠

رقم  يموجك برا - يمدل شبکه عصب يز آماريآنال - ۳ل جدو
  coif4شاهرود با اعمال موجك 

R ه يال يها نرون
 پنهان

پارامتر 
 شده يساز هيشب

 آموزش تست رقم

 مدول االستيسيته ۶-۸ ٨٤٣٥/٠ ٩٣٦٢/٠

 شکست ينيرو  ۵ ٩٥٤٥/٠ ٩٦٠٦/٠ شاهرود

 يمصرف يانرژ ٦ ٩١٥٢/٠ ٩٤٠٥/٠

  
رقم  يموجك برا - يمدل شبکه عصب يز آماريآنال - ۴ جدول

  coif4ع با اعمال موجك يرب
R يها نرون 

 ه پنهانيال
 يساز هيپارامتر شب
 شده

 آموزش تست رقم

 مدول االستيسيته ۴ ٩٢٧٤/٠ ٩٥٩٣/٠
 شکست ينيرو ٨ ٩٥٥٨/٠ ٩٧١٤/٠ عيرب

 يمصرف يانرژ ٤-٧ ٨٨٠٥/٠ ٩٢٧٥/٠

  
با  بود. Coif4موجک  ياز برتر يمتقابل حاک يابيج ارزينتا

كه شبكه عصبي شد مشخص  يهمبستگاستفاده از ضريب 
روشي مناسب موجك براي نگاشت غيرخطي  - مصنوعي

 يروينبيني متغيرهاي  توان از آن براي پيش است و مي
ته و انرژي مصرفي مغز بادام به يسيمدول االستشکست، 

کمک دو پارامتر ورودي (سه سطح رطوبت و سه سطح 
 يج پژوهش دقت بااليسرعت بارگذاري) استفاده نمود. نتا

رقم  يكه برا طوري موجك را نشان داد به - يشبکه عصب
، R=۹۵۲۳/۰با  ٢- ٥-١ش يبا آرا يشبکه عصب ييماما
با  ٢-٤- ١ش ي، آراR=۹۷۴۵/۰با  ٢-۷- ١ش يآرا

۸۳۷۴/۰=R شکست و  يرويته، نيسيمدول االست يبرا
رقم  يداشت. برابيني را  بهترين پيش يمصرف يانرژ

، R=٩٣٦٢/٠با  ٢-٨-٦-١ش يبا آرا يشبکه عصب ،شاهرود
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با  ٢-٦-١ش ي، آراR=٩٦٠٦/٠با  ٢- ۵- ١ش يآرا
٩٤٠٥/٠=R ته، يسيمدول االست يرا برا ينيب شين پيبهتر

با ع يربرا نشان داد و رقم  يمصرف يشکست و انرژ يروين
با  ٢-۸- ١ش ي، آراR=٩٥٩٣/٠با  ٢-٤- ١ش يآرا

٩٧١٤/٠=R٩٢٧٥/٠با  ٢-٤-٧- ١ش ي، آرا=R ن يبهتر
شکست و  يرويته، نيسيمدول االست يرا برا ينيب شيپ

  .نشان دادي مصرف يانرژ
  

  گيري نتيجه
نيروي بادام، در وضعيت قرارگيري افقي پژوهش در اين 

، ييماما يها به ناماستاتيكي مغز سه رقم بادام  شكست شبه
 %١٥%، ٥/٥در سه سطح رطوبتي (ع و شاهرود دوازده يرب
 ٢٥و  ١٥، ٥% بر پايه تر) و سه سرعت بارگذاري (٢٥و 

شناخت  يبرا .دش) تعيين و بررسي قهيبر دق متر ميلي
اثرات عوامل اعمال شده بر پارامترهاي خروجي مورد نظر، 

هاي مورد استفاده در مقابل  انجام شد و اثر رقم يا مطالعه
. سه سطح رطوبت انتخابي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

نشان داده شد كه پارامترهاي مورد بررسي ب ين ترتيبه ا
طبق هدف  بر روي هم تأثيرچه نقشي را از نظر در عمل 

نمايند تا بتوان در آينده با استفاده از  اين پژوهش ايفا مي
اين نتايج از كميت و كيفيت اثرات متغيرها بر روي هم 

ها از حد و مرز هر يك اطالع  گيري استفاده و در تصميم
كافي داشت. در بخش دوم، هدف طراحي يك مدل 

بيني هوشمند به منظور تعيين پارامترهاي خروجي  پيش
موجك بود تا بتوان با  -ا استفاده از روش شبكه عصبيب

آوردن  دست بهآموزش شبكه در مدل هوشمند از آن در 
هاي مورد  هاي مورد نظر با داشتن ارقام و رطوبت خروجي

نظر با دقت و سرعت باال استفاده نمود. بنابراين يك مدل 
  .شدموجك طراحي  -شبكه عصبي

-١ش يبا آراموجك  - يشبکه عصبگيري نهايي  در نتيجه
و  R=٩٥٠٨/٠با  ٣-۶-١ش ي، آراR=٩٤٩٧/٠با  ٣-٩
 يرا برا ينيب شين پيبهتر R=٨٩٨٨/٠با  ٣- ٥-١٠ش يآرا

 داشت. يمصرف يشکست و انرژ يرويته، نيسيمدول االست
 يهاي دهين که پارامترهاي مورد بررسي پديبا توجه به ا

. بنابراين استار مشکل يآنها بس ينيب شي، پندريمتغ
هاي  صورت هوشمند با داده استفاده از روشي كه بتواند به

موجود آموزش ديده و مقادير هدف را با دقت بااليي 
که  ني. با توجه به ااستبيني نمايد الزم و ضروري  پيش

 يها دهيپد ينيب شيموجك در پ -يمدل شبکه عصب

ن استفاده از مدل شبکه يباشد، بنابرا يتوانا م يرخطيغ
ن گونه يحل ا يد برايمف يعنوان راهکار د بهتوان يم يعصب

تمام  ،ل موجکيتبد يريکارگ هز با بيمسائل باشد و ن
ن خود باعث يشود و ا يان ميگنال نمايس يها يژگيو

ن استفاده از شبکه يد. بنابراشو يش دقت مدل ميافزا
يار تواند بس يله مأت مسيموجک با توجه به ماه - يعصب

  مؤثر واقع شود.
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