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و معادن و توسعه صنايع )1386 تير4-5(ششمين همايش مراكز تحقيق

 فن آوري كامپيوتر در جهاني شدن تحقيق وتوسعه

Food industry R&D globalization by computer- 
technology 

 رئيس آزمايشگاه تحقيق وتوسعه لبنيات پاك:مسعود جزيني،
تح:رضا،*احمدزاده  قيق وتوسعه لبنيات پاككارشناس آزمايشگاه

، تحقيق وتوسعه: كلمات كليدي ، صنايع غذايي .كامپيوتر ،جهاني شدن

:چكيده
پديده جهاني شدن كه يك جريان ثابت وپايدار سرمايه ،كاال وخدمات از يك كشور به كشور ديگر

، انتقا و بويژه صنايع غذايي انقالب عظيمي درروند توليد ،است ،درحوزه صنعت ، فرآيند ول  بسته بندي
)11.(فروش مواد غذايي بوجود آورده استو خريد

و متخصصين صنايع ، بيشتر محققين با رشدو توسعه سريع تكنولوژي كامپيوتر در طول چند سال گذشته

و فرآيند هاي غذايي مبادرت به استفاده ازروشهاي  غذايي نيز براي حل مسائل مربوط به طراحي محصوالت

)12.( كامپيوتري كردندمدرن

مهمترين كاربرد كامپيوتر درصنعت غذا،طراحي محصول وفرآيندودرنتيجه حركت در راستاي بهينه

و توسعه صنايع غذايي مي باشد  مي. سازي تحقيق به عبارتي ديگر نقش كاتاليزوري دراين مقوله برعهده رايانه

مي. باشد كنند اماموتور آن به جاي نوع فيزيكي، محاسبات مدل هاي كامپيوتري شبيه به مدل فيزيكي عمل

)1.(در اين روش طراحي وآناليز بصورت همزمان نيز ميسر است. رياضي است

، نتايج محاسبات هرگز نبايد چشم بسته با اين وجود از آنجائيكه هيچ سيستمي كامال بي نقص نيست

رساندن احتمال حصول نتايج غلط وجود دارند برخي از روشهايي كه براي به حداقل. موردپذيرش قرار گيرد

:عبارتند از

وشروع از يك مشكل) تجربي( بررسي اطالعات داده شده به نرم افزارها ،مقايسه با اطالعات آزمايشي

.ساده تر 
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و از اين  استفاده از سيستم هاي كامپيوتري در طراحي فرآيند هاي غذايي درآينده افزايش مي يابد

م )1.(هرچه بيشتر دراين زمينه تقويت گردند ربوطه بايدروكارشناسان

:جهاني شدن وصنايع غذايي
 بسته بندي, فرآيند,انتقال, تكنولوژي وپديده جهاني شدن در سراسر دنيا انقالب عظيمي درروندتوليد

زي نزول ضايعات وفسادموادغذايي به سطح بسيار ناچي.خريد وفروش وپخت وپزموادغذايي بوجودآورده است,

. يافته كه مديون ابداعاتي نظير بزرگراههاي شهري وماشينهاي يخچال دارمي باشد

اين جريانات سبب شده كه يك شهروند براحتي مي تواند توت فرنگي نيوزيلندي ويا انبه مكزيكي را

)11.(ازسوپرماركت هاي محل خود تهيه كند

كارخانجات چند مليتي توليد وموادغذايي شده روند جهاني شدن همچنين منجربه پيدايش تعداد زيادي

كه اين نوع كارخانجات اكثرمحصوالت را در شعب خود در نواحي مختلف دنيا توليد وبه نام هاي محلي است

)11.(همان منطقه عرضه مي نمايند

با. صنايع غذايي در اثر انواع تكنولوژي در طول زمان بسيار متحول شده است  تكنولوژي مواد غذائي

و ابزارآالت كشاورزي با تجهيزات انجماد سريع بسيار پيشرفت كرده است امروزه. مكانيزه شده ماشينها

به كمك اطالعات كامپيوتري. كامپيوتري شدن تغييرات عمده اي در صنايع غذائي نيز ايجاد كرده است 

، در نتيجه هيچ و محموله ها به بهترين نحو مديريت مي شوند گاه دچار كمبود يك محصول تبادالت كاالها

( پرطرفدار نخواهيم بود .11(

، زيرا كه بر تمامي جوانب از طرفي شايد صنايع غذائي بهترين مثال براي روند كلي جهاني شدن باشد

و بخش صنعت تاثيرگذار است با پادشـاه˝يك فرد با سفر كردن در مناطق مختلف جهان احتماال. تجاري

د(همبرگري ها  و خانة اپراي سيدني برخورد خواهد كرد) ونالد مك ، ديوار چين تعداد. در كنار برج ايفل

و) Heinz( ميليون بطري سس كچاپ 650زيادي از  كه هر سال توليد مي شوند در خارج از آمريكا

و اينها همه يعني جهاني شدن صنعت غذا  )11.( آنسوي آبها به فروش مي رسد

، و خدمات از يك در مجـموع ، كاال و ثابت سرمايه  جهاني شدن بعبارت ساده تر يك جريان پايدار

، انبارهاي مواد غذائي. كشور به كشور ديگر است و عمده مواد غذائي بوسيله تاسيس ادارات شركتهاي اصلي

و فروش محصوالتشان تقريبا در تمامي كشورهاي كره زمين براستي ماهيت جهان )11(ي يافته اند در سراسر دنيا

.
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 فن آوري كامپيوتري در صنعت غذا
و نياز مردم به و بلكه بيشتر از آنها توسعه يافته كه خود ناشي از توجه ، همانند ديگر صنايع صنعت غذا

و بهتر مي باشد  و بهبود صنعت غذا استفاده. غذاي بيشتر ، از تكنولوژي هاي مختلفي براي گسترش در هر زمان

و بتدريج سير تكاملي خود را پيموده است گردي )2.(ده است

، هر چند اين پديده ، وارد صنعت غذا گرديده است كامپيوتر نيز در ادامه ورود به صنايع مختلف

مي. نوپاست ولي بطور چشمگيري در حال توسعه است  هر روزه نرم افزارهاي كامپيوتري پيشرفته تري ظهور

و مدلسازي فرآوري هاي مورد استفاده در يابند اما مهمترين كاربرد ، كنترل فرآيند  كامپيوتر در صنايع غذايي

(صنعت غذاست .1(

، طراحي به طريق آماري عمدتا بعنوان يك تكنيك كنترل كيفيت براي در روش هاي مدرن كامپيوتري

و با كمترين هزينه مورد استفاده قرار مي گيرد  در. توليد محصول بهينه حقيقت ابزار نيرومندي است اين روش

، كاهش هزينه هاي  ، تسريع چرخة توسعه محصوالت غذايي و فرآيند هاي غذايي براي بهينه سازي محصوالت

و توسعه  و نيز حل مسائل) R&D(تحقيق براي سهولت انتقال طرح توليد از مرحله تحقيق به مرحله توليد صنعتي

(موجود در توليد صنعتي  .12(

ه :اي كامپيوتري كنترل فرآيندهاي غذايي رامي توان مركب از چهار اليه اساسي به شرح زير دانستسيستم

.كنترل كننده هاي تجهيزات مختلف كه در حقيقت جزئي از واحد فراورش محسوب مي شوند-1

آ( كامپيوترهاي فرآيند-2 و شبكه اي از كنترل كننده هاي مرتبط با .نيك كامپيوتر مركزي (

و خالصه اي از اطالعات حاصل را جهت-3 كامپيوتر واحد سرپرستي كه داده هاي فرآيند را ثبت مي كند

و اخذ تصميم در حوزه مديريت ارسال مي كند  .اطالع

و داده هاي مديريت را وارد مي كند-4 .رابط مديريت كه اطالعات واحد سرپرستي را دريافت

و توسعه صنايع غذايي ابزارهاي كامپيوتر ي در خدمت تحقيق
و و فرآوري صنعتي مواد غذايي در راستاي بهينه سازي تحقيق برخي از فوايد استفاده كامپيوتر در زمينه توليد

و مديريت كيفيت فرآورده هاي غذايي عبارتند از  : توسعه صنايع غذايي

به-1 و مدرن حل مسائل متدوال در طراحي فرآورده هاي غذايي .كمك روش هاي آماري مرسوم

كه خود) اعم از محصول جاري توليد يا محصول جديد( تكنيك هاي آزمايشي براي توسعه يك محصول-2

: شامل 

و آناليز نمونه هاي جديد- و جدا سازي . شناسايي

و طرح آزمايشي- .انتخاب شكل صحيح مدل
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و شرايط توليدي( مناسب ساخت يك مدل- و بهينه سازي فرموالسيون مواد خام اوليه و) مسائل مدلينگ

.آزمون معني داري آن

.آناليز اثرات مجموع متغييرها-

.پيشگويي كيفيت محصول-

. تغييرات برخي متغييرهاي فرآيند چگونه قادرند بر كيفيت كل محصول تائثير گذار باشند-3

و موفق يك فرآورده غذايي بايد بكار) مثال موازنه انرژي( چه شرايط فرآيندي-4 براي دستيابي به توليد مؤثر

.رود 

و كنترل كنيم-5 و نقايص فرآورده را تعيين .به چه طريقي مي توانيم علت عيوب

و هزينه تول( افزايش راندمان توليد-6 .يد راهكارهاي كاستن زمان (

و كاهش ميزان ضايعات جهت بهبود كل فرآيند-7 )12.(و نهايتا مقرون به صرفگي

و خود كار سازي  كنترل فرآيند

و كنترل فرآيند توليد: صنعت غذا را مي توان به دو قسمت عمده تقسيم كرد با كنترل. توليد غذا

و باز دهي توليد بهبود مي يا ، يكنواختي محصول و از هزينه هاي فروش كاسته مي شود فرآيند هر چند توليد. بد

و توليد بدون كنترل  ، كيفي است )1.(مفهومي ندارد, غذا مربوط به جنبه كمي آن است اما كنترل آن

، ارزيابي كيفيت توسط و از ابتداي پيدايش صنعت غذا نيز عمل كنترل تا امروزه بوسيله انسان صورت مي گرفت

ت ، اما بعلت نواقصي كه در اين نوع چند اوپراتور و بعبارت ديگر بوسيله چشم صورت مي گرفت ربيت شده

.كنترل وجود داشت بتدريج بخشي از آن بوسيله كامپيوتر جايگزين گرديد 

، ديگر كنترل انساني جوابگوي نوع كنترل مورد نياز نمي از طرف ديگر با پيچيده تر شدن فرآيند ها

،. باشد  ، احتمال دخالت خطاي عالوه بر آن  بدليل اينكه بازرسي انساني صدرصد محصوالت امكان پذير نيست

و نياز به اطمينان از انساني در كيفيت آن وجود دارد همچنين بدليل افزايش تقاضاي مصرف محصوالت غذايي

ه و نيز سرعت بيشتر عرضه محصول ناگزير به سرعت بخشيدن به فرآيند كنترل مزمان با محصول مورد مصرف

از. اطمينان از روند فرآيند پايش مي باشد  و نياز به استفاده اين امر از عهده نظاره گرهاي انــساني خـارج بوده

و يا بازرسين كامپيوتري احساس مي شود )3.(تـكنولوژي كامپيوتري نظير ماشين هاي نظاره گر

، حس گرها هستند كه همانــطور كه مي دانيم يــكي از پيش نيازهاي كنترل خـودكا ر در هر فرايندي

و كنترلرهاي فرايند محسوب مي و فصل مشتركي بين فرآيند و در واقع رابط متغييرهاي فرآيند را مي سنجند

در. شوند  و اعتبار بتدريج جايگاه ويژه اي نظاره گرهاي كامپيوتري بعلت اتوماسيون بهمراه دو عنصر ايمني
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و نيز سازگاري با دوره هايو شاي. صنعت غذا يافته اند ، توانايي شان در بي طرف بودن د بزرگترين امتياز آنها

)10.(بلند مدت انجام كنترل باشد

 كنترل كننده ها

و هم محصول نهايي انجام مي بنا به داليل بر شمرده شده يكي از مهمترين مراحلي كه هم در مورد مواد اوليه

و حذف عوامل معيوب و بازاريابي آن دارد گيرد كنترل  با دقت زياد مي باشدكه ارتباط مستقيمي با ميزان فروش

و مهمتر از آن رضايتمندي بيشتري را بهمراه دارد ، طبعا سود بيشتر و عدم وجود محصول معيوب .و كيفيت بهتر

، نظاره گرهاي بشري بدليل خصوصيات زير قابل اعتماد نمي باشند : براي حصول اين نتيجه

و-1 و يكنواختي عمل ،توانايي تفكيك بين محصول سالم و سازگاري چشم با محصول بتدريج بعلت خستگي

.معيوب را از دست مي دهند 

.براي درك تفاوت نمونه با شاهد محدوديت هاي ذاتي وجود دارد-2

و روشنايي محيط كنت-3 ، تمركز رل به عملكرد يك فرد براي ديدن يك عواملي نظير توانايي تمييز جزئي در فرد

.شي تاثير گذار است 

و پائين تر از حدود تفكيك بين محصول سالم-4 سيستم هاي نظاره گر بشري ذاتا متمايل به خطا نمودن در باالتر

ـ.(و معيوب است  ـ ماچ .پديده اثر نوار ماشين (

ـ بدين نحو-5 ـ اثر تقابل همزمان و تشعشع يكساني داشته وجود پديده ء ممكن است شدت نور كه دو شي

و اين خود باعث بروز خطاي ديد مي شود  (باشند اما نور متفاوتي توليد كنند .7(

و تحليل سريع ، يك مزيت مهم توان آنها در تجزيه و حس گرهاي ماشيني بر عكس در مورد كنترل كنندها

و استفاده مستقيم از نتاي كاهش بهاي اجزاي.ج بدست آمده در كنترل خودكار فرآيند است اطالعات حاصل

. الكترونيكي در سالهاي اخير محركي جهت استفاده فراگير از كنترل كننده هاي كامپيوتري فرآيند شده است 

و اطالعات حاصل را به كنترل كننده منتقل مي سازند كه دراين حس گرها متغييرهاي فرآيند را مي سنجند

ا ( اگر داده ها با نقطه نشانش تطبيق نكند. طالعات مذكور با شرايط تعيين شده از قبل مقايسه مي شود دستگاه

را) مثال دور موتور يا سوپاپ( با تغيير يك عامل، كنترل كننده) كه به خطا معروف است انحراف يا خطا

(اصالح مي كنند  .10(

گ : يري مي شوند به دسته هاي زير قابل تقسيم اند كميت هايي كه معموال بوسيله حس گرها اندازه

، وزن( اندازه گيري هاي مقدماتي-الف ، فشار )مثل دما

ـ اندازه گيري هاي مقايسه اي كه از اندازه گيريهاي مقدماتي نتيجه مي شوند )مثل چگالي(ب
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كه-ج و ارتباط بين كميت هايي با اندازه گير هاي استنتاجي كه درآن تناسب  بسادگي اندازه گيري مي شوند

.پديده هايي كه سنجش آنها مشكل است فرض مي شوند

اي-د و كمي حاصل از دستگاههاي تجزيه  اندازه گيري هاي محاسباتي كه بااستفاده از داده هاي كيفي

( صورت مي گيــرد (مثل سنجش زيست توده در يك دستگاه تخمير. . (10(

و دق و مدت واكنش آنها كوتاه است قابليت اعتماد حس.ت حس گرهاي الكترونيكي زياد بوده ولي با اين حال

و بسيار مهم  ي ساده الكترونيكي قادر به سنجش متغييرهاي پيچيده مانند( نيستند) از نظر مصرف كننده( گرها

، شكل  و سطح ظاهري ، ساختار . ويژگيهاي كيفي مثل رنگ  از كاربردهاي پر كنترل مواد ياد شده يكي)

، ذخيره سازي اطالعات گستردهتو. اهميت ريز پردازنده ها به حساب مي آيند ان باالي كامپيوترهاي كوچك

و با مشخصاتي كه به حافظه كامپيوتر داده شده. اي را در مورد غذا ها مسير مي سازند  ، محاسبه اين اطالعات

و نتيجه حاصل مي شوند  (مقايسه مي شوند آنگاه تصميم گيري .10(

 كنترل كننده هاي منطقي برنامه پذير

مطابق ريز پردازنده ها است كه برنامه ثابتي)PLCs(س كار كنترل كننده هاي منطقي برنامه پذير اسا

، فرآيند ازطريق برنامه ريزي چند) آموزش( در اولين روش. با دو روش اجرا در حافظه آن ذخيره شده است 

دل( دستور در حافظه كامپيوتر . انجام مي شود) خواه پس از ورود به حافظه از طريق فشردن كليد

و در پاسخ به داده هاي رسيده از حس گرها اجرا مي شود) اجرا( در روش دوم . برنامه به طور خودكار

اين عوامل. اين عمل با استفاده از نمودار خانه اي نرم افزاري كه به الگوريتم موسوم است صورت مي گيرد

و امكان برنامه ريزي سيستم بوسيله كاربر را فراهم مي توالي كنترل دريك كاربرد مشخص را بوجود مي  آورند

و كاربر در پاسخ به يك رشته سئوال كه بر روي صفحه. سازند  ، وظيفه خاصي را بر عهده دارد هر الگوريتم

و شرايطي را وارد مي كند كه بايد الگوريتمهاي مذكور بر  ، فقط الگوريتمهاي متوالي مانيتور ظاهر مي شود

( آن عمل كنند تا كنترل فرايند ميسر شود اساس .10(

، خالصه و يك گزارش چاپ شده ، اطالعاتي را در مورد پيشرفت كنترل نشان مي دهد صفحة نمايش

اگر يكي از كميتهاي فرآيند از يك مقدار از پيش تعيين شده. اي از شرايط فراورش بكار رفته را ارائه مي كند 

ه ، يك عالمت ، برنامه به طور فراتر رود و يا به طريق ديگر شدار جهت جلب توجه كاربر ظاهر مي شود

، انحراف را اصــالح مي كند  و نصبو) (PLCتجــهيزات. خودكـار ، بهاي نسبتا پائيني دارند قابل اعتمادند

آن. استفاده از آنها ساده است  و آسان ، برنامه ريزي سريع هاست به نحوي كه مزيت مهم ديگر تجهيزات مذكور

. حتي كارمنداني كه از تجربه كافي در بكار گيري كامپيوتر برخوردار نيستند مي توانند براحتي برنامه ريزي كنند
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اين امر انعطاف قابل توجهي را ازنظر امكان تغيير شرايط فرآيند يا تجديد نظر در فرمولبندي محصول بوجود مي

)10.(آورد

مثل(ع آوري داده هاي فرآيند جهت نمايش عملكرد واحد عملياتيجم)PLCs(دومين عامل مهم

به اين ترتيب مهندسان كارخانه قادرخواهند.وتهيه خالصه گزارش است)مدت وداليل توقف ومصرف انرژي 

و منشأ اشتباهات را سريعتر پي  بود كه برنامه هاي مؤثرتري جهت تعميرات ونگهداري واحدها در نظر بگيرند

مي. جويي كنند و بهره وري خط توليد دراختيار كاركنان بخش توليد قرار خالصه هايي از هزينه هاي فراورش

را, گيرد تا با توجه به آنها  و در نتيجه بازدهي توليد و زمانبندي را اصالح كنند روش هاي نقل وانتقال مواد

و مواد خام ومقايسه ميزان توليد مديران فروش نيز از اين اطالعات جهت كنترل موجودي محص.افزايش دهند  ول

)10.(فعلي با هدف نهايي استفاده مي كنند

و,بدين ترتيب در هر حوزه فرآيندي يك صفحه نمايش قرار دارد كه بطور مداوم وضعيت ابزارها

م,دوربين هاي تلويزيوني مدار بسته از واحدهاي مختلف. متغيير هاي فرآيند را نشان مي دهد  ي تصويربرداري

و اطالعات حاصل را بر روي صفحاتي كه در اتاق كنترل مركزي مستقر است منتقل مي سازند به كمك.كنند

، فشار,ارتفاع سيال, كامپيوتر ها  با, سرعت جريان, وضعيت سوپاپها و دما در تجهيزات فراورش چگالي

صو. ثانيه بررسي مي شوند7 داده در 998سرعتي معادل با  مي,رت گيرد اگر خطايي كامپيوتر آژيري بصدا در

و يك ورقه چاپي حاوي نام دستگاه معيوب  و, آورد و نوع خطا را در مورد ميزان توليد محل استقرار آن

تا.موجودي انبار ارائه مي كند   داده را با سرعت 500 عامل را كنترل كنند وتا 2600كامپيوتر هاي بزرگتر قادرند

به2000 )10.( ثبت برسانند داده در ثانيه

و فرمولبندي محصول  طراحي

و دانشمندان,در روش هاي معمول و آنرا, مهندسين طراحي اقدام به ساخت يك مدل فيزيكي نمو ده

اغلب از نظر ساخت, مدل هاي فيزيكي چندين اشكال عمده دارند. در آزمايشگاه مورد بررسي قرار مي دهند 

و بعلت تكرار پذيري. منجر به طوالني شدن چرخه طراحي مي گردند, طبيعتشانو اصالح پرهزينه بوده

آزمايشات در اين مدل مشكل است چرا كه مدل هاي فيزيكي در طي آزمايش دچار تغييرات غير قابل برگشت 

و دور انداخته مي شوند  و دستيابي به تغييرات, شده و بسيار گران است  اندازه كيري اغلب مشكل يا غير ممكن

)1.(مهيج ممكن است بسيار مشكل باشد
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و مدلسازي فيزيكي است در مدلسازي. مدلسازي كامپيوتري يك جايگزين ضروري براي محاسبات دستي

و, كامپيوتري  و اندازه ، مدلي را مي سازد كه تا حد امكان به مدل فيزيكي موجود نزديك است با شكل شخص

 درست شبيه به يك مدل فيزيكي عمل مي كند اما موتور آن بجاي يك مدل كامپيوتري. فرآيند فيزيكي دقيق 

)6.(محاسبات رياضي است, نوع فيزيكي

اغلب براي اهداف تحقيقاتي توسعه يافته اند اما استفاده,غذا اينچنين مدل هاي كامپيوتري در فر آوري

و پيچيده تر همراه با تغييرات طراحي نوعĤ نياز مند محاسبات بيشتر.از آن در طراحي هم پيشنهاد مي گردد

و نيز نرم,بعلت در دسترس بودن سيستمهاي كامپيوتري با قدرت باال.پارامترهااست كامپيوترهاي شخصي

و فرآيند تبديل شده, مدلسازي كامپيوتري,افزارهاي پيشرفته  به يك ابزار كاربردي براي طراحي محصول

. است

، بهبود بخشند اين مدل هاي كامپيوتري مي تواند بينش فرآيندهاي پيچيده اي را كه فهم مشكل دارند

و حساسيت آنها به  نوع مدلسازي همچنين فهم شفافي از واكنش هاي بين فرآيند هاي فيزيكي

)4.(پارامترهاي عملياتي بدست مي دهد كه مي تواند به طراح امكان خالق تر بودن را بدهد 

، اين امكان را مي دهد كه قبل از مدلسازي بتوان مدلهاي نزديك تر به مدل اپتيمم را ساخت اين روش

و آناليز توأمان امكان پذير خواهد بود.و تعداد آنها را نيز كاهش داد  در. همچنين در اين روش طراحي يعني

، نتايج مي تواند بطور همزمان براي اپتيمايز كردن بعدي فرآيند در  حالي كه آزمايش در حال انجام است

و از اينرو تعداد آزمايشات نيز كاهش مي يابند  (كامپيوتر مورد استفاده قرار گيرد .4(

واژه هاي مهندسي با كمك.واژه هاي متعددي در مدلسازي كامپيوتري مورد استفاده قرار مي گيرند

، مهندسي بر مبناي شبيه سازي) ( computer-aided Engineering C.A.Eكامپيوتر 

ك وو مدلسازي  computer- aided Design(C.A.D)البته طراحي با كمك كامپيوتر... امپيوتري

 را نيز برآورده مي كند اما فقط محدود به تغييرات هندسي CAEكه سابقه طوالني تري دارد تا حدي اهداف

.بدون فيزيك فرآيند است

CAEج ، ديناميك هاي محاسباتي انتقال)CFD(ريان خود مي تواند در برگيرنده مفاهيمي همچون

و, حرارت براي حل مسائل جريان ، خنك كردن مكانيكي محاسباتي براي حل مسائل رئولوژيكي حرارت دهي

و, مرتبط با فشار . باشد... الكترو مغناطيس براي حل مسائل مايكروويو
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: در صنعت غذا عبارتند از  CAEبرخي مثالها در ارتباط با استفاده از

، خشك كردن پاششيتشكيل خمير ، كنسروكردن,، توليد شكالت و انجماد فرآيند هاي انجمادي

و حرارت دادن اهمي  ، خشك كردن ، استريليزاسيون مداوم مايعات و جامد نتايج محاسبات. غذاهاي مايع

و نرم افزار هرگز نبايد بعنوان يك  جعبه سياه در كامپيوتري هرگز نبايد بطور چشم بسته مورد پذيرش قرار گيرند

و به آن اعتماد كامل داشت و قابل اتكايي براي تأييد. نظر گرفته شود بايد پذيرفت كه هيچ روش كامال معتبر

. نتايج محاسبات وجود ندارد 

در عين حال برخي از راهكارهايي كه براي به حداقل رساندن احتمال بدست آوردن نتايج
:غلط وجود دارند عبارتند از

داده ها بايد براي تأييد اينكه در واقع كامپيوتر همان هندسه معادالت. ررسي اطالعات داده شده به نرم افزارب-1

. مورد بررسي قرار گيرند,حدود شرايط اوليه وخواصي را كه مورد نظر بوده است را مورد استفاده قرار مي دهد,

.براي اين منظور استيك ابزار فوق العاده, تجسم با استفاده از گرافيك ها

.تجربي( مقايسه با اطالعات آزمايشي-2 . يك روش مهم در تأييد اطالعات كامپيوتري است)

تر-3 آن: شروع از يك مشكل ساده اغلب مطلوب تر است كه از يك مسأله ومشكل ساده تر كه راه حل

و يا به آساني قابل دسترسي است  )4(شروع شود, دانسته شده

، بيش از براي مث در. در دسترس است CFD برنامه نرم افزار تجاري75ال امروزه برخي از اين نرم افزارها كه

:اينترنت قابل مشاهده هستند عبارتند از 

http :// ice mcfd.com/cfd/cfd_home page.html 
http:// www.tfd chalmers.se/CFD_online/ 

:همچنين برخي از برنامه هايي كه براي مطالعه فرآورده هاي غذائي مي تواند مورد استفاده قرار مي گيرند شامل 

FLUENT , FIDAP, COMPACT 

.استفاده از اين نرم افزارها نيازمند آگاهي از جنبه هاي مورد نظر آن نرم افزار در مهندسي است

و ترك خوردگي احتمالي بعنوان مثال به مسئله انجماد سريع  تكه هاي مواد غذائي در نيتروژن مايع

بعلت فشارهاي ناشي از نفوذ گسترش غير يكنواخت برودتي اشاره مي گردد كه اين مسئله مي تواند با استفاده از

و ABAQUSنرم افزارهاي محاسباتي مكانيكي نظير   كه مي تواند معادالت انرژي را براي بدست آوردن دماها

، مورد معا و ترك خوردگي احتمالي را حل مي كند و استرسهاي حرارتي دالت مكانيكي براي حل فشارها

.بررسي قرار گيرد 
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و CAEمثال ديگر براي كاربرد  حرارت دهي فرآورده در آون مايكروويو است كه نيازمند اطالعات

ن هدف مي تواند با استفاده از نرماي. آگاهيهائي در مورد الگوهاي امواج مايكروويو در درون آون مي باشد

. حاصل گردد EMASافزار محاسباتي الكترومغناطيس نظير

:نتيجه گيري
و ديگر طراحي هاي فرآيند در توليد در آينده افزايش مي يابد CAEاستفاده از در اين راستا. در غذا

و دانشمندان نياز دارند كه هر چه بيشتر در زمينه  در دانشگاههاي. تقويت گردند CAEهايي نظير، مهندسين

، مدتي است كه نرم افزار ؛ اما عموما در CAE كشورهاي توسعه يافته بصورت واحدهاي درسي ارائه مي گردد

و باالتر از آن  و در CFDهمچنين تدريس نرم افزار. مقاطع كارشناسي ارشد  در مقاطع كارشناسي شروع شده

.1( اهد يافت آينده گسترش بيشتري خو (
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