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 هقٌَػی ػقجی ؽجكِ اس اعتفبدُ ثب چَة خزدُ تختِ ثزرعی خقَفيبت

 ؽزکت فٌؼت چَة ؽوبل( در هَردی ِ)هطبلؼ

 عيذ هحغي حغيٌی           4  ،عيذجَادطجبطجبیی 3 ،تبج هحوذ عبالری 2 اثزاّين ؽْبثی، *1
 آساد عبریداًؾگبُ  ،تَليذ ٍ عبخت -هكبًيکداًؾجَی کبرؽٌبعی ارؽذ هٌْذعی 1
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 کبرؽٌبط کٌتزل کيفيت ؽزکت فٌؼت چَة ؽوبل، هٌْذعی فزاٍردُ ّبی چٌذ عبسُ چَثیکبرؽٌبط ارؽذ 2

کبرؽٌبط کٌتزل کيفيت ؽزکت فٌؼت چَة ؽوبل ،داًؾجَی کبرؽٌبعی ارؽذ هٌْذعی فزاٍردُ ّبی چٌذ عبسُ چَثی 3  
3

 ؽزکت فٌؼت چَة ؽوبل  R&D  ٍQCداًؾجَی دکتزی فزاٍردُ ّبی چٌذعبسُ چَة داًؾگبُ هٌبثغ طجيؼی ٍ ػلَم کؾبٍرسی گزگبى؛ هذیز  

 

 چكيذُ:

ّبی هحبعجبتی ًَیٌی ّغتٌذ ثزای  ّب ٍ رٍػ ّبی ػقجی، عيغتن تز ؽجكِ ( یب ثِ سثبى عبدANNُ)2ّبی ػقجی هقٌَػی  ؽجكِ

 .ّبی پيچيذُ عبهبًِّبی خزٍجی اس  ثيٌی پبعخ ٍ در اًتْب اػوبل داًؼ ثِ دعت آهذُ در جْت ثيؼ ًوبیؼ داًؼ، یبدگيزی هبؽيٌی

 هقٌَػی ػقجی ؽجكِ هذل اس اعتفبدُ ثب ،چَة در ؽزایط فٌؼتی خزدُ تختِ هكبًيكی خَاؿ ثيٌی پيؼ هٌظَر ثِ تحميك ایي

 1831× 3661تختِ ثب اثؼبد  171در لبلت  ِّ ثذعت آهذُ اس تغت خَاؿ هكبًيكیهب 6اعت. ثذیي هٌظَر ًتبیج  ؽذُ اًجبم

 ٍ رطَثت ٍ ضخبهت تختِ هَرد ارسیبثی لزار گزفت ، داًغيتِ، درفذپزط سهبى فؾبر عبسی تأثيز هختلف ؽزایط تزکيت ثبهيليوتز 

MLP) عبسی ثْيٌِ تكٌيک ثب ػمت، ثِ اًتؾبر آهَسػ الگَریتن یبدگيزی ثب
3
 ػقجی ؽجكِ ػولكزد اس (BP) الیِ چٌذ پزعپتزٍى (

تٌَع در ًَع گًَِ ّبی چَثی هَرد ثب تَجِ ثِ  دّذ. ثزرعی ًتبیج ًؾبى هیؽذ اعتفبدُ ػقجی ؽجكِ هذل عبخت ثزای پيؾخَر

ات پيؼ ثيٌی ًؾذُ در ؽزایط تَليذ عجت کبّؼ دلت آهَسػ ؽجكِ ػقجی ًغجت ثِ ؽزایط تَليذ اعتفبدُ ٍ ّوچٌيي تغييز

 ثبؽذ.آسهبیؾگبّی هی

 

 پيؼ ثيٌی خَاؿ هقٌَػی،تختِ خزدُ چَة، خَاؿ هكبًيكی، ؽجكِ ػقجی  ّبی کليذی:ٍاصُ

 

 

                                                           
 

2 Artificial Neural Network 
3 Multilayer perceptron 
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 همذهِ:

 .اعت ؽذُ هتوبیل اطالػبت پزداسػ سهيٌِ در کبرثزدی ثخقَؿ ّبیپضٍّؼ ثِ تئَری تحميمبت اس داًؾوٌذاى، رٍیكزد اهزٍسُ

 ثز حبکن لبًَى یب ًْفتِ داًؼ تجزثی، ّبیدادُ رٍی پزداسػ کِ ثب دارًذ لزار دیٌبهيكی ّبیعيغتن جش هقٌَػی ػقجی ّبیؽجكِ

 .گَیٌذ َّؽوٌذ ّب عيغتن ایي ثِ رٍی ایي اس ذ.کٌٌهی هٌتمل ؽجكِ ثِ عبختبر را ّبدادُ

 کبرثزدی ٍ خَاؿ کيفيت ثِ سیبدی تَجِ، دارد ٍجَد جْبى در چَثی ّبی هزکتُفزآٍرد تَليذ در کِ ؽذیذی رلبثت دليل ثِ 

 عزیغ رٍؽی دًجبل ثِ کِ ثبیذ هؼتمذًذ هحممبى. اعت آهذُ دعت ثِ ًيش ای هالحظِ ّبی لبثل پيؾزفت ٍ ؽذُ هؼطَف فزآٍردُ ایي

 (.Lin.,  2004)ثبؽٌذ چَثی ّبیکبهپَسیت ّبی همبٍهت کيفيت در ثزرعی ثزای ارساى ٍ

 ؽذُ اًجبم آى ّبی ٍ فزآٍردُ چَة خَاؿ ثيٌیپيؼ جْت در ّبییهذل هٌظَر عبخت سیبدی ثِدرّويي راعتب هحممبى تالؽْبی 

 ثزای کِ پيچيذُ فزایٌذّبی ٍ غيزخطی رٍاثط ثيٌیپيؼ ٍ عبسیدرهذل ًَیي رٍػ یک ػٌَاى ثِ هقٌَػی ػقجی ؽجكِ  .اعت

 اس ثزخَرداری ثب ٍ اعت دادُ ًؾبى خَد اس خَثی ػولكزد ًذارد ٍجَد فزیحی راثطِ ٍ حل راُ آًْب دليك تَفيف ٍ ؽٌبخت

 تَاًٌذهی اًذدیذُ کِ آهَسؽی ثب ّبهذل ایي .کٌذهی ثزلزار خزٍجی ٍ ٍرٍدی ّبیدادُ ثيي خَثی راثطِ الگَ تؾخيـ لبثليت

 اس ثغيبری در ٍعيغ ٍ هتٌَع عبختبرّبی ثب ّبؽجكِ ایي اکٌَى. کٌٌذ ثيٌیپيؼ را عيغتن رفتبر ریبضی فزیح راثطِ ایجبد ثذٍى

ّبی هجتٌی ثز پبیِ چَة، پبًل درفزایٌذ تَليذ .(1393)جْبًی لوز ٍ ّوكبراى، اًذیبفتِ گغتزػ چَة هٌْذعی ٍ ػلَم اسجولِ ػلَم

ثبؽذ کِ کٌتزل دليك ایي فبکتَرّب ثبػث افشایؼ کيفيت ؽٌبخت تبثيز هتغيزّبی تَليذ ثز خَاؿ فزاٍردُ جشٍ الشاهبت تَليذ هی

ٍ ثقَرت پبیلَت ؽكل گزفتِ، در ًتيجِ راثطِ ًشدیكی ثب ػلَم ٍ ّبی اًجبم ؽذُ در آسهبیؾگبُ ؽَد. ثيؾتز پضٍّؼهحقَل هی

 (.Sellers,2000ی رٍس دارًذ)تكٌَلَص

ٍ  Kelly. ؽٌبخت فبکتَرّبی تَليذ ثَیضُ در هزحلِ پزط ٍ ثؼذ اس آى تبثيز لبثل تَجْی ثز خَاؿ تختِ خزدُ چَة دارد

( در تحميمی کِ اًجبم دادًذ تبثيز رطَثت کيک را در تزاکن ٍ فؾزدُ ؽذى کيک در پزط را ثزرعی کزدًذ ًتبیج 1977ّوكبراى )

در ًتيجِ در هزحلِ ثؼذ اس پزط جْت آساد ثبؽذ کوتز ًيبس ثِ فؾبر ثيؾتزی هیجْت هتزاکن عبختي کيک ثب رطَثت ًؾبى داد کِ 

ؽَد ٍ در تحميمی دیگز ثِ اثجبت ّبی فؾزدُ ؽذُ ثبػث افشایؼ ٍاکؾيذگی ٍ جذة آة هیَةؽذى تٌؼ ثبلی هبًذُ در خزدُ چ

ؽَد کِ در ًتيجِ ضزیت فؾزدگی رعيذ کِ افشایؼ دهبی پزط ثبػث کبّؼ عختی چَة ٍ افشایؼ اًؼطبف پذیزی آى هی

اکؾيذگی تختِ جذة آة ٍ ٍ( ثزای پيؼ ثيٌی 2112) Ozsahinپضٍّؾگزاًی چَى  (.2111ٍ ّوكبراى  Sernekیبثذ)هیافشایؼ 

( 2118ٍ ّوكبراى ) Fernandezثيٌی خَاؿ فيشیكی تختِ فيجز، ( ثزای پيؼ2112ٍ ّوكبراى) Faridahدار، تزاؽِ جْت

ٍ  cookثيٌی کزدًذ ٍ ّوچٌيي خَاؿ هكبًيكی تختِ خزدُ چَة را ثز اعبط خَاؿ فيشیكی آى اس طزیك ؽجكِ ػقجی پيؼ

ثيٌی خَاؿ هكبًيكی تختِ خزدُ چَة اس تزکيت ؽجكِ ػقجی ٍ صًتيک الگَریتن اعتفبدُ کزدًذ، ًتبیج در پيؼ( 2111اى )ّوكبر

. % پيؼ ثيٌی کزد92مبى ًؾبى داد کِ هيتَاى چغجٌذگی داخلی تختِ خزدُ چَة را در ؽزایط آسهبیؾگبّی ثب دلت ایي هحم

Estolan(2119 ًيش ثب اعتفبدُ اس ؽجكِ ػقجی )اطالػبتی چَى  تَاًغت چغجٌذگی داخلی تختِ خزدُ چَة را ثب اعتفبدُ اس

ثب ( 1393پيؼ ثيٌی کٌذ. جْبًی لوز ٍ ّوكبراى)جذة آة در حذ لبثل لجَلی  داًغيتِ تختِ، رطَثت، ٍاکؾيذگی ضخبهت ٍ

بی فيشیكی تختِ خزدُ چَة همبٍهت ّ ،پزط ؽذى ثغتِ سهبى ٍ پزط دهبی کيک، رطَثت درفذ اعتفبدُ اس اطالػبتی چَى تأثيز

 را در ؽزایط آسهبیؾگبّی در حذ لبثل لجَلی پيؼ ثيٌی کٌٌذ. هبًٌذ ٍاکؾيذگی ضخبهت ٍ جذة آة
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 ؽٌبخت ثزای کِ پيچيذُ فزایٌذّبی ٍ غيزخطی رٍاثط ثيٌیپيؼ ٍ عبسی هذل در ًَیي رٍػ یک ػٌَاى ثِ هقٌَػی ػقجی ؽجكِ

 لبثليت اس ثزخَرداری ثب ٍ اعت دادُ ًؾبى خَد اس خَثی ػولكزد ًذارد ٍجَد فزیحی راثطِ ٍ حل راُ آًْب دليك تَفيف ٍ

 ثذٍى تَاًٌذهی اًذدیذُ کِ آهَسؽی ثب ّب هذل ایي کٌذ.هی ثزلزار خزٍجی ٍ ٍرٍدی ّبی دادُ ثيي خَثی راثطِ الگَ تؾخيـ

 ػلَم اس ثغيبری در ٍعيغ ٍ هتٌَع عبختبرّبی ثب ّبؽجكِ ایي اکٌَى کٌٌذ. ثيٌیپيؼ را عيغتن رفتبر ریبضی فزیح راثطِ ایجبد

 .اعت ؽذُ تؾكيل خزٍجی ٍ پٌْبى ٍرٍدی، الیِ عِ اس هؼوَالً ػقجی ؽجكِ یک .اًذیبفتِ گغتزػ چَة هٌْذعی ٍ ػلَم اسجولِ

 تؼذیل ّبییٍسى ٍعيلِ ثِ ّبعيگٌبل ایي ،کٌٌذهی دریبفت ؽَدهی تغذیِ ؽجكِ ثِ کِ را خبرجی ّبیعيگٌبل ٍرٍدی، ّبی رٍىًَ

 تبثغ یک طزیك اس هجوَع ایي ثؼذ ٍ ؽًَذهی سدُ جوغ هَسٍى ّبیٍرٍدی خزٍجی رٍىًَ ّز در تؼذیالت ایي هطبثك ،ؽًَذهی

 ٍرٍدی اعت هوكي خزٍجی ّز ٍ ؽَد ٍارد خزٍجی رٍىًَ یک اس ثيؼ ثِ تَاًذهی ٍرٍدی ّز .ؽًَذ هی دادُ ػجَر عبسی فؼبل

ٍ Noori)ؽَدهی ًبهيذُ پٌْبى ّبیرٍىًَ هيبًی، الیِ در ّبرٍىًَ حبلت ایي در ؽَد، جذیذ خزٍجی رًٍْبیًَ اس دیگزی هجوَػِ

 اس اعتفبدُ ثب ثتَاى تب ثبؽذهی چَة تختِ خزدُ خَاؿ ثيٌیپيؼ ثزای ّبییهذل تَعؼِ ایي پضٍّؼ ًْبیی ّذف. (2119ّوكبراى 

 . افشٍد هحقَل کيفيت ٍ تَليذ عزػت ثز هغلوبً هذرى کبهپيَتزی رٍؽْبی

 

 ّب رٍػ ٍ هَاد

سهبى ؽبهل هتغيز  ػَاهل ایي گزفت. لزار ثزرعی هَرد ّب تختِ هكبًيكیخَاؿ  رٍی ثز هغتمل ٍ هتغيز ػَاهل اثز تحميك ایي در

 همذار فزهبلذّيذ، اٍرُ هقزفی چغت ًَع ؽبهل ثبثت ػَاهل ثبؽذ ٍهی رطَثت ٍ ضخبهت تختِ پزط، داًغيتِ، درفذ فؾبر عبسی

)کلزیذ فی هقز ّبردًز ًَع ّب،چَة خزدُ خؾک هجٌبی جزم ثز درفذ در الیِ هيبًی 6در الیِ عطحی ٍ  درفذ 9 هقزفی چغت

ٍ ًَع چَة آالت هقزفی، هخلَطی اس چَة آالت جٌگلی ٍ ثبغی  هتزهزثغ عبًتیثز کيلَگزم 26 پزط ٍیضُ فؾبر ، %(11آهًََین 

هبِّ اس  6در یک دٍرُ  ثزای اًجبم تغت هيليوتز3661×1831 تختِ 171 هجوَع در ٍ ؽذ گزفتِ ًظز در %  41ثِ  61ثِ ًغجت 

 ثِ درجِ 21 دهبی در ٍ درفذ 65اعتبًذارد  ؽزایط در ّب ًوًَِ ،رطَثت عبسی یكٌَاختثزای  تَليذ رٍساًِ اخذ ؽذُ اعت.

ٍ  EN-310 ارٍپب ) اعتبًذاردّبیآسهَى همبٍهت خوؾی ٍ چغجٌذگی داخلی ثِ تزتيت ثز اعبط  . ؽذًذ ًگْذاری عبػت 72هذت

EN-319 ) ٍ  ُاس دعتگبInstrong pt
 .ّب اعتفبدُ ؽذثزای آسهَى  5

 ػقجی ؽجكِ طزاحی

گيزًذ ٍ ارتجبط ّبی هختلفی لزار هیای ثِ ًبم ًَرٍى عبختِ ؽذُ اعت کِ در الیِیک ؽجكِ ػقجی اس ٍاحذّبی هحبعجبتی عبدُ

ّبی ػقجی ایجبد ؽذُ کِ ّز یک ّذف خبفی را دًجبل ّبی اخيز اًَاع هختلفی اس ؽجكِدِّداخلی ثغيبر سیبدی ثب ّن دارًذ. در 

ل . ثب ایي ٍجَد ثْتزیي هذلی کِ تب کٌَى ثزای هغبئل پيؼ ثيٌی هَرد اعتفبدُ لزار گزفتِ اعت هذ(Hoptroff ؛1993)هيكٌٌذ

هؼوبری یک ؽجكِ ػقجی ًؾبى دادُ ؽذُ اعت کِ  1. در ؽكل ٍ ّوكبراى(Zhang ؛1998)ؽجكِ ػقجی پيؼ خَرد ثَدُ اعت

ثبؽذ. ًَرٍى ّبی هَجَد در الیِ ٍرٍدی ثِ هتغيزّبی هغتمل یب ؽبهل یک الیِ ٍرٍدی، یک الیِ هيبًی ٍ یک الیِ خزٍجی هی

ّبی هَجَد ؽًَذ. ًَرٍىّبی هَجَد در الیِ خزٍجی ثِ هتغيزّبی ٍاثغتِ یب پيؼ ثيٌی ؽًَذُ هزثَط هیپيؼ ثيٌی کٌٌذُ ٍ ًَرٍى

ّب جزیبى ّب ّغتٌذ. در ایي ؽجكِّبی هيبى دادٍُرٍدی ٍ خزٍجی هتقل ّغتٌذ ٍ کليذ یبدگيزی الگَ هيبًی ثِ ّز دٍ الیِدر الیِ
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 ؛1993)ّيچ گًَِ ثبس خَردی اس الیِ هيبًی یب خزٍجی ًذارداطالػبت اس الیِ ٍرٍدی ثِ الیِ هيبًی ٍ عپظ الیِ خزٍجی اعت ٍ 

Smith). 

اًجبم ؽذُ اعت. هْوتزیي فبکتَر طزاحی یک ؽجكِ تؼييي تؼذاد  4تحميك طزاحی ؽجكِ ػقجی ثب اعتفبدُ اس ًزم افشار هتلت در ایي

ّبی تزیي تؼذاد ًَرٍى ّبی الیِ هخفی ثب اعتفبدُ اس پبراهتزثبؽذ. در ایي تحميك تؼييي ثْيًٌَِرٍى ّبی الیِ ٍرٍدی ٍ خزٍجی هی

ّب ثِ فَرت ًجبم ؽذُ اعت. ثزای تقوين گيزی در هَرد سهبى تَلف آهَسػ، دادُتغت اضزیت ّوجغتگی هزحلِ آهَسػ ٍ 

 % دادُ ّب ثزای آسهَى اًتخبة گزدیذ.11دادُ ّب ثزای آهَسػ ٍ  %91تقبدفی ثِ دٍ هجوَػِ تمغين ؽذ؛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؽجكِ ػقجی هقٌَػی – 1ؽكل 

 

 ًتبیج

ثبؽذ. تختِ خزدُ چَة هیّوبًطَر کِ لجال اؽبرُ ؽذ، ّذف اس ایي تحميك ثزرعی تَاًبیی ؽجكِ ػقجی در پيؼ ثيٌی خَاؿ 

اگزچِ ایي هطبلؼِ ثِ فَرت هَردی ثز دادُ ّبی ؽؼ هبِّ دٍم ؽزکت فٌؼت چَة ؽوبل اًجبم ؽذُ اعت اهب ًتبیج حبفل اس 

ّبی حبفل اس ؽجكِ ػقجی هَرد اعتفبدُ در ایي تحميك ًؾبى خزٍجی لزار گيزد.آى هی تَاًذ ثِ فَرت کبرثزدی هَرد اعتفبدُ 

ثبؽذ هی % 62 در تَليذ فٌؼتی دٌّذُ ایي اهز اعت کِ در ثْتزیي حبلت هيشاى دلت ؽجكِ در پيؼ ثيٌی خَاؿ تختِ خزدُ چَة

                                                           
4
 Matlab 
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رایی در هزحلِ آهَسػ ٍ فحت یبثی زات کبيًيش تغي 3ًؾبى دادُ ؽذُ اعت. در ؽكل  2کِ خزٍجی حبفل اس ایي اهز در ؽكل 

 هيشاى خطبی ّيغتَگزام در هزحلِ آهَسػ ؽجكِ آٍردُ ؽذُ اعت. 4ؽجكِ ًؾبى دادُ ؽذُ ٍ ّوچٌيي در ؽكل 

 
 خزٍجی در فذ آهَسػ ؽجكِ – 2ؽكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تغيزات کبرایی در هزحلِ آهَسػ ٍ فحت یبثی -3ؽكل 
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 ّيغتَگزام در هزحلِ آهَسػ ؽجكًِوَدار هيشاى خطبی  – 4ؽكل 

 

 6ٍ  5ّب، کبرایی ؽجكِ را هَرد ثزرعی لزار دادُ کِ خزٍجی ّبی حبفل در ؽكل ّبی اس دادُ % 91پظ اس آهَسػ ؽجكِ ثب 

 آٍردُ ؽذُ اعت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هيشاى درفذ تَاًبیی ؽجكِ در پيؼ ثيٌی فحيح دادُ ّبی آسهَى – 5ؽكل 
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 خطبی ّيغتَگزام در هزحلِ تغت دادُ ّبًوَدار هيشاى  – 6ؽكل 

ّبی حبفل در هزحلِ تغت ّبی حبفل اس ؽجكِ ػقجی در هزحلِ آهَسػ ٍ ّوچٌيي خزٍجیدر ًْبیت ثب تَجِ ثِ خزٍجی

هيتَاى ًتيجِ گزفت کِ جْت ثزرعی خَاؿ خزدُ چَة حبفل اس تَليذات فٌؼتی ثِ دليل ؽزایط هتفبٍت در سهبى تَليذ ٍ 

-دادُ ایزثچٌيي تٌَع در گًَِ چَثی، اهكبى پيؼ ثيٌی دليك ثب ضزیت دلت ثبال ٍجَد ًذارد، در فَرتی کِ کبرایی اثشار فَق ّو

 ثِ فَرت کٌتزل ؽذُ ٍ در ؽزایط آسهبیؾگبّی تَليذ ؽذُ ثبؽٌذ ثز کغی پَؽيذُ ًيغت. یی کِّب
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