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،دادکشنه صنعت هواپيمایی کشوری -تهران .............................. 

در یک محفظه احتراق آزمایشگاهی با شعله پایدار شده چرخشی با  NOxپیش بینی میزان آالینده 

 کاویهای دادهاستفاده از روش پردازش تصویر شعله و بکارگیری روش

، 1پورشیدوش وکیلی ،3محمد دانشی کهنی ،2روزبه ریاضی، 1علیرضا ترابی

5، هادی زارع4هادی ویسی

19346-1651، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران -1

 چکیده
احتراقی بر پایه تاکنون روشهایی برای پیش بینی پارامترهای یک سیستم 

 هایی جهتتصویربرداری ارایه گردیده است. هدف از تمامی آنها استفاده از تکنیک

های هندسی و نورتابی استخراج شده از تصویر شعله به اطالعات مرتبط تبدیل ویژگی

با میدان احتراق است. در این مطالعه ارتباط بین تصاویر ثبت شده از شعله در نقاط 

 های گازیکاربرد در توربین یک محفظه احتراق آزمایشگاهی بامختلف عملکردی 

تولید شده در این نقاط  xNOنیروگاهی، با مقادیر اندازه گیری شده سطح آالینده 

اوت روش شبکه عصبی متف دوعملکردی، به کمک پردازش تصویر شعله و بکارگیری 

 بعنوان ورودیهای مختلف استخراج شده از تصویر شعله بررسی شده است. ویژگی

 NOxارایه گردیده و بر این اساس محدوده مقادیر  MLPو  LVQبه شبکه عصبی 

مربوط به تصاویر شعله، پیش بینی شده و با مقادیر اندازه گیری شده از محفظه 

لو در جشود. سپس با استفاده از تکنیک انتخاب ویژگی توالی روبهصحت سنجی می

وند. ش، پنج ویژگی اصلی تصاویر شعله ها تعیین میهای ذکر شدههر کدام از الگوریتم

آزمایشات مربوطه با بکارگیری چهار نوع انژکتور پاشش سوخت ثانویه، با ساختار 

 7/0 ~4/0ارزی کلی در محدوده هندسی و طراحی متفاوت، در شرایط نسبت هم

دقیقه  لیتر بر 0/0~2/9پاشش سوخت ثانویه در محدوده  همراه با مقادیر مختلف دبی

بینی جهت پیش LVQدهند که شبکه عصبی اند. نتایج نشان میقبال انجام شده

از خود نشان  MLPتوانایی باالتری نسبت به شبکه عصبی  xNOمیزان آالیندگی 

 دهد.می

محفظه احتراق با شعله پایدارشده چرخشی، پاشش سوخت  واژه های کلیدی:
LVQشبکه عصبی ، MLP، شبکه عصبی ثانویه، شبکه عصبی مصنوعی

 مقدمه

روشهای مبتنی بر اطالعات تصویری از دیرباز بعنوان ابزاری ارزشمند در 

مکانیک سیاالت و احتراق مطرح بوده اند. شناسایی و مطالعه یک میدان 

احتراقی نیازمند دقیق اندازه گیری پارامترهای فیزیکی و شیمیایی مختلف 

گیری و ثبت بصورت مکانی و زمانی است. این امر )اندازهمیدان جریان 

پارامترهای مختلف میدان احتراق( حتی در مقیاس آزمایشگاهی بسیار 

سخت و پر هزینه است. از طرفی دیگر، به طور کلی مطالعه یک میدان 

احتراقی وقتی که از اطالعات مربوط به ساختار شعله نیز در کنار محاسبه و 

.از بین ]1[تر خواهد بودارامترهای دیگر استفاده شود، دقیقگیری پاندازه

های مختلف بررسی ساختار شعله، استفاده از تکنیک تصویربرداری از روش

 دانشگاه تهران، هوافضا مهندسی ،استادیار -1

)نویسنده مخاطب( ro_riazi@ut.ac.ir، 021-99947247 ،دانشگاه تهران، هوافضا مهندسی ،استادیار -2

 کارشناسی ارشد، مهندسی هوافضا، دانشگاه تهران -3

 ، تهراندانشگاه تهران، کامپیوتر مهندسی استادیار، -9

 ، تهراندانشگاه تهران، کاربردی ریاضی استادیار، -6

های دیجیتال معمولی بدلیل هزینه کم، قابلیت اطمینان و شعله با دوربین

 قابل حمل بودن تجهیزات مرتبط با آن، امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته

توان از یک دوربین دیجیتال و یک کامپیوتر جهت . در این روش می]2[است

ثبت و پردازش تصاویر شعله استفاده نمود. چالش اصلی در این راستا، تحلیل 

اطالعات بدست آمده و تبدیل تصاویر خام ضبط شده به داده های قابل 

ای هژگی. مهمترین مرحله پس از ثبت تصاویر، استخراج وی]3[استفاده است

تصویری مناسب از تصویر شعله است. باتوجه به تجهیزات موجود و روش 

راج های مختلفی از تصویر شعله استخپردازش تصویر بکارگرفته شده، ویژگی

های هندسی و نورتابی تصویر شعله گردد. در برخی مطالعات از ویژگیمی

 ر دوبعدیبطور کلی تکنیک استفاده از تصوی .]9,1-5[استفاده شده است

تواند، دارای مراحل شعله جهت پیش بینی پارامترهای میدان احتراقی می

( پردازش تصاویر و استخراج 2( ثبت و ذخیره تصاویر شعله؛ )1:)]5[زیر باشد

های ( برقراری ارتباط بین ویژگی3های مهم از تصویر شعله؛ )ویژگی

انند دما و میزان های میدان جریان )ماستخراج شده از تصویر شعله و کمیت

(. بدلیل پیچیدگی میدان احتراق و وجود روابط غیر 2COو  xNO آالیندگی

های مختلف محفظه احتراق، برای یافتن ارتباط بین تصویر خطی بین کمیت

های عصبی توان از شبکهشعله و پارامترهای مختلف میدان احتراقی می

(Neural Networksو یا روشهای آماری داده ) کاوی(Data Mining) 

با استفاده از  ]1[، بالستر و هرناندز . در یک مطالعه]4[استفاده نمود

تصویربرداری از شعله در شرایط مختلف نسبت هم ارزی سوخت و هوا در 

یک محفظه احتراق آزمایشگاهی و بکارگیری شبکه عصبی خود سازمان ده 

(SOM موفق به پیش بینی )xNO  از تصویر  بر اساس اطالعات برگرفته

موفق شدند  ]9[لو و همکاران   دوبعدی شعله پیش مخلوط مغشوش شدند.

با استفاده از تصویر دوبعدی شعله و بکارگیری یک شبکه عصبی مصنوعی 

پیش خور، ارتباط بین پنج ویژگی هندسی و نورتابی تصویر شعله با 

 آالیندگی و دمای محفظه احتراق را تشریح نمایند. 

محققان با بکارگیری روشهای نوین پردازش تصویر  گروهی دیگری از

ای هبندی تصاویر اقدام به شناسایی ویژگیهای عصبی، با طبقهشعله و شبکه

اند. بعنوان مثال در پژوهشی که بر روی مهمی از محفظه احتراق نموده

انجام شده است، با استفاده از  ]7[محفظه احتراقی دوار توسط وانگ و رن 
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چهارده ویژگی از تصاویر شعله استخراج شده  GLCMتصویر روش پردازش 

، تصاویر به دو دسته شعله با احتراق کامل LVQو با بکارگیری شبکه عصبی 

دی بندی با تقسیم بنشوند. این تقسیمو احتراق ناقص تقسیم بندی می

شوند. نتایج واقعی شعله ها )بر اساس اطالعات تجربی( صحه گذاری می

را  LVQبدست آمده از این تحقیق، دقت تشخیص مناسب شبکه عصبی 

شود امروزه استفاده از تصاویر نماید. همانطور که مالحظه میاثبات می

دوبعدی شعله جهت محاسبه و پیش بینی پارامترهای میدان احتراق، کاربرد 

ی( و کوره های احتراق )صنعتی و آزمایشگاهقابل توجهی در انواع محفظه

های پردازش تصویر شعله در مراکز ها دارد. علیرغم کاربرد وسیع روش

تحقیقاتی و صنعتی دنیا به منظور پیش بینی برخی پارامترهای میدان 

احتراقی، براساس مطالعات انجام شده توسط نویسندگان این مقاله، در 

جام نکشورمان مطالعات مبسوطی در زمینه بررسی تصاویر دوبعدی شعله ا

وآوری ننشده است و جای اینگونه تحقیقات در حوزه احتراق وجود دارد. 

ا ب کنون بر روی این محفظه احتراق مغشوشاین پژوهش در آن است که تا

)همراه با پاشش سوخت ثانویه( که در مطالعه  شعله پایدار شده چرخشی

حاضر بررسی شده )و انجام تست ها و اخذ داده های آزمایشگاهی این 

( ]9[محفظه نیز توسط یکی از نویسندگان پژوهش حاضر انجام شده است 

صورت نگرفته و انجام این  بر پایه پردازش تصویر شعلههیچ گونه مطالعه 

 مطالعه بر روی محفظه احتراق مذکور برای اولین بار انجام شده است.

در مطالعه حاضر تصاویر ثبت شده )بوسیله یک دوربین دیجیتال( از 

، در شرایط ]9-11[پیش مخلوط در یک محفظه احتراق آزمایشگاهی  شعله

مختلف عملکردی )با توجه به میزان پاشش سوخت ثانویه و نسبت هم ارزی( 

مورد بررسی قرار گرفته اند. به این ترتیب که با استفاده از زبان برنامه نویسی 

ژگیهای ویژگی شامل وی 19 متلب و بکارگیری یک الگوریتم پردازش تصویر،

 ودهندسی و نورتابی از تصاویر شعله استخراج گردیده است. سپس با کمک 

مربوط به تصاویر پیش بینی  NOxشبکه عصبی مختلف، محدوده آالیندگی 

شود. نتایج این پیش بینی با مقادیر اندازه گیری شده از محفظه، صحت می

 ثبتشود. با بکارگیری این روش و آموزش شبکه عصبی، با سنجی می

خروجی از محفظه  NOxتوان بطور کیفی میزان تصاویری از شعله، می

احتراق را محاسبه )پیش بینی( نمود. در بخش پایانی با استفاده از  یک 

روش انتخاب ویژگی، پنج ویژگی اصلی تصاویر شعله برای تشخیص محدوده 

آالیندگی محفظه احتراق، استخراج گردیده و نتایج بدست آمده مجددا 

  هایالزم به ذکر است که پژوهش حاضر بر روی دادهشوند. صحه گذاری می

 با بکارگیری چهار نوع انژکتور پاشش احتراق آزمایشگاهی برگرفته از محفظه

سوخت ثانویه، با ساختار هندسی و طراحی متفاوت، در شرایط نسبت 

همراه با مقادیر مختلف دبی پاشش  7/0 ~4/0ارزی کلی در محدوده هم

لیتر بر دقیقه، که قبال در پژوهش  0/0~2/9سوخت ثانویه در محدوده 

 است.مطالعه گردیده، انجام شده ]9[ریاضی و همکاران 

 

 مورد مطالعه احتراق محفظه

در مطالعه پیش رو تصاویری از شعله پایدار شده چرخشی در یک محفظه 

احتراق آزمایشگاهی در شرایط مختلف عملکردی محفظه تهیه شده است. 

مورد استفاده قرار گرفته  ]9-11[این محفظه احتراق در مطالعات گذشته نیز 

است. این مجموعه دربرگیرنده سه بخش اصلی شامل ناحیه همگرایی، نازل 

نمایی از محفظه احتراق  1باشد. در شکل چرخشی و محفظه احتراق می

بکار رفته در این مطالعه بصورت شماتیک آورده شده است. در ناحیه 

یابد. میلیمتر کاهش می 90میلیمتر به  120همگرایی قطر داخلی محفظه از 

باشد. نازل میلیمتر می 19میلیمتر و قطر داخلی آن  90قطر خارجی نازل 

سازند. درجه می 96باشد که با محور نازل زاویه پره می 9رخشی دارای چ

 120×120 ابعاد ازدر مقطع خروجی نیز سطح داخلی محفظه احتراق 

کند. همچنین ارتفاع کل کاهش پیدا می مترمیلی 50×50 ابعاد به مترمیلی

 باشد.میلیمتر می 640مجموعه 

مخلوط متان و هوا پس از اساس کار محفظه به این ترتیب است که 

عبور از ناحیه همگرایی و نازل چرخشی، شعله ای پایدار شده را در باالی 

دهد. برای رصد نمودن شعله و رویت اتفاقات های چرخشی تشکیل میپره

ای به ضخامت های شیشهداخل محفظه در هر چهار طرف محفظه، از دیواره

متان خالص بوده که از مجرای میلیمتر استفاده شده است. سوخت ثانویه  6

مرکزی محفظه از طریق انژکتور ثانویه به درون شعله پیش مخلوط اصلی 

گردد. انژکتور سوخت ثانویه در فضای داخلی نازل چرخشی تعبیه پاشش می

نوع انژکتور  9از   [9گذشته ]پژوهش  درشده است. در مطالعه حاضر و 

پس از تشکیل شعله روی . مختلف برای پاشش سوخت ثانویه استفاده شد

نازل چرخشی بوسیله مخلوط اصلی هوا و متان، جریان سوخت ثانویه )متان 

خالص( با عبور از انژکتور تعبیه شده در مرکز نازل چرخشی به قسمت داخلی 

 استفاده ]9-11[ گذشته مطالعات در( A) انژکتوراز شود. شعله پاشیده می

 مترمیلی 5/0 داخلی قطر با پاشش سوراخ 9 دارای . این انژکتور است شده

بررسی  برای. سازندمیدرجه  96 زاویه محفظه محور به نسبت که باشدمی

 نوع انژکتور از ،دینامیک میدان احتراقی بر ثانویه سوخت پاشش قطر اثرات

B همانند انژکتور  انژکتور این. است شده استفادهA  بوده با این تفاوت که

کاهش  مترمیلی 9/0میلیمتر به  5/0سوخت از  پاشش هایسوراخدر آن قطر 

 سوخت پاشش هایسوراخ موقعیت  D, C طراحی انژکتورهای در .استیافته 

 A بنایم انژکتور در آنچه) قبلی پاشش راستای به نسبت که است ایگونهبه

عبارتی به  .باشندمی( مترمیلی 1/2) معینی انحراف دارای( داشته وجود قبالً

انحراف)انحراف نسبت  اندکی با ثانویه سوخت Dو  C انژکتورهای در دیگر

 فضای هب انژکتور مرکزی راستای به نسبت پاشش از مرکز انژکتور(به راستای 

 اکسیدهای غلظت شود.می پاشیده چرخشی مخلوط پیش شعله درون

( 7000شیمادزو، نووآ) گاز اجزا غلظت سنجش دستگاه یک وسیلهبه نیتروژن

 پروب از احتراق محصوالت از گیرینمونه برای. است شده گیریاندازه

الزم به ذکر است که در این مطالعه میزان . است گردیده استفاده گیرینمونه

 بیان شده است.NOx (EINOx )بر حسب شاخص انتشار  NOxآالینده 

ش احتراق و شعله مغشوهمچنین یک دوربین دیجیتال پاناسونیک از فرآیند 

در شرایط مختلف عملکردی بمدت یک دقیقه فیلم برداری نموده است. 

تصاویر بکار رفته در مطالعه پیش رو پس از طی فرآیند مقدماتی و آماده 

سازی اولیه بر اساس فیلم ثبت شده توسط دوربین مورد استفاده قرار می 

در  720بی با رزلوشن آ-سبز-گیرند. تصاویر استخراج شده در کانال قرمز

اند. به نحوی که در شرایط مختلف عملکردی محفظه احتراق ثبت شده 990

)به ازای مقادیر متفاوت نسبت هم ارزی و میزان پاشش سوخت ثانویه( برای 

 تصویر استخراج میگردد. 26هر نوع انژکتور 

 آزمایشگاهی احتراق محفظه عملکردی شرایط

 .دش گرفته نظر در دقیقه بر لیتر 300،هوا و سوخت مخلوط جریان کلی نرخ

 شده استفاده ثانویه سوخت عنوان به( 6/44% خلوصبا ) خالص متان گاز از

 محدوده در کلی ارزی هم نسبت گرفتن نظر در با مطالعه این در. است

4/0~7/0 2/9 محدوده در ثانویه سوخت پاشش نرخ مختلف مقادیر و~ 

0= secQ مخلوط جریان کلی نرخ از 9/1% الی 0/0% معادل که) دقیقه بر لیتر 

 سطح بر ثانویه سوخت جریان نرخ اثر مطالعه رای. ب(باشدمی هوا-سوخت

 نداشتهانگ ثابت با کلی، ارزی هم نسبت از مشخص مقدار هر در NOx تولید

 اصلی جریان سوخت و ثانویه سوخت جریان نرخ مقادیر هوا، جریان دبی

 هوا-سوخت کلی ارزی هم نسبت که شدند تنظیم ایگونهبه مخلوط پیش

تحت این شرایط، میزان  .بماند ثابت احتراق محفظه عملکردی شرایط در
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در  برای هر نقطه عملکردی محفظه اندازه گیری گردید. NOxآالیندگی 

بر اساس  ، طبقه بندی شرایط مختلف عملکردی محفظه احتراق1جدول 

ارزی کل و دبی پاشش سوخت ثانویه ارائه شده  مقادیر متفاوت نسبت هم

  است.
بر طبقه بندی شرایط مختلف عملکردی محفظه احتراق - 1جدول 

 ارزی کلی و دبی پاشش سوخت ثانویهاساس مقادیر متفاوت نسبت هم
 Qsec 

لیتر بر 

 دقیقه

 شرایط

 عملکردی
 Qsec 

لیتر بر 

 دقیقه

 شرایط

 عملکردی

96/0  9/1  19 70/0  0/0  1 

40/0  9/1  16 76/0  0/0  2 

70/0  0/3  15 90/0  0/0  3 

76/0  0/3  17 96/0  0/0  9 

90/0  0/3  19 40/0  0/0  6 

96/0  0/3  14 70/0  5/0  5 

40/0  0/3  20 76/0  5/0  7 

70/0  2/9  21 90/0  5/0  9 

76/0  2/9  22 96/0  5/0  4 

90/0  2/9  23 40/0  5/0  10 

96/0  2/9  29 70/0  9/1  11 

40/0  2/9  26 76/0  9/1  12 

- - - 90/0  9/1  13 

 

 پردازش تصاویر شعله و استخراج ویژگی از تصاویر شعله

در ابتدا با نرخ یک فریم بر ثانیه، از فیلم ثبت شده از شعله مغشوش در هر 

 آبی-سبز-بیتی در کانال قرمز 29نقطه عملکردی، تصاویری ثابت و رنگی 

(RGB)  شود. به این ترتیب پیکسل استخراج می 990در  720با رزلوشن

تصویر ) به ازای  50برای هر ویدیوی یک دقیقه ای ثبت شده از رفتار شعله، 

بیتی شامل سه الیه  29آید. یک تصویر هر ثانیه یک تصویر( بدست می

ند. هر باشبیتی به ترتیب در کانالهای رنگی قرمز، سبز و آبی می 9تصویر 

شود. این ماتریس شامل اطالعات ریس تعریف میبیتی با یک مات 9الیه 

میزان روشنایی پیکسل های تصویر در کانال مربوطه است. هر درایه ماتریس 

بیتی است که میزان روشنایی پیکسل متناظر را با عددی  9یک عدد صحیح 

 ]12[دهد.نشان می 266بین صفر تا 

آبی -سبز-انال قرمزبیتی، از ک 29ابتدا تصاویر : شعلهتبدیل کانال تصاویر 

گردند. پس از این بیتی در مقیاس خاکستری تبدیل می 9به تصاویری 

مرحله ماتریس تصاویر، یک ماتریس یک بعدی خواهد بود. تصویر حاصله از 

 باشد. ، یک تصویر سیاه و سفید می تبدیل کانالی

لم یبا بررسی اجمالی تصاویر بدست آمده از ف: شعله میانگین گیری از تصاویر

اشند. بویدیویی ثبت شده از شعله، نوسانات شعله بخوبی قابل مالحظه می

تصویر بدست آمده در مرحله نخست، میانگین گیری  50در مرحله بعد از 

شود. در این مرحله ماتریس تمامی تصاویر با یکدیگر جمع شده و تقسیم می

ید آبدست میشود. بدین ترتیب تصویری تصویر( می 50بر تعداد تصاویر )

ثانیه برای هر نقطه عملکردی  50که نماینده تغییرات تصویر شعله در مدت 

 باشد. بوده و حاوی اطالعاتی از دینامیک شعله می

به تصویر ) 26در این مرحله تمامی : آنها و کادربندیشعله برش تصاویر 

 (گیری شده در هر نقطه عملکردیتصویر میانگین 26عبارتی دیگر تمامی 

نسبت به یک نقطه مرجع )گوشه سمت چپ و پایین محفظه( کادربندی 

گردد. پس از این مرحله ابعاد تصویر حاصله شده و باقی تصویر حذف می

 خواهد بود.پیکسل  229در  232

ویز ن اعمال فیلتر مکانی میانهبا  :شعله افزایش وضوح و کاهش نویز تصاویر

ر د بدون نویز بوجود خواهد آمد. تصاویر کاهش یافته و تصویری یکنواخت و

این مرحله وضوح تصاویر و میزان تباین پیکسل های روشن و تاریک افزایش 

 یابد.می

پس از آماده سازی تصاویر، به ازای هر : از تصاویر شعله استخراج ویژگی

ارزی و پاشش سوخت  نقطه عملکردی با توجه به مقادیر مختلف نسبت هم

پیکسل در مقیاس   229در  232( یک تصویر با ابعاد 1ثانویه )طبق جدول 

از هر تصویر شعله  ویژگی 19در این مطالعه خاکستری در نظر گرفته شد. 

های نورتابی مانند مرکز روشنایی شعله از تصویر ویژگی شود.میاستخراج 

شود. قبل آماده سازی گردید( استخراج می خاکستری )که در مرحله

ماری شکل شعله مانند میانگین، میانه، انحراف معیار های آهمچنین ویژگی

) و برخی دیگر از ویژگیهای آماری که در ادامه توضیح داده خواهند شد( از 

نمودار هیستوگرام نورتابی تصویر خاکستری حاصل خواهند شد. اما برای 

های هندسی مانند طول، مساحت، محیط و مرکز هندسی استخراج ویژگی

 بدیل تصویر مقیاس خاکستری به تصویر دودویی است. شعله نیاز به ت

ت عمودی مرکز روشنایی تصویر موقعی -F1ها عبارتند از: این ویژگی

انحراف معیار  -F3؛ میانگین روشنایی تصویر -F2؛ از لبه پایینی تصویرشعله 

میانگین روشن: این کمیت بیانگر  -F4؛ نمودار هیستوگرام تصویر شعله

هایی است که از متوسط روشنایی )ویژگی روشنایی پیکسلمیانگین سطح 

F2.؛ ( روشن تر هستندF5- تر هایی که از میانگین روشنتعداد پیکسل

میانه یا نمونه وسطی: برای استخراج این ویژگی ماتریس سطح  -F6هستند؛ 

خاکستری تصویر شعله به فرم برداری تبدیل شده و درایه ها بصورت 

د. درایه میانه این بردار بعنوان یک ویژگی آماری شونصعودی مرتب می

آنتروپی: این پارامتر توصیف کننده  -F7شود؛ تصویر شعله شناخته می

د؛ باشمیزان تصادفی بودن داده ها در نمودار هیستوگرام تصویر شعله می

F8- ؛ عدم تقارن نمودار هیستوگرام تصویر شعلهF9-  کشیدگی نمودار

 F8 هایجهت اطالعات بیشتر در خصوص ویژگی؛ ههیستوگرام تصویر شعل

سطح آستانه: برای تبدیل تصویر  -F10مراجعه شود؛  ]13[به مرجع  F9و 

مقیاس خاکستری به تصویر دودویی ابتدا می بایست سطح آستانه تصویر 

 مبنا  برای بدست آوردن-استخراج گردد. در این مطالعه از الگوریتم آنتروپی

شده است. این آستانه بخودی خود یک ویژگی آماری  سطح آستانه استفاده

شان باشد زیرا سطح نورتابی تصویر را نمبتنی بر هیستوگرام تصویر شعله می

ای هاین پارامتر بصورت نسبت تعداد پیکسل :نسبت مساحت -F11دهد؛ می

سطح  های روشن تر ازروشن تر از میانگین روشنایی تصویر به تعداد پیکسل

واریانس نمودار هیستوگرام تصویر  -F12گردد؛ یر شعله بیان میآستانه تصو

طول شعله: این کمیت بیانگر فاصله لبه پایین تصویر تا نوک  -F13؛ شعله

فاصله  -F14 ؛باشدشعله در راستای خط مرکزی شعله برحسب پیکسل می

 -F15 ؛مرکز هندسی تصویر شعله از لبه پایینی تصویر )برحسب پیکسل(

 -F16اشد؛ بهای لبه تصویر شعله میکمیت بیانگر تعداد پیکسل محیط: این

صویر کل های روشن در تمساحت تصویر شعله: این پارامتر برابر با تعداد پیس

 ت بامساحت مستطیل محیطی: این ویژگی برابر اس -F17دودویی است؛ 

 . نسبت محیط به مساحت -F18طول شعله ضرب در پهنای شعله؛ 

شعله پس از مرحله پیش پردازش با بکارگیری تصویر  2در شکل 

 9/1و دبی پاشش سوخت  76/0در شرایط  نسبت هم ارزی  Aانژکتور 

و  (1طبق طبقه بندی انجام شده در جدول ) 12متناظر با نقطه عملکردی 

موقعیت مرکز روشنایی تصویر شعله نشان داده شده است. به این ترتیب 

( هجده ویژگی 1نقطه عملکردی )جدولبرای هر تصویر شعله مرتبط با یک 

 26×19گردد در نتیجه برای هر انژکتور یک ماتریس با ابعاد استخراج می

ناخته انژکتور ش "ماتریس ویژگی"شود. این ماتریس بعنوان تشکیل داده می
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های استخراج شده با نرمال سازی بی بعد شود. همچنین مجموعه ویژگیمی

 شوند.می

 

 نتایج و بحث

استفاده از هجده ویژگی استخراج شده از تصویر شعله در مطالعه حاضر با 

 شبکه عصبی مختلف، محدوده دوو بکارگیری )که در بخش قبل ذکر شدند( 

است. نتایج بدست آمده از این  پیش بینی شدهمحفظه  NOxآالیندگی 

، مقایسه گردیده و صحه گذاری NOxگیری شده مقادیر اندازهبا  هاروش

استفاده در این مطالعه عبارتند از: شبکه   های عصبی موردشبکه شوند.می

مقادیر ابتدا . برای این کار، LVQ( و شبکه عصبی MLPعصبی چند الیه)

بطور کیفی به  2طبق جدول  NOxگیری شده شاخص آالیندگی اندازه

گردند. به این ترتیب هر نقطه عملکردی محفظه چهار دسته تقسیم می

به یک رده آالیندگی مشخص  NOxاساس میزان تولید آالینده  احتراق بر

( در انژکتور 1)طبق جدول  23بعنوان مثال نقطه عملکردی  گیرد.تعلق می

C  به رده آالیندگی  652.0با میزان شاخص آالیندگی گیرد بدین تعلق می

ویژگی استخراج شده از تصویر شعله  19ترتیب به هر نقطه عملکردی، 

 شود.به آن نقطه عملکردی( و یک رده آالیندگی منتسب می)مربوط 

 
 xNOتقسیم بندی چهار بازه مرتبط با میزان شاخص انتشار  - 2جدول 

 گیری شدهاندازه

 )xNO )EINOxبازه تغییرات میزان شاخص انتشار  رده آالیندگی

α 90/0-0/0 

 50/0-90/0 

 90/0-50/0  

 00/1-90/0 

 

 عصبیهای مدلسازی و آموزش شبکه 

. این ه استاستفاده شد k-Foldعصبی از روش های شبکه  آموزشبرای 

 در این .باشدمی ها بینیپیش صحت آنالیز برای یافتهتوسعه متد روش، یک

نقطه عملکردی در ماتریس ویژگی انژکتور )که قبال  26 اعتبارسنجی، روش

 برای سازیمدل فرایند .شوندمی تقسیم مجزا بخش 6 به توضیح داده شد(

نقطه  20) هاداده از بخش 9 از مرتبه هر در و شودمی تکرار مرتبه 6

 زا بخش یک از و همچنین شودمی استفاده آموزش فرایند برایعملکردی( 

 برای نشده، داده شرکت آموزش فرایند در که نقطه عملکردی( 6) هاداده

 از هخاتم در .دگردمی استفاده ،شبکه عصبی اعتبارسنجی و تست فرایند

 ،باال مرحله 6از  هریک درمربوط به پیش بینی ها  شدهمحاسبه خطای

این خطا بر اساس مقایسه نتایج پیش بینی شده  شود.می گیریمتوسط

به محاس گیری شده از محفظه احتراقاندازهتوسط شبکه عصبی با مقادیر 

های عصبی بکار رفته در این مطالعه، می شود. در واقع در تمام شبکه 

ماتریس ویژگی انژکتور بعنوان ورودی شبکه عصبی مورد استفاده قرار گرفته 

های عصبی، رده آالیندگی پیش بینی شده برای هر نقطه و خروجی شبکه

 عملکردی آن انژکتور خواهد بود. 

با  MLPدر مطالعه حاضر از شبکه عصبی : MLPاستفاده از شبکه عصبی 

سه الیه متشکل از یک الیه ورودی با هجده نورون )بر اساس هجده ویژگی 

استخراج شده(، یک الیه مخفی با ده نورون و الیه مخفی دوم با پنج نورون 

با تابع تبدیل سیگمویید و الیه خروجی با چهار نورون استفاده شده است. 

انگونه که قبال علت استفاده از چهار نورون در الیه خروجی آن است که هم

 ، چهار رده آالیندگی در این مطالعه وجود دارد.2گفته شد و مطابق جدول 

 الیه سهمتشکل از ، LVQعصبی شبکه  :LVQاستفاده از شبکه عصبی 

یه اول های التعداد نورونبندی.: الیه ویژگی، الیه میانی و الیه طبقهباشد.می

عداد ت استخراج شده از تصاویر، های ویژگی ( به تعدادویژگی)موسوم به الیه 

-بندی و تعداد نورونهای طبقهمیانی حداقل به تعداد کالسهای الیه نورون

در مطالعه است.  های مورد نظرردهدقیقا به تعداد  بندی،های الیه طبقه

نورون ) مطابق  9نورون برای الیه میانی و  10نورون در الیه اول،  19حاضر از 

بندی استفاده ( برای الیه طبقه2چهار رده آالیندگی ارایه شده در جدول 

 شده است.

های عصبی معرفی شده در این مطالعه، شبکه: مقایسه و صحت سنجی نتایج

لکردی محفظه احتراق را )مطابق نقاط مختلف عم xNOمحدوده آالیندگی 

( را بر اساس ماتریس ویژگی ورودی )بر مبنای رده بندی ارایه شده 2جدول

دازه گیری اننماید. سپس این پیش بینی با مقادیر ( پیش بینی می2در جدول

مقایسه شده و دقت بکارگیری هر کدام از  از محفظه احتراق xNOشده 

شود. الزم بذکر است این فرآیند برای هر انژکتور های عصبی ارزیابی میشبکه

ارایه  3نتایج صحت سنجی در جدول بصورت جداگانه انجام شده است. 

ستون میانی برای  3گردیده است. باید گفته شود که بعنوان مثال در جدول 

نشان دهنده تعداد نقاط عملکردی از محفظه است که  LVQشبکه عصبی 

، پیش بینی شده LVQستی، توسط شبکه عصبی رده آالیندگی آنها به در

-است. حال آنکه ستون انتهایی بیانگر تعداد نقاط عملکردی از محفظه می

در پیش بینی رده آالیندگی آنها ناموفق  LVQباشد که روش شبکه عصبی 

 MLP، دقت بکارگیری شبکه های عصبی 3همچنین در شکل  بوده است.

 برای انژکتورهای مختلف نشان داده شده است. LVQو 

 
نقاط عملکردی  xNOنتایج مقایسه پیش بینی میزان آالیندگی  - 3 جدول

گیری شده از و مقادیر اندازه MLPو  LVQمحفظه احتراق با روشهای 

 محفظه احتراق

روش شبکه 

 عصبی

تعداد نقاط عملکردی که به 

 انددرستی پیش بینی شده

عملکردی که به تعداد نقاط 

 انددرستی پیش بینی نشده

LVQ 42 9 

MLP 41 4 

 

شککود، با بکارگیری مشککاهده می 3و شکککل  3جدول همانگونه که در نتایج 

های اسککتخراج شککده از تصاویر، های عصکبی بر روی ماتریس ویژگیشکبکه

توان وضعیت محفظه احتراق را از منظر محدوده آالیندگی با دقت نسبتا می

 42با دقت  LVQ، شککبکه عصککبی 3باالیی مشککخص نمود. مطابق جدول 

نقطه  42درصد )به دلیل آنکه در مجموع پیش بینی صحیح رده آالیندگی 

نقطه عملکردی مطالعه شده صورت  100عملکردی محفظه احتراق از بین 

ر خصوص پیش بینی محدوده آالیندگی توانایی باالتری در د گرفته اسکت(

 . از خود نشان داده است MLPعصبی  مقایسه با شبکه

  های اصلی تصاویر شعلهشناسایی ویژگی

همانطور که قبال اشاره گردید، استخراج ویژگی یکی از مهمترین مراحل در 

باشکککد. در بر مبنای تصکککاویر می NOxفرآیند پیش بینی میزان آالیندگی 

ویژگی مختلف از تصاویر شعله استخراج گردید  19بخش استخراج ویژگی، 

با اسککتفاده از این هجده ویژگی   NOxو نتایج پیش بینی میزان آالیندگی 

در بخش قبککل ارایککه گردیککد. در این بخش از مطککالعککه فرآینککد انتخککاب 

ه از ک های اصلی مرتبط با تصاویر شعله انجام شده است.بدین معنیویژگی

هایی که قابلیت بین هجده ویژگی اسککتخراج شککده از تصککاویر، آن ویژگی

( در NOxتفکیک نمودن و متمایز نمودن تصککاویر شککعله )مرتبط با میزان 
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با بکارگیری آنها  NOxآنهکا بکاالتر اسکککت )یکا به عبارتی دقت پیش بینی 

 افتناند. یهای اصکککلی انتخاب شکککدهکند(، بعنوان ویژگیافزایش پیکدا می

ای هویژگی های اصلی و تاثیرگذار در تصاویر شعله نیازمند بکارگیری روش

لو جباشککد. با بکارگیری تکنیک انتخاب ویژگی توالی روبهانتخاب ویژگی می

ها، ویژگیهای اصککلی تصککاویر انتخاب های مختلف ویژگیو بررسککی ترکیب

تخاب ویژگی های نوین در امر انگردنکد. این روش ککه امروزه جزو روشمی

  NOxهای موثر در پیش بینی دقیق تر میزان آالیندگی باشکککد، ویژگیمی

یگر نماید. یکی دها متمایز میبر مبنای تصاویر شعله را از بین سایر ویژگی

تواند افزایش سرعت پردازش باشد. روش کار به این از مزایای این روش می

سکتخراج شده، انتخاب ویژگی ا 19های مختلفی از ترتیب اسکت که ترکیب

گردد. بر روی آنها اعمال می LVQو  MLPهای عصککبی گردیده و شککبکه

روش، پنج ویژگی یکسان بعنوان  دودهد در هر نتایج بدست آمده نشان می

، xNOگردد. در واقع دقت پیش بینی آالینده های اصلی انتخاب میویژگی

ویژگی تصویری  19ز ویژگی از سکایر ترکیبات مختلف ا 6با بکارگیری این 

، مرکز (F13)ها شکککامل؛ طول تصکککویر شکککعلهباشکککد. این ویژگیباالتر می

، انحراف معیار (F2)، میانگین روشنایی شعله(F1)روشکنایی تصکویر شکعله

 (F10)و سطح آستانه تصویر شعله (F3)نمودار هیسکتوگرام تصککویر شککعله

صکحت سنجی نتایج بدست آمده با بکارگیری پنج ویژگی اصلی  باشکند.می

ارایه شده است. لذا در کل مشاهده گردید که با در نظر گرفتن  9در جدول 

ویژگی اصککلی از تصککاویر شککعله، دقت پیش بینی محدوده آالیندگی  6تنها 

xNO  توسکط شبکه عصبی افزایش یافته و شبکه عصبیLVQ  بخوبی و با

محفظه احتراق را بر  xNOتوانسته است محدوده آالیندگی دقت بسیار باال 

این امر بدلیل آن است که اثر این اسکاس تصکویر شکعله پیش بینی نماید. 

ها نسکککبت به سکککایر ویژگی xNOها در پیش بینی محدوده آالینده ویژگی

ه ها با تغییرات آالیندبیشککتر اسککت. به عبارتی دیگر، ارتباط سککایر ویژگی

xNO باشد.کمتر می 
نقاط عملکردی  xNOنتایج مقایسه پیش بینی میزان آالیندگی  -4 جدول

گیری شده از و مقادیر اندازه MLPو  LVQمحفظه احتراق با روشهای 

 محفظه احتراق )با بکارگیری پنج ویژگی اصلی(

روش شبکه 

 عصبی

تعداد نقاط عملکردی که به 

 انددرستی پیش بینی شده

به تعداد نقاط عملکردی که 

 انددرستی پیش بینی نشده

LVQ 47 3 

MLP 46 6 

 

در امر پیش بینی میزان  LVQمیزان دقت شککبکه عصککبی  9در شکککل  

، در دو حالت نشککان داده شککده اسککت: در حالت اول تاثیر NOxآالیندگی 

ویژگی اصلی( بر  6استفاده از یک ویژگی مشخص از تصویر شعله )از میان 

در حالت دوم اثر عدم  بررسککی شککده اسککت. LVQدقت پیش بینی شککبکه 

 9اسکتفاده از همان ویژگی مشککخص از تصککویر شککعله )و اسککتفاده از سایر 

ویژگی اصکلی دیگر تصکویر شکعله( بر دقت پیش بینی شکبکه مطالعه شده 

ویژگی اصکلی، استفاده از ویژگی  6دهد که از میان نتایج نشکان می اسکت.

سککتفاده از سککایر ویژگیهای تصویری طول شکعله به تنهایی در مقایسککه با ا

 شود.توسط شبکه عصبی می NOxموجب افزایش دقت پیش بینی آالینده 
ویژگی اصلی  6بر این اسکاس می توان گفت که ویژگی طول شعله در بین 

شککعله اثری تعیین کننده بر توانایی شککبکه عصککبی برای پیش بینی میزان 

xNO نی میزان دارد. اهمیککت ویژگی طول شکککعلککه در پیش بیxNO  در

های پیش مخلوط با سکککوخت متان قبال نیز در مطالعه بالسکککتر و شکککعله

نشان داده شده است و نتایج مطالعه حاضر با پژوهش بالستر  ]1[همکاران 

، ارتباط ]19-14[مطابقت دارد. از طرفی در برخی مطالعات  ]1[و همکاران 

و زمان اقامت محصکککوالت احتراق در دمای باال در  xNOبین میزان تولید 

ها، محفظه احتراق مورد بررسککی قرار گرفته اسککت. بر اسککاس این پژوهش

مدت زمان اقامت محصکککوالت احتراق در نواحی مختلف محفظه احتراق و 

در محفظه  NOxکیفیت اختالط پارامترهایی تعیین کننده در میزان تولید 

از طرفی در همین یدروکربنی هسکککتند.هکای احتراق بکا سکککوخت های ه

مطالعات نشکککان داده شکککده که مدت زمان اقامت محصکککوالت احتراق در 

. به این ترتیب ]17-14[ ارتباط دارد احتراق با طول مریی شککعله  محفظه 

توان گفت که طول مریی شککعله )به عنوان پارامتری قابل اسککتخراج از می

کننده جهت پیش بینی میزان  تصکککویر شکککعله( یکی از پارامترهای تعیین

 باشد. می NOxتولید آالینده 

 خالصه نتایج

کاوی بر اساس های پردازش تصویر و دادهدر مطالعه حاضکر از ترکیب روش

تصکاویر شکعله یک محفظه احتراق با شکعله پایدار شکده چرخشی همراه با 

این محفظه احتراق پیش بینی شککده  NOxسککوخت ثانویه، میزان آالینده 

 های استخراج شده از تصویر شعلهست. به بیانی دیگر، با استفاده از ویژگیا

 NOx، محدوده آالیندگی MLPو  LVQکاوی روش داده دوو بککارگیری 

ند دهشکود. نتایج بدسکت آمده نشان میمربوط به شکعله ها پیش بینی می

ز اگیری از یک شکبکه عصکبی آموزش دیده و با استفاده توان با بهرهکه می

اسککتخراج شککده از تصککویر شککعله، محدوده آالیندگی یک نقطه  ویژگی 19

عملکردی محفظه احتراق )که در فرآیند آموزش شکککرکت داده نشکککده( را 

به  انتخاب ویژگی توالی رو پیش بینی نمود. همچنین با اسککتفاده از تکنیک

 19اصککلی تصککویر شعله )از میان  ویژگی 6جلو )بکار رفته در این مطالعه( 

انتخاب  NOxویژگی اسکککتخراج شکککده( جهکت پیش بینی میزان آالینده 

ها عبارتند از: طول تصویر شعله، موقعیت مرکز روشنایی شکدند. این ویژگی

تصککویر شککعله، میانگین روشککنایی تصککویر شککعله، انحراف معیار نمودار 

هیسکتوگرام تصویر شعله و سطح آستانه تصویر شعله. همچنین نتایج نشان 

نورون در الیه  9نورون میانی و  10با  LVQند که شکککبکه عصکککبی دهمی

محفظه احتراق مورد مطالعه،  NOxخروجی در پیش بینی میزان آالیندگی 

کند. همچنین نتایج این مطالعه نشان عمل می MLPعصبی  بهتر از شبکه

دهد که ویژگی طول تصکککویر شکککعله اثری تعیین کننده در پیش بینی می

 ]1[دارد. این نتیجه گیری با مطالعات قبلی مرتبط  NOxی میزان آالیندگ

 کامال مطابقت دارد.

 
 
 

 نازل جزئیات و چرخشی شده پایدار شعله با احتراق محفظه شماتیک -1 شکل

 ]8[باشد( متر میثانویه )ابعاد برحسب میلی سوخت انژکتور و چرخشی جریان
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 55/0با نسبت هم ارزی  Aنمونه تصویر شعله با بکارگیری انژکتور  -2شکل

) طبق طبقه بندی  12متناظر با نقطه عملکردی  8/1و دبی سوخت ثانویه 

( پس از مرحله پیش پردازش بهمراه موقعیت ویژگی 1انجام شده در جدول 

  (F1)مرکز روشنایی تصویر

 

 دوبا استفاده از  NOxمقایسه دقت پیش بینی میزان آالیندگی  -3شکل

 در انژکتورهای مختلف LVQو  MLPروش 

 

 

 

ویژگی  5نمودار تاثیر استفاده )و عدم استفاده( از هر کدام از  -4شکل

 LVQاصلی بر دقت پیش بینی  شبکه عصبی 
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