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چکیده
در این تحقیق به منظور مدلسازی فرایند استخراج روغن از دانههای سیاهدانه به کمک پیشتیمار میدان الکتریکی متناوب از سه
سطح شدت میدان الکتریکی ( 3/25 ،0/25و  ) kV/cm 6/25و سه سطح تعداد پالس ( 30 ،10و  )50استفاده گردید و بعد از
اعمال این پیشتیمارها ،روغن دانهها با پرس مارپیچی و با سرعتهای متفاوت ( 34 ،11و  57دور در دقیقه) استخراج گردید .میزان
راندمان و کارایی فرایند استخراج روغن ،مقدار رنگ ،ضریب شکست و میزان پروتئین نمونهها مورد بررسی قرار گرفت .جهت
پیشبینی روند تغییرات از ابزارشبکههای عصبی مصنوعی در نرمافزار  MATLAB R2013aاستفاده شد .با بررسی شبکههای
مختلف شبکهی پسانتشار پیشخور با توپولوژیهای  5-8-3با ضریب همبستگی بیشتر از  0/987و میانگین مربعات خطای کمتر از
 0/0002و با بکارگیری تابع فعالسازی تانژانت سیگموئید هیپربولیکی ،الگوی یادگیری لونبرگ– مارکوات و چرخه یادگیری
 1000به عنوان بهترین مدل عصبی مشخص گردید .نتایج حاصل از مدلهای بهینهی انتخاب شده نیز ارزیابی گردید و این مدلها با
ضرایب همبستگی باال )بیش از  (0/980قادر به پیشبینی روند تغییرات بودند.
واژه های کلیدی :استخراج روغن ،سیاه دانه ،مدلسازی ،میدان الکتریکی متناوب

*مسئول مکاتباتhabibmirzaei@yahoo.ca :
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-1مقدمه

باقی میماند که سپس از طریق حالل استخراج میگردد.

یکی از منابع روغنی که غالباً به عنوان چاشنی در مواد

روغن حاصله از پرس سرد خواص طبیعی خود را بهتر

غذایی مورد استفاده قرار میگیرد و دارای خواص دارویی

حفظ نموده و عاری از مواد شیمیایی میباشد ،بههمین

و تغذیهایی مناسب است ،دانههای سیاهدانه میباشد (.)11

منظور تقاضای مصرف روغنهای حاصل از پرس سرد در

سیاهدانه ( ) Nigella sativa Linnدر مناطق مدیترانهای

حال افزایش میباشد ( .)27روشهای جدید استخراج فقط

هند و خاورمیانه رشد و در سایر نقاط جهان از قبیل جنوب

در زمینههای محدود مورد استفاده قرار میگیرند و

غرب آسیا ،اروپا ،شمال آفریقا کشت میشود .در ایران نیز

تحقیقات بیشتری الزم است تا مکانیزمهای استخراج بهبود

این گیاه در استانهای اراک و اصفهان میروید ( .)3سیاه

یابد ،طراحی آنها کامل و موانع تکنیکی برطرف شوند و

دانه گیاهی خودروست با گلهای آبی پررنگ و کمرنگ

برای مقیاسهای صنعتی آماده شوند ( .)13فرایند میدانهای

و سفید .فرم میوه آن کپسولی بوده و شامل تعداد زیادی

الکتریکی متناوب ( 1،)PEFبه تخلیه پالسهای کوتاه با

دانههای مثلثی سفید رنگ است .هنگامی که کپسول

ولتاژ باال به ماده غذایی قرار گرفته ،بین دو الکترود گفته

میوهای آن میرسد ،دانههای آن به داخل فضا ریخته و به

میشود ( .)30از میدانهای الکتریکی متناوب میتوان در

رنگ سیاه در میآیند ( .)26دانههای گیاه سیاه دانه در طب

فراوری آب میوهجات از قبیل عصاره پرتقال و عصاره سیب

سنتی ایران از قدیماالیام استفاده میشده و برای این دانهها،

استفاده نمود .دان ( )2001تحقیقات متعددی را بهمنظور

خواصی مانند شیرآور ،ضد نفخ ،مسهل و ضد انگل قید

استفاده از این فرایند بههدف ،دستیابی به مادهایی با عطر و

شده است ( .)2تیموکوئینون ترکیب اصلی سیاه دانه است

طعم بهتر و قابلیت انبارمانی بیشتر صورت داد ( .)15طالع

که دارای خاصیت آنتیاکسیدانی ،ضدالتهابی ،ضد سرطان

ماسوله و همکاران ( )2015از میدانهای الکتریکی متناوب

و مهار استرس اکسیداتیو میباشد ( 2و  .)26روشهای

بهعنوان پیشتیمار برای استخراج روغن از دانههای کنجد

استخراج روغن از دانههای روغنی ،استفاده از پرس و حالل

استفاده کردند .یافتههای آنها حاکی از آن بود که میدان

میباشد که موثرترین روش استخراج روغن از دانههایی با

الکتریکی متناوب به روند استخراج روغن از دانههای کنجد

روغن زیاد ،پرس مکانیکی و به دنبال آن استخراج با حالل

با پرس سرد کمک مینماید ( .)29تأثیر میدانهای

میباشد ( .)25به دالیل اقتصادی و کاربردی ،هگزان

الکتریکی متناوب روی میزان ترکیبات زیستفعال استخراج

عمدهترین حالل مورد استفاده در استخراج روغن از

شده و همچنین فعالیت آنتیاکسیدانی این ترکیبات ،در

دانههای روغنی مختلف نظیر سویا ،آفتابگردان و کتان

سال  2015بهوسیله ویکتور و همکاران مورد بررسی قرار

بهشمار میرود .هگزان بازده بسیار باالیی در استخراج

گرفت ،در این مطالعه از میدانهای الکتریکی متناوب با

روغن از دانههای روغنی دارد ( ،)27اما در عین حال

شدتهای  3 ،1/85 kV/cmو  5با تعداد  50 ،10و 100

استفاده از حالل ،معایبی همچون زمان طوالنی فرایند،

استفاده شد .نتایج این محققین نشان داد که در مقایسه با

هزینههای باال ،مسائل ایمنی ،انتشار ترکیبات آلی فرار به

نمونه شاهد ،تیمارهای فراوری شده با  ،PEFتا ولتاژ

محیط و کیفیت پایین محصوالتی که از طریق دماهای باالی

 1/85 kV/cmو تعداد  10پالس ،از میزان ترکیبات فنولی

فراوری ایجاد میشوند را نیز به همراه دارد ( .)6استخراج

باالتری برخوردار بودند .اما با افزایش شدت میدان

روغن با پرس ،بهصورت گرم یا سرد میباشد .روش پرس

الکتریکی و تعداد پالس ،میزان ترکیبات فنولی به خاطر

برای دانههای روغنی که حاوی مقادیر باالیی از روغن

تخریب ساختارشان در اثر امواج الکتریکی ،کاهش یافت

میباشند ،بهکار گرفته میشود .استفاده از این روش

( .)31این فرایند در فراوری خشککردن ،اصالح فعالیت

بهتنهایی ناکافی بوده و میزان زیادی از روغن در خوراک
pulsed electric field
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آنزیمی ،حفظ مواد مغذی در مواد غذایی جامد و نیمه

عبارتند از دستگاه اسپکتروفتومتر (  ،Biochromانگلیس)،

جامد ،تصفیه فاضالب نیز کاربرد دارد ( .)7به محصول

الک

آون

باقیمانده از فرایند روغنکشی دانههای روغنی ،کنجاله

آزمایشگاهی( ،Memertآلمان) ،ترازوی دیجیتال( Gec

گویند ،که این کنجاله معموال برای خوراک دام استفاده

 ،Averyساخت انگلستان) ،دستگاه کجلدال ( Auto

میگردد ( .)24شبکههای عصبی مصنوعی نوعی مدلسازی

 ،)Analyser 130 Tecator COدستگاه میدان الکتریکی

ساده انگارانه از نظام های عصبی واقعی هستند که کاربرد

متناوب و خشککن کابینتی (ساخته شده در پژوهشکده

فراوانی در حل مسائل مختلف علوم دارند .حوزه کاربرد

علوم و صنایع غذایی) و پرس مارپیچی آزمایشگاهی

این شبکهها آنچنان گسترده است که کاربردهای

( ،Kern Kraftآلمان).

آزمایشگاهی،

دسیکاتور،

طبقهبندی ،درونیابی ،برآورد ،آشکارسازی و غیره را
شامل میشود ( .)12شبیهسازی هر سامانه غیرخطی بدون

 -2-2روشها

فرض قبلی از فرآیند ،از مزیتهای شبکههای عصبی

-1-2-2آمادهسازی نمونه و استخراج روغن

مصنوعی میباشند .همچنین وقتی که اطالعات ورودی
ناقص و یا مبهم باشند ،روش بسیار خوبی برای پیشبینی
میباشند ( .)5برخی از محققین از این مدلها برای پیشبینی
راندمان استخراج روغن سیاهدانه با کمک حالل فوق
بحرانی استفاده کرده بودند ،که در این تحقیق الیه ورودی
حاوی سه نورون فشار ،درجه حرارت و زمان فرایند و
خروجی آن فقط راندمان استخراج روغن بود ( .)16از دیگر
کاربردهای مدلسازی با شبکه عصب میتوان به مطالعه
پرزیبلیسکی و زامبیازی ( )2000که در زمینه امکان استفاده
از شبکههای عصبی برای پیشبینی ثبات اکسایشی روغن
گیاهی بر اساس ویژگیهای شیمیایی روغن گیاهی و
تغییرات آن در طی نگهداری ،اشاره کرد ( .)23هدف از
این مطالعه پیشبینی مقادیر راندمان و کارایی فرایند
استخراج روغن و برخی از پارامترهای فیزیکوشیمیایی
روغن به کمک میدان الکتریکی متناوب با کمک توابع
مختلف شبکهی عصبی مصنوعی و تعیین بهترین چیدمان
نورون در فرآیند استخراج روغن از سیاه دانه میباشد.
 -2مواد و روشها

در این تحقیق ،دانههای سیاهدانه (با  40/04درصد روغن)
پس از تهیه ،بوجاری شده و در کیسههای پالستیکی مقاوم
نسبت به نفوذ هوا و رطوبت تا زمان آزمایشات نگهداری
شدند .سپس ،آنها تحت تأثیر پیشتیمارهای مختلف میدان
الکتریکی متناوب با سه سطح شدت میدان الکتریکی
( 3/25 ،0/25و  ) kV/cm 6/25و سه سطح تعداد پالس
( 30 ،10و  )50قرار گرفتند ( .)17بعد از اعمال این تیمارها،
روغن دانهها با پرس مارپیچی و با سه سطح سرعت مارپیچ
( 34 ،11و  57دور در دقیقه) استخراج گردید ( )10و روی
این روغنها ،آزمایشات مختلف ،صورت گرفت.
 -2-2-2راندمان استخراج و کارایی فرایند استخراج
روغن

برای مشخص کردن راندمان استخراج روغن ،ابتدا وزن دانه
مصرف شده و وزن روغن حاصل از آن تعیین شد و با
استفاده از رابطه  1میزان آن بهدست آمد و از تقسیم آن بر
میزان روغن اولیه دانه ،کارایی فرایند استخراج محاسبه
گردید (.)8
رابطه ()1

100

وزن روغن حاصله

= راندمان استخراج روغن ()%

وزن دانههای اولیه

 -1-2مواد

دانههای سیاهدانه مورد استفاده در این تحقیق از بازار محلی

 -3-2-2مقدار رنگ

شهرستان گنبد کاووس و مواد شیمیایی ،هیدروکسیدسدیم،

برای سنجش رنگ که اغلب مخلوطی از رنگهای قرمز و

فنل فتالئین ،اسید سولفوریک و الکل اتیلیک از شرکت

زرد است از روش اسپکتروفتومتری استفاده شد .برای این

مرک آلمان تهیه شد .تجهیزات مورد استفاده در این تحقیق

منظور میزان جذب نور روغن را در طول موجهای ،460
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 620 ،550و  670نانومتر اندازهگیری و سپس از رابطه 2

از  1تا  10مورد را میتوانست داشته باشد طراحی گردید.

برحسب رنگ زرد الویباند مقدار رنگ اندازهگیری شد

جهت اتصال الیهی ورودی به الیهی پنهان توابع فعالسازی

(.)9

تانژانت سیگموئید هیپربولیکی و لگاریتمی در مراحل

رابطه( 2

)

 = 1/29 A69+460/7 A41+550/2A620 -56/4 A 670شاخص رنگ

مختلف آزمون و خطای شبکهها استفاده گردید .همچنین
جهت اتصال الیهی پنهان به الیهی خروجی تابع فعالسازی

 -4-2-2تعیین میزان ضریب شکست

خطی به صورت ثابت استفاده شد .عالوه بر موارد ذکر شده

ضریب شکست روغن با دستگاه رفراکتومتر و در دمای

دو الگوی یادگیری متفاوت شامل الگوی لونبرگ –

 25درجه سانتیگراد و مطابق روش AOCS Cc 7-25

مارکوات 2و جهنده 3در شبکههای مختلف مورد استفاده

تعیین شد (.)9

قرار گرفت و تاثیر آنها بر دقت شبکهها ارزیابی گردید.

 -5-2-2اندازهگیری پروتئین کنجاله

میزان ازت در کنجاله با استفاده از دستگاه کجلدال تمام
اتوماتیک اندازهگیری شد که شامل سه مرحله هضم ،تقطیر
و تیتراسیون بود و با استفاده از ضریب تبدیل  ،6/25میزان
پروتئین محاسبه شد (.)8

رابطه ()3
رابطه()4
در این معادالت
توسط شبکه،
آزمایشات و

نسبت ویژگیهای پیشبینی شده
نسبت ویژگیهای حاصل از انجام

میانگین نسبتهای ویژگیهای آزمایشگاهی

 -3-2مدلسازی با استفاده از شبکههای عصبی

و  Nتعداد کل مشاهدات است.وارد کردن دادهها به

مصنوعی

صورت خام باعث کاهش سرعت و دقت شبکه میشود .از

جهت تعیین شبکه عصبی بهینه از ابزار شبکه عصب نرمافزار

این رو دادههای ورودی به شبکه بایستی نرمال شوند .در

مطلب استفاده شد .جهت طراحی این شبکه سه ورودی

صورتی که این مرحله انجام نشود ،شبکه در طول فاز

شدت میدان الکتریکی و تعداد پالسهای دستگاه میدان

آموزش همگرا نخواهد شد و نتایج مطلوب تولید نخواهد

الکتریکی متناوب و سرعت دوران مارپیچ دستگاه پرس

شد .در این بررسی برای نرمالیزه کردن داده ها از رابطه ()5

روغنکشی در یک ماتریس سه سطری و میزان راندمان و

استفاده شده است که ورودی ها و خروجی ها را بین  0و 1

کارایی فرایند استخراج روغن ،میزان رنگ ،ضریب شکست

استاندارد مینماید.

روغن و مقدار پروتئین کنجاله در یک ماتریس  5سطری به

رابطه ()5

عنوان هدف تعریف گردید .شبکههای عصبی مختلف شامل

در رابطه  VR :5داده خام اولیه VN ،داده نرمالیزه شده،

توابع فعالسازی و یادگیری متفاوت و همچنین تعداد نورون

 Vmaxو  Vminبه ترتیب مقادیر بیشینه و کمینه دادههای اولیه

مختلف در الیهی پنهان طراحی و میزان کارایی آنها با

میباشند.

میانگین مربعات خطا ( )MSEکه به ترتیب با رابطههای  3و

 -3نتایج و بحث

 4تعیین شدند ،مشخص گردید .ابتدا با آزمودن شبکههای

جداول  1و  2مقایسه اثر تعداد نورونهای الیه پنهان و نوع

عصبی مختلف ،شبکه عصبی پیشخور با باالترین کارایی

الگوی یادگیری را بر دقت پیشبینی شبکههای عصبی

انتخاب گردید و تعداد چرخههای یادگیری نیز  1000در

پسانتشار پیشخور به ترتیب با توابع انتقال تانژانت سیگموئید

استفاده از دو معیار ارزیابی ضریب همبستگی( )R2و

نظر گرفته شد .با در نظر گرفتن این موارد ،شبکههای عصبی
مختلف حاوی یک الیه پنهان که تعداد متفاوتی از نورونها

Levenberg–Marquardt learning algorithm
)Resilient backpropagation (trainrp

2
3
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هیپربولیکی و لگاریتمی و چرخه یادگیری  ،1000را نشان

دقت باال خصوصیات مدنظر را تعیین میکند ،استفاده نمود

میدهد .با توجه به مقادیر میانگین مربعات خطا و ضریب

و بهدین طریق صرفهجویی قابل توجهای در هزینه و زمان

همبستگی ارائه شده در این جداول ،شبکه عصبی پیشخور با

داشت ( .)14لو و همکاران ( )2008نیز استفاده از شبکههای

تابع انتقال تانژانت سیگموئیدی ،تابع یادگیری لونبرگ –

عصبی مختلف را در صنعت روغن مورد بررسی قرار دادند

مارکوات و با توپولوژی ( 3-8-5الیه ورودی با  3نورون -

و نتایح حاکی از دقت قابل قبول این روش در مدلسازی

یک الیه پنهان با  8نورون -الیه خروجی با  5نورون) با

فرایندها در مقیاس صنعتی بود ( .)21نورازیان و همکاران

ضریب همبستگی بیش از 0/987و میانگین مربعات خطا

( )2010برای بهینهسازی فرایندهای صمغگیری و رنگبری

برابر با  0/0002به عنوان شبکه عصبی بهینه انتخاب میشود.

روغن پالم از روش شبکههای عصبی استفاده کردند .در

همچنین میزان باالی ضرایب همبستگی نمودار های شکل 2

واقع این محققین از این روش برای بهینهسازی مقدار

که مقادیر پیشبینی شده توسط این شبکه بهینه در مقابل

مصرفی فسفریک اسید (عامل صمغگیری) و خاک رنگبر

دادههای آزمایشگاهی را برای  5متغیر خروجی مورد نظر

(عامل رنگبر) استفاده کردند .نتایج این پژوهش بیانگر این

نشان میدهد را میتوان دلیلی دیگر بر دقت باالی این مدل

امر بود که استفاده از این روش میتواند با بهینهسازی مقدار

دانست .خزایی و دانشمندی ( ،)2007خشککردن الیه

استفاده از این مواد صرفه قابل توجهی را در زمان و

نازک یکی از دانههای روغنی را با استفاده از مدلهای

هزینههای فرایند روغن باعث شود ( .)22در تحقیقی بخش

ریاضی و همچنین با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی

آبادی و همکاران ( )1396به منظور مدلسازی فرایند

مدلسازی کردند .مدلهای ریاضی بررسی شده شامل مدل

استخراج روغن از دانههای آفتابگردان در مقیاس صنعتی از

پیچ ،هندرسون و پابیس ،لگاریتمیک و ویبول بود که با مدل

 3سطح دمای پخت ( 80 ،70و  100درجه سانتیگراد) و سه

شبکه عصبی مقایسه گردیدند .شبکه عصبی مصنوعی نسبت

سطح رطوبت دانههای خروجی از دیگ پخت ( 7/5 ،7و 8

به مدلهای ریاضی با قدرت بهتری قادر به پیشبینی پارامتر

درصد) استفاده کردند و میزان روغن ،رطوبت و پروتئین

مورد نظر بود .شبکه بهینهی انتخاب شده با توپولوژی -6-2

کنجاله و درصد مواد ریز نامحلول در روغن و اسیدیته

 1-3با تابع انتقال تانژانت هیبربولیک سیگموئیدی بود .این

روغن را مورد بررسی قرار دادند .آنها جهت پیشبینی روند

مدل قادر به پیشبینی نسبت رطوبت با ضریب همبستگی

تغییرات

در

بیشتر از  0/998و میانگین مربعات خطای کمتر از 0/0192

نرمافزار  MATLABاستفاده کردند .در این مطالعه با

بود ( .)20دولتآبادی و همکاران ( )2016به منظور

بررسی شبکههای مختلف شبکهی پسانتشار پیشخور با

استخراج لیکوپن از از ضایعات تفاله گوجهفرنگی از

توپولوژیهای 10-5-2با ضریب همبستگی بیشتر از 0/999

مدلسازی شبکه عصب استفاده نمودند و بیان داشتند که با

و میانگین مربعات خطای کمتر از  0/003و با بهکارگیری

توجه به دقت شبکه عصبی بدست آمده و قدرت باالی آن

تابع فعالسازی تانژانت سیگموئید هیپربولیکی ،الگوی

در تخمین و پیشبینی میزان استخراج لیکوپن و فعالیت

یادگیری لونبرگ– مارکوات و چرخه یادگیری 1000

رادیکال گیرندگی به روش  ،DPPHو عنایت به این امر که

بهعنوان بهترین مدل عصبی مشخص گردید .نتایج حاصل از

اندازهگیری این خصوصیات در آزمایشگاه ،عالوه بر

مدلهای بهینهی انتخاب شده نیز ارزیابی گردید و این

وقتگیر و هزینهبر بودن تحت تاثیر اشتباهات اپراتورها

مدلها با ضرایب همبستگی باال )بیش از  (0/96قادر به

میباشد ،میتوان از این سیستمهای هوشمند که با سرعت و

پیشبینی روند تغییرات بودند (.)1

از

ابزارشبکههای

عصبی

مصنوعی
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جدول  -1مقایسه اثر تعداد نورونهای الیه پنهان و نوع تابع یادگیری و تابع فعالسازی تانژانت هیپربولیک سیگموئیدی بر دقت
پیشبینی خصوصیات مختلف روغن و کنجاله سیاهدانه حاصل از پیشتیمار میدان الکتریکی متناوب
الگوی جهنده
R2

الگوی لونبرگ مارکوات
R2

تعداد نورون

MSE
0/0027

0/951

3

0/0035

0/961

0/0043

4

0/0059

0/959

0/0099

0/965

5

0/0329

0/888

0/0069

0/957

6

0/0047

0/974

0/0201

0/963

7

0/0010

0/973

0/0248

0/961

8

0/0324

0/967

0/0002

0/987

9

0/020

0/978

0/0028

0/973

10

0/0031

0/978

0/0021

0/974

2

MSE
0/0078

0/950
0/958

جدول  -2مقایسه اثر تعداد نورونهای الیه پنهان و نوع تابع یادگیری و تابع فعالسازی لگاریتم سیگموئیدی بر دقت پیشبینی
خصوصیات مختلف روغن و کنجاله سیاهدانه حاصل از پیشتیمار میدان الکتریکی متناوب
الگوی لونبرگ
الگوی جهنده
R2

مارکوات
R2

تعداد نورون

MSE
0/0071

0/951

3

0/0035

0/961

0/0068

4

0/046

0/746

0/0034

0/962

5

0/0430

0/973

0/0241

0/959

6

0/0025

0/971

0/0057

0/973

7

0/0178

0/897

0/0030

0/976

8

0/0068

0/969

0/0078

0/905

9

0/0114

0/972

0/0032

0/976

10

0/0224

0/970

0/0041

0/979

2

MSE
0/007

0/910
0/960
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شکل  -1شماتیکی از شبکهی بهینهی انتخاب شده حاوی سه نورون در الیهی ورودی  8نورون در الیهی پنهان با تابع فعالسازی
تانژانت هیپربولیکی و  5نورون در الیهی پنهان با تابع تانژانت هیپربولیک سیگموئیدی

با توجه به توپولوژی شبکه عصبی انتخاب شده که به

خروجی یک ماتریس هسین ( 8×5اتصال  8نورون الیه

صورت  3-8-5می باشد ،ماتریس وزن برای الیه ورودی به

پنهان به  5نورون الیه خروجی) به ترتیب به صورت

الیه پنهان یک ماتریس هسین ( 3×8اتصال  3نورون الیه

ماتریسهای  Aو  Bخواهند بود:

ورودی به  8نورون الیه پنهان) و برای الیه پنهان به الیه
-0/35488

3/2058

-3/1397

-0/49129

1/8572

-2/5894

-0/70527

-2/0018

-2/0814

-0/27404

-0/099183

0/44717

-0/94934

-4/4588

-4/4928

-0/1123

-0/068657

3/1562

-0/12857

4/1929

-1/5977

0/43472

-2/3962

-4/0835

=A

-1/2659

-0/34412

0/42461

-1/7086

-0/69767

1/6702

1/6353

-1/7123

-1/2724

-0/34336

0/42806

-1/7174

-0/70085

1/6814

1/6377

-1/7143

0/27516

0/58927

-1/9135

0/17444

-1/9632

0/437

-1/1337

1/5406

2/1058

1/4846

3/123

1/547

1/7567

-2/8613

0/24701

1/2523

-0/82175

0/52196

1/0931

0/48778

0/18072

-0/24014

-1/9351

2/2188

=B
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در ضمن ماتریسهای بایاس برای الیه پنهان

3/1617

(ماتریس  )Cو الیه خروجی (ماتریس )D
بهترتیب دو ماتریس 8× 1و  5×1خواهد بود.

1/6718
1/0316
-0/79268

-0/076777

-0/79971

1/6146

-0/62459

(ب)

=D

0/041836

-3/2929

-1/2002

-1/0325

-5/265

(الف)

=C
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ج)

د)

(و)
شکل  -2تغییرات مقادیر پیشبینی شده توسط شبکه عصبی برای توپولوژی بهینه ( )5-8-3در مقابل مقادیر آزمایشگاهی برای
میزان راندمان استخراج (الف) ،کارایی فرایند استخراج (ب) ،رنگ روغن(ج) ،ضریب شکست روغن (د) و پروتئین کنجاله (و)

بررسی تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از آزمایش و مقایسه

نشان داد که افزایش شدت میدان الکتریکی ،تعداد پالسها

میانگینهای آنها که با روش آزمون دانکن صورت گرفته

و همچنین سرعت دورانی پرس مارپیچی باعث افزایش

بود ،نشان داد که با افزایش شدت میدان الکتریکی و تعداد

شاخص رنگ روغن شد در حالی که بر میزان ضریب

پالسها ،راندمان و کارایی فرایند استخراج روغن بهعلت

شکست روغن تاثیر معنیداری نشان نداشتند .افزایش

تجزیهشوندگی الکتریکی سلولها و نفوذپذیری بیشتر آنها

شاخص رنگ روغن را میتوان به تخریب بیشتر دانهها و

افزایش یافت .در حالی که با افزایش سرعت دورانی پرس

ورود بیشتر ترکیبات رنگزا مانند کلروفیل به درون روغن

مارپیچی از میزان راندمان و کارایی فرایند استخراج به علت

نسبت داد که نتایج گودرجان و همکاران ( )2007نیز موید

کاهش فشار وارده بر دانهها کاسته شد ( .)10نتایج همچنین

این مطلب بود ( .)18تشکیل مواد قهوهای در روغن فرایند
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شده ممکن است ،نتیجهی واکنشهای قهوهای شدن

 -5منابع

غیرآنزیمی از نوع میالرد ،کاراملیزاسیون و تخریب

 -1بخش آبادی ،ح ،.وحدانی ،م ،.مقیمی ،م ،.بذرافشان،

فسفولیپیدها باشد که میتوان افزایش شاخص رنگ با

م ،.رشیدزاده ،ش .و بوژمهرانی ،ا .1396 .مدلسازی

افزایش سرعت دورانی پرس مارپیچی را به آنها نسبت داد.

فرایند پخت در حین استخراج روغن از دانههای

گرجی و همکاران ( )1395بیان داشته بودند که روشهای

آفتابگردان با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی در

نوین استخراج در مقایسه با روشهای متداول نمیتواند

مقیاس صنعتی .مجله علوم و صنایع غذایی ایران.

برخی از ویژگیهای فیزیکی روغن از جمله ضریب

.11-1 :)14(69

شکست را تغییر دهد ( .)4میزان پروتئین کنجاله با افزایش

-2زرگری ،ع .1368 .گیاهان دارویی .جلد اول ،چاپ

شدت میدان الکتریکی در تعداد پالسهای پایین افزایش

پنجم ،موسسة چاپ و انتشارات دانشگاه تهران .صص-43

ولی در تعداد پالسهای باال کاهش یافت .نتایج این بخش با

.44

نتایج گودرجان و همکاران ( )2005مطابقت داشت (.)17

 -3شریعتزاده ،س.م.ع ،.ملکیراد ،ع.ا ،.هویدا ،ر،.
راهزانی ،ک ،.آقاجوهری ،م .و فضلی ،د .1389 .بررسی

 -4نتیجه گیری

تاثیر سیاه دانه بر گروههای تام تیول و پراکسیداسیون

در این پژوهش عملیات مدلسازی پارامترهای استخراج

لیپیدی سرم .مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد12 .

روغن از سیاه دانه به کمک پیش تیمار میدان الکتریکی

(.21-26:)4

متناوب توسط شبکه عصبی مصنوعی مورد تجزیه و تحلیل

-4گرجی ،ن ،.گلمکانی ،م.ت ،.مصباحی ،غ.ر ،.نیاکوثری،

قرار گرفت .عملیات مدلسازی با  1الیه پنهان مورد ارزیابی

م ،.اسکندری ،م.ه .و مزیدی ،س .1395 .بررسی

قرار گرفت .شبکهی مورد استفاده برای مدلسازی ،شبکه

ویژگیهای فیزیکوشیمیایی روغن دانه نارنج استخراج

پسانتشار پیشخور بود .از توابع فعالسازی مختلف برای

شده به روشهای مختلف .فصلنامه علوم و صنایع غذایی.

تعیین بهترین نوع تابع در تخمین ویژگیهای استخراج

.133-121 :)13( 54

روغن از سیاه دانه با پیش تیمار میدان الکتریکی متناوب

 -5منهاج ،م .ب .1384 .مبانی شبکههای عصبی

مورد استفاده قرار گرفت .نتایج نشان داد که بهترین عملکرد

مصنوعی .انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر718 .ص.

مدلسازی با تابع فعالسازی تانژانت هیپربولیک برای

6- Anderson, D. 1996. A primer on oils
)processing technology. In Y. H. Hui (Ed
Bailey's industrial oil and fat products.
JohnWiley and Sons, Inc., New York. Vol. 4:
pp 10-17.
7- Angersbach, A. and Knorr, D. 1997. High
intensity electric field pulses as pretreatment
for affecting dehydration characteristics and
rehydration properties of potato cubes. Die
Nahrung. 55: 143-146.
8- AOAC. 2008. Official methods of analysis
of the association of official analytical
chemists, Vol. II. Arlington, VA: Association
of Official Analytical Chemists.
9- AOCS. 1993. Official Methods and
Recommended Practices of the American Oil
Chemists’ Society, AOCS Press, Champaign,
IL. 762p.
10- Bakhshabadi, H., Mirzaei, H.O.,
Ghodsvali, A., Jafari, S.M., Ziaiifar, A.M. and
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