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Abstract
Purpose:
Optimizing the quality of lime, while using the energy system in the lime baking oven is a great service. Since
lime baking is always allowed, you can easily control it. The purpose of this study was to predict the quality of lime during
the manufacturing process in a lime baking oven and adjust the parameters provided before service delivery.
Methodology: The system variables presented in this study include: input tonnage and parameters of each round.
Improper adjustment of these parameters will result in increased fuel consumption, resulting in poor quality lime
production. Accordingly, in this paper, artificial neural networks as well as fuzzy neural networks have been used as
predictive tools to predict the quality of lime produced during the baking process.
Findings: These parameters are feeder, idle furnace, preheater, air conditioner, furnace, time and fuel consumption and
output of the produced lime quality model. Modeling in matlab software (matlab2017) was performed using 472 samples
with 8 properties.
Originality/Value: Eighty percent of the samples were used for training and 20% for testing. At the end of modeling,
artificial neural networks error 0.066 and fuzzy neural network error 0.054 were obtained.
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تصمیمگیری و تحقیق در عملیات

نوع مقاله :پژوهشی

پیشبینی کیفیت آهک در کوره پخت آهک با استفاده از روشهای مبتنی بر
عصبی -فازی
3

ایمان ذباح ،1علی ماروسی ،2ابوالفضل نوقندی ،3زهرا عباسی

 1مربی ،گروه کامپیوتر ،دانشگاه آزاد اسالمی تربت حیدریه ،تربت حیدریه ،ایران.
 2استادیار،گروه مهندسی کامپیوتر،دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه تربت حیدریه ،ایران
 3گروه کامپیوتر ،دانشگاه تربت حیدریه ،تربت حیدریه ،ایران

هدف :بهینهسازی کیفیت آهک ،همزمان با کاهش مصرف انرژی در کوره پخت آهک از اهمیت بسزایی برخوردار است .ازآنجاییکه پخت
آهک همواره در شرایط عدم قطعیت صورت میگیرد ،لذا باید کنترل آن توسط روشهای هوشمند انجام شود .هدف از انجام این پژوهش،
پیشبینی کیفیت آهک در طول فرایند ساخت آن در کوره پخت آهک و تنظیم پارامترهای ورودی ،قبل از تولید میباشد. .
روششناسی پژوهش :متغیرهای سیستم ارائهشده در این تحقیق شامل :میزان تناژ ورودی و پارامترهای هر دور میباشند .عدم تنظیم صحیح
این پارامترها ضمن افزایش مصرف سوخت ،منجر به تولید آهک فاقد کیفیت الزم ،خواهد گردید .بر همین اساس در این مقاله از شبکههای
عصبی مصنوعی و همچنین شبکههای مصنوعی فازی عصبی ،بهعنوان ابزارهای پیشبینی کننده و بهمنظور پیشبینی کیفیت آهک تولیدی
در طی فرایند پخت استفادهشده است .این پارامترها عبارتاند از فیدر ،آی دی کوره ،پیشگرمکن  ،کولر ،کوره ،زمان و میزان سوخت مصرفی
و خروجی مدل کیفیت آهک تولیدشده میباشد.
و  20درصد بهعنوان آزمون استفادهشده است.
اصالت/ارزش افزوده علمی :در پایان مدلسازی به کمک شبکههای عصبی مصنوعی خطای  0.066و شبکه فازی عصبی خطای 0.054
حاصل گردید.
کلیدواژهها :پیشبینی کیفیت آهک ،کوره آهکپزی ،شبکه عصبی مصنوعی ،عصبی-فازی .

 -1مقدمه
آهک و گچ ازجمله موادی هستند که کارایی آنها از دوران باستان ،توسط بشر شناختهشده و از آنها در ساختن انواع بناها ،استفادهشده
است .سنگآهک چه از نوع کربنات کلسیم و چه از نوع دولو میتی عمدهترین سنگها ،از خانواده کربناتها هستند و  22%پوسته زمین تا
عمق  11کیلومتری را تشکیل میدهند .آهک عالوه بر صرفهجو یی اقتصادی در هزینه مالت ،ابتدا آب مالت را جذب میکند و سپس پس
میدهد و بهاینترتیب باعث کند گیر شدن گچ و همچنین افزایش خاصیت شکلپذیری آن میشود .پخت آهک در قدیم در کورههایی
* نویسنده مسئول
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 ،xفصل  ،xxصفحهx-x :

یافتهها :مدلسازی در نرمافزار متلب ( )2019با استفاده از  472نمونه با  8و یژگی انجامشده است .از  80درصد نمونهها بهمنظور آموزش

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،xشماره

چکیده

صورت میگرفته است که در آن با ساختن طاقی از سنگآهک ،جایگاهی در زیر کوه درست میکردند و روی طاق را تا سر کوه پر از
سنگآهک مینمودند آنگاه سوخت را در آن جایگاه قرار داده و به مدت چهار شبانهروز به سنگآهک حرارت میدادند تا بپزد و آهک زود
گیر به دست آید(عبدالهی .)2019،1کاربرد آهک در ساختمانهای سنگی و آجری بهعنوان مالت و نیز روکش دیوار ،معمول بوده است.
روش تهیه کلی آهک ،همان حرارت دادن سنگآهک (کربنات کلسیم) تا دمای  1000تا  1200درجه سانتیگراد است .البته ،هر چه دما
باالتر باشد و گاز دیاکسید کربن حاصل ،بهتر از محیط خارج شود ،عمل تجزیه سنگآهک بهتر صورت میپذیرد که این عمل مستلزم
میزان سوخت بیشتر میباشد(چهرگانی و همکاران .)2019،2فرایند مربوط را میتوان از جنبه شیمیایی بهصورت واکنشهای زیر بیان کرد:
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دادن سنگآهک از جنبه شیمیایی ،کربنات کلسیم،
 -1پخت آهک -2 ،شکفتن آهک -3 ،کربنات شدن یا سخت شدن .در
ضمن حرارت ِ
ِ
ابتدا به آهک اکسید کلسیم و دیاکسید کربن تجزیه میشود .در درجه حرارت  1000درجه سانتیگراد ،یعنی حرارت سرخ شدن  ،واکنش
مذکور بهسرعت انجام میشود(خدابنده .)2005،3لزوم بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی درصنعت تولید آهک و سیمان همواره مورد
توجه محققان بوده است (وندربورت . )2001،4براساس گزارشهای منتشر شده از آژانس بینالمللی انرژی (،)IEAاین نهاد نیز در نظر دارد

که انرژی مصرفی در این بخش ها را تا سال  2025با تاکید بر کاهش انرژی مصرفی به مقدار قابل توجهی کاهش دهد (مسجدی خاک،5
 .)2021کارایی بیشتر این واحدها از نظر انرژی مصرفی پایین است که یکی از علل مهم آن در عدم ترکیب مناسب و تنظیم دقیق ورودی

های کوره است .بنابراین ،ارائه راهکارهایی جهت مکانیزه کردن تولید و تنظیم هوشمند ورودی های کوره ،ضمن ارتقاء کیفیت منجر به
نویسندگان مقاله  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،xشماره  ،xفصل  ،xxصفحهx-x :

کاهش مصرف انرژی خواهد شد .در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی ،می توان به پژوهش سعید موجودی و همکاران در سال  1396اشاره
کرد که راهکارهایی به منظور کاهش مصرف انرژی در سیمان سپاهان اصفهان ارائه دادند که مبتنی بر روش های هوشمند فازی بوده است

(مجدی .)2017،6بخش عمده ای از مطالعات در زمینه گچ و آهک بیشتر در زمینه ارزیابی مصرف انرژی در کارخانه های گچ بوده است
مانند مطالعه باقری و همکاران در سال  ، 1397که نشان داده شده است روش های فرا ابتکاری کارکرد موثرتری در بهینه سازی مصرف
انرژی ،نسبت به روش های کالسک دارند(باقری )2016،7و یا مطالعه (التون )2016، 8که برروی امکان ذخیره سازی انرژی و بهینه سازی
مصرف آن در کارخانه آهک و سیمان تمرکز داشته اند .از دیگر تالشهای صورت گرفته به منظور هوشمند سازی در حوزه آهک ارائه راهکاری
مبتنی بر شبکه های عصبی به منظور پیش بینی هزینه های انفجار در معادن سنگ آهک در سال  1399می باشد که توسط بستامی و
همکاران ارائه گردید(اسدی ، )2016،9بررسی تاثیر افزودنی های معدنی بر بازدهی تولید سیمان از دیگر تالشهای است که در سال 1398

توسط بهرامی و همکاران انجام گردید(بستامی .)2020،10آنچه که در پخت آهک اهمیت دارد ،تنظیم پارامترهای ورودی کوره ،با توجه به

تناژ ورودی و وضعیت دمای کوره است .به اینترتیب که شخص خبره با توجه به دریافت اطالعات از وضعیت کوره و مشاهده خلوص
آهک تولیدشده ،اقدام به تنظیم پارامترهای کنترلی مینماید .عدم دقت نظر توسط این شخص منجر به اعمال هزینههای بیشتر تولید ،شده
ضمن اینکه مصرف سوخت را بهشدت افزایش میدهد .از این رو استفاده از متدهای مبتنی بر هوش مصنوعی ،به منظور تنظیم پارامترهای
کوره ،می تواند ضمن کاهش خطای انسانی منجر به افزایش بهره وری تولید شود .در این مطالعه با تجزیه و تحلیل پارامترهای ورودی کوره
پخت آهک و به کمک شبکههای عصبی مصنوعی و شبکه های عصبی -فازی ،اقدام به مدلسازی و پیش بینی کیفیت آهک ،شده است؛
تا بتوان بر اساس آن پارامترهای دستگاه را تنظیم نمود.

-2روش پژوهش
تحقیق حاضر ،ارائه دهنده یک مدل پیش بینی کننده است ،که بر اساس متغیرهای ورودی به پیشبینی و یژگیهای مؤثر در کیفیت آهک
تولیدشده در کارخانه تولید آهک جهت بهبود میزان مصرف سوخت میپردازد.
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 2-1مواد

در این مقاله از مجموعه داده یکی از کارخانههای تولید آهک که توسط محققین پژوهش و در یک بازه  20روزه جمعآوریشده است،
استفادهشده است .تعداد نمونهها 472 ،و تعداد و یژگیهای هر یک از آنها  8مورد می باشد .جدول  ، 1نمونهای از دادههای
جمعآوریشده را نشان میدهد .ورودی مدلهای شبکه عصبی و شبکه عصبی-فازی حاضر عبارت است از ساعت ،تناژ ورودی (،)t/h
فیدر ( ،)Feederآیدی

(Fan

 ،)IDکوره ( ،)Klinپیشگرمکن ( ،)preheaterکولر ( ،)coolerمیزان سوخت مصرفی ( )/h3Nmو

درنهایت کیفیت ( )Qualityآهک تولیدی بهعنوان خروجی شبکه میباشد.
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جدول -1نمونهای از متغیرهای ورودی کوره پخت آهک و میزان سوخت مصرفی در  9سیکل زمانی
Table1-An example of the input variables of lime kiln and the amount of fuel consumed in 9 time cycles

ساعت

تناژ ورودی

فیدر

آیدی

کوره

پیشگرمکن

کولر

کیفیت

میزان سوخت

4

16

10/3

790

14

13

18

0/95

2000

5

16

10/6

790

15

13/5

18

0/94

2000

6

16

11

790

15

13/5

18

0/93

2000

7

16

11

790

14

13/5

18

0/95

2000

8

16

11

790

15

13/5

18

0/98

1906

9

17

11/5

792

16

13/5

18

0/97

2000

منظور از تولید آهک ،تبدیل سنگآهک ( )03CaCبه آهک زنده ( )Caoمیباشد .به این عمل تکلیس ( )Calcinationگفته میشود.
برای انجام تکلیس بایستی سنگآهک را تا دمای حدود  1150درجه سانتیگراد حرارت داد .در ابتدا سنگآهک با ابعادی بین  20تا 60
میلیمتر وارد پیشگرمکن میگردد .پیشگرمکن ابزاری است که بهمنظور گرم کردن و آمادهسازی اولیه مواد استفاده میشود و دارای انواع
گوناگونی است که در سیستم حاضر به شکل کورهی دوار میباشد .تأثیر دور پیشگرمکن بر پروسه به صورتی است که عمل انتقال مواد
در طول پیشگرمکن که به شکل لولهای استوانهای میباشد با چرخش آن اتفاق میافتد .نتیجه اینکه هرچقدر سرعت دوران پیشگرمکن
بیشتر باشد -1 :ماند مواد و میزان انباشت مواد (بار مرده) نیز در آن کمتر خواهد بود .بایستی میزان دور بهتر با توجه به تناژ ورودی طوری
تعیین گردد که بیشترین انتقال انرژی از گاز داغ به سنگ انجام شود؛ که این عدد بهصورت تجربی به دست میآید .سپس مواد وارد کوره
میگردد و دقیقا مشابه پیشگرمکن بایستی مقدار دوری برای کوره در نظر گرفت که بهینه باشد .درنهایت مواد پختهشده پس از خروج از
کوره وارد کولر میگردد .در کولر عملیات بازیافت حرارت صورت میپذیرد به این معنی که فن کولر با دمیدن بر آهک داغ باعث سرد
شدن آن میگردد و هوایی که پس از برخورد با آهک داغ ،حرارت آن باال رفته بهعنوان هوای ثانو یه و جهت تعیین اکسیژن موردنیاز برای
سوخت مجددا به کوره بازمیگردد .در این مرحله نیز میزان دور کولر سرعت خروج بار از کولر و همچنین میزان انباشتگی بار در کولر را
تعیین میکند که بازبایستی با توجه به تناژ ورودی عددی بهینه باشد .آی دی فن عملیات مکش در سیستم بهمنظور خروج گاز دیاکسید
کربن و گازهای حاصل از احتراق (میزان مکش در سیستم بایستی به مقداری تعیین گردد که در گاز خروجی  COوجود نداشته باشد)
میباشد .میزان سوخت به معنی مقدار گاز مصرفی (انرژی) میباشد که باکیفیت محصول خروجی رابطه مستقیم دارد .با توجه به این
مورد که مصرف سوخت برای تولیدکننده دارای هزینه میباشد بایستی مقدار سوخت در کمترین مقدار بوده تا جایی که به کیفیت محصول
آسیب نزند .شکل  1بیانگر چرخه طبیعی آهک میباشد.

شکل  -1چرخه طبیعی آهک .
Figure 1- The natural cycle of lime.

عنوان مقاله

3

16

10/2

790

14

13

18

0/97

2000

بهمنظور تحلیل دقیقتر پارامترهای ورودی  ،ضریب همبستگی هر یک از ورودی ها

محاسبه و در جدول  2ثبتشده است.

جدول -2بررسی تأثیر هر یک از ورودیها نسبت به کیفیت آهک
Table 2- Investigating the effect of each of the inputs on the quality of lime
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ورودی

ضریب همبستگی

ورودی

-0/06

کولر

0/10

پیشگرمکن

-0/20

کوره

0/21

آی دی فن

0/38

فیدر

0/14

تناژ ورودی

0/30

سوخت

-0/04

نتایج تحلیل ،نشان میدهد که بیشترین ضریب همبستگی ،مربوط به فیدر میباشد .بهمنظور مشاهده پراکندگی نمونهها و انجام عملیات
نویسندگان مقاله  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،xشماره  ،xفصل  ،xxصفحهx-x :

پیشپردازش و حذف نمونههای اضافی ،نمودار میانگین هر پارامتر ،در طی دوره  20روزه در شکل  2ترسیمشده است .این شکل گرچه
نمیتواند بهطور کامل قابلیت تفکیکپذیری سیستم و نقش آنها را نشان دهد ،اما یک نگرش کلی نسبت به تأثیر ورودیها در میزان مصرف
سوخت را نشان میدهد .بهعنوانمثال ،با توجه به شکل هفتم که بیانگر نسبت کیفیت آهک به میزان مصرف سوخت است ،میتوان دریافت
که با مصرف سوخت کمتر از  1700میتوان به کیفیتهای باالتر از  90درصد رسید .ضمن اینکه وجود نو یز در بیشتر و یژگیها نمایان
است .نو یز ،داده دارای خطا و مخرب است که میتواند فرایند مدلسازی را با اخالل مواجه کند؛ بنابراین با حذف این داده میتوان نتیجه
بهتری را در مدلسازی فرایند به دست آورد .برای مثالی دیگر میتواند به نمودار پراکندگی دوم ،که مربوط به تناژ است اشاره کرد .همانطور
که این شکل نشان میدهد هرچقدر تناژ ورودی بیشتر باشد ،مصرف سوخت بیشتر است.

شکل -2بررسی پراکندگی هر یک از ویژگیها ،نسبت به مصرف سوخت.
Figure 2- Investigation of the scatter of each feature in relation to fuel consumption.

محور افقی و یژگی و محور عمودی ،میزان مصرف سوخت میباشد که به ترتیب از چپ به راست و از باال به پایین عبارتاند از .1 :کولر-
سوخت  .2تناژ ورودی -سوخت  .3فیدر – سوخت  .4آی دی فن – سوخت  .5پیشگرمکن -سوخت  .6کوره-سوخت  .7کیفیت آهک-
سوخت  .8زمان – سوخت.

 -2-2نرمال سازی داده ها

با توجه به آنکه ،ورود دادهها به شکل خام باعث کاهش سرعت و دقت شبکه میشود ،برای پیشگیری از چنین شرایطی و همچنین به
لحاظ یکسان کردن ارزش دادهها برای شبکه عصبی ،نرمالیزه کردن دادهها ،قبل از اعمال به شبکه انجامشده است .عمل نرمالسازی
دادهها مطابق رابطه ( )1انجامگرفته است:
𝑛𝑖𝑚𝑥𝑥−

رابطه()1

𝑛𝑥𝑚𝑎𝑥−𝑥𝑚ℎ

= 𝑛𝑥

در این رابطه  X ،دادههای نرمال نشده Xn ،دادههای نرمال شده و  Xmaxو  Xminحداقل و حداکثر دادههای ورودی میباشند.معموال
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دو معیار مختلف بهمنظور ارزیابی کارایی هر شبکه و توانایی آن برای پیشگویی دقیق ،استفاده میشود .مجذور خطا ( )RMSEو
ضریب همبستگی 𝑅2که نشانگر میزان بازده شبکه میباشد مطابق روابط ( )2و ( )3محاسبه میشوند.
رابطه()2

𝑁

∑(𝑌𝐼 −𝑌̂𝐼 )2
∑(−𝑌̅ )2

𝑅2 = 1 −

در این رابطه 𝑖𝑦 نتایج مشاهداتی 𝑦̀𝑖 ،نتایج محاسباتی و 𝑁 تعداد کل مشاهدات است 𝑅𝑀𝑆𝐸 .اختالف این دو مقدار را نشان
میدهد.کمترین مقدار 𝐸𝑆𝑀𝑅  ،باالترین صحت پیشگویی را نشان میدهد .لذا هرچه این مقدار به صفر و  𝑅2به یک نزدیکتر شود،
مدل ارائهشده به واقعیت نزدیکتر است .در این مطالعه شبکههای عصبی مصنوعی متفاوتی ،با ساختار پرسپترون چندالیه مورداستفاده
قرار گرفتند .پارامترهای ورودی بهعنوان متغیرهای در نظر گرفتهشده است .بهمنظور افزایش دقت اندازهگیری خطا ،از روش اعتبارسنجی
متقابل ) (kfoldاستفادهشده است .بهاینترتیب که دادههای آموزش بدون جایگذاری به  kقسمت تقسیمشده و از  k-1نمونه بهعنوان
داده آموزشی و از بقیه بهعنوان داده آزمون استفاده میشود .شکل  3نحوه تقسیمبندی نمونهها به  5قسمت ( )k=5را نشان میدهد.

شکل -3تقسیم دادهها به  5قسمت و استفاده از  4قسمت بهعنوان دادههای آموزش و یک قسمت بهعنوان دادههای آزمون
Figure 3. Divide the data into 5 fold and use 4 fold as training data and one as test data.

 2-3کیفیتسنجی آهک به وسیله شبکههای عصبی مصنوعی

به فرایند استخراج دانش ناشناخته ،درست و بالقوه مفید از داده ،دادهکاوی گفته میشود .دادهها اغلب حجیم؛ اما بدون ارزش میباشند.
دانش نهفته در دادهها آنها را قابلاستفاده میکند .روشهای دادهکاوی را میتواند بهصورت بدون ناظر ( )Unsupervised learningو
با ناظر ( )Supervised learningدر نظر گرفت .در این پژوهش ازآنجاییکه فرایند مدلسازی از نوع با ناظر است یعنی خروجی مدل
مشخص است ،لذا از شبکههای عصبی مصنوعی و نیز شبکه فازی -عصبی ،بهمنظور پیشبینی کیفیت آهک تولیدی کوره استفادهشده
است .مدلسازی به کمک شبکه عصبی پرسپترون چندالیه ( )Multi-layer perceptronدر مرحله اول این پژوهش و مدلسازی به
کمک سیستمهای فازی عصبی در مرحله دوم استفادهشده است .ازآنجاییکه معماری شبکه عصبی ازنظر تعداد نرونها در الیهها،
میتواند درنتیجه مدلسازی نقش اساسی داشته باشد ،لذا حدود  20شبکه عصبی پرسپترون چندالیه موردبررسی قرار گرفت تا بهترین
معماری به دست آید .شکل  ،4ساختار شبکه عصبی مورداستفاده در این پژوهش که از نوع  3الیه است را نشان می دهد .تابع خروجی
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رابطه()3

2
𝑛∑
) 𝑖 ̀𝑦𝑖=𝑙(𝑦𝑖 −

√ = 𝐸𝑆𝑀𝑅

شبکه در الیه آخر ،با رابطه  4محاسبه میشود که در آن  hو  oبه ترتیب نشاندهنده تعداد الیه نهان و الیه خروجي بوده و منظور از  wهمان
وزنهاي الیهها ميباشد.
رابطه()4

𝑜
ℎ
𝑖𝑚𝑤)
)
𝑚𝑙𝑤 𝑖𝑥 𝑙∑(𝑚𝑔𝑠 𝑚∑(𝑚𝑔𝑠 = 𝑖𝑂

پردازش مدل شبکه عصبی شامل مراحل :ورود داده ،تحلیل و نمایش مسئله ،تعیین معماری شبکه و تعیین روش آموزش شبکه ،میباشد.
برای ایجاد مدل شبکه عصبی از نرمافزار متلب ( )matlab 2019استفادهشده است .شبکه عصبی
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پیشخور( Feed forward Neural

کمترین خطای ()RMSE

پارامترهای آموزش

الگوریتم آموزش

معماری شبکه عصبی

0/017

Learning Rate:0.05

Feed forward back
propagation

10-8-i-1

 )Networkکه در این پژوهش مورداستفاده قرارگرفته است ،یک شبکه عصبی مصنوعی است که در آن اتصال میان واحدهای تشکیلدهنده
آن ،یک چرخه را تشکیل نمیدهند .ورودیهای مدل شبکه عصبی حاضر ،عبارت است از ساعت ،تناژ ورودی ( ،)t/hفیدر (،)Feeder
آیدی ( ،)ID Fanکوره ( ،)Klinپیشگرمکن ( ،)preheaterکولر ( ،)coolerمیزان سوخت ( )Nm3و کیفیت ( )Qualityبهعنوان خروجی
نویسندگان مقاله  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،xشماره  ،xفصل  ،xxصفحهx-x :

شبکه میباشد .سایر پارامترهای شبکه عصبی در این پژوهش در جدول  3درج شده است.
جدول  -3پارامترهای شبکه عصبی با در نظر گرفتن کلیه پارامترهای ورودی i .متغیر بین  1۰تا  1۰۰نرون
Table 3- Neural network parameters taking into account all input parameters. i between 10 and 100 neurons

در این مطالعه ،معماریهای متفاوتی بهمنظور دستیابی به بهترین ساختار شبکه عصبی مورد آزمایش قرار گرفت .شکل  5خطای
محاسبهشده در معماریهای مختلف را نشان میدهد .بهترین معماری مربوط به زمانی است که تعداد  10نرون در الیه مخفی اول و تعداد
 16نرون ،در الیه مخفی دوم وجود دارد .پس از تقسیمبندی دادهها به روش اعتبار سنجی متقابل ( ،)kfoldنمونهها به شبکه عصبی اعمال
گردید .در هر بار تکرار از  452نمونه  362نمونه بهعنوان داده آموزش ( )Trainو  90نمونه بهعنوان داده آزمون ( )Testمورداستفاده قرار
گرفت .این عملیات در  10تکرار مختلف بررسی گردید که میانگین خطا برای هر تکرار محاسبه و در شکل  6نشان دادهشده است .تمامی
قسمت ها بهطور جداگانه به شبکههای عصبی مختلف طراحیشده در مرحله قبل تحویل داده شد و میانگین خطای تمام آنها محاسبه
گردید .درمجموع میانگین دقت شبکه در تمامی آزمونها  0.0665به دست آمد.

شکل  -4معماری شبکه عصبی پرسپترون  3لیه مورد استفاده در این مطالعه
Figure 4- 3layer perceptron neural network architecture used in this study
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شکل  -5تغییرات خطا با توجه به نوع معماری شبکه
Figure 5- Error changes according to the type of network architecture
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شکل  -6میانگین خطای عصبی به روش  Kfoldدر  1۰تکرار و k=5
Figure 6. Mean Kfold neural error in 10 replications and k = 5

 2-4کیفیتسنجی آهک با استفاده از سیستم فازی عصبی ()ANFIS

سیستمهای فازی ،سیستمهایی هستند که برای ایجاد نگاشت غیرخطی از ورودی به خروجی مورداستفاده قرار میگیرند .این نوع از
شبکهها برای مدل هایی که نمیتوان توصیف دقیقی برای آنها یافت ،کاربرد دارند .ویژگی بسیار مهم آن ها  ،این است که نیازی به
فرمول یا مدل ریاضی ،برای طراحی ندارند ،بنابراین در مورد طراحی سیستمهایی که نتوان عملکرد آنها را بهصورت مدل ریاضی بیان
کرد ،مانند مدلسازی کیفیتسنجی آهک بسیار مفید و مناسب به نظر میرسند .در این فاز از مطالعه بهمنظور کیفیتسنجی آهک از
شبکه عصبی – فازی استفاده شده است .ازآنجاییکه پارامترهای مفروض بهمنظور پیشبینی کیفیت آهک ،طبق جدول  1شامل  8فاکتور
است  ،لذا تعداد ورودی متغیرها در الیه اول  8میباشد .الیه آخر خروجی شبکه ) (fاست که هدف آن به حداقل رساندن اختالف
خروجی بهدستآمده از شبکه و خروجی واقعی است که کیفیت آهک را پیشبینی میکند .آموزش شبکه عصبي-فازی بهصورت یادگیري
با ناظر است .ساختار شبکه عصبي-فازي از نوع الگوریتم آموزش هیبرید و شبکه انفیس به کار گرفتهشده در این پژوهش دارای تابع
عضویت از نوع " "linearدر الیه خروجی و تابع عضویت از نوع " "gaussmfدر الیه ورودی میباشد.
برای هریک از ویژگیها یک متغیرهای زبانی بین  2تا  6تابع عضویت در نظر گرفتهشده است .بهعنوان نمونه شکل  7متغیر پیشگرمکن
کوره ( )preheaterرا نشان میدهد که شامل  5تابع عضویت است .مانند مرحله اول ،پس از تقسیمبندی دادهها به روش kfold
نمونهها به شبکه فازی عصبی اعمال گردید .در هر بار تکرار از  452نمونه  362نمونه بهعنوان داده آموزش ( )Trianو  90نمونه بهعنوان
داده آزمون ( )Testمورداستفاده قرار گرفت .شکل  8میانگین خطای محاسبهشده در هر مرحله را نشان می دهد.
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شکل  -7توابع عضویت متغیر پیش گرمکن کوره
Figure 7- Variable membership preheater furnace membership functions

نویسندگان مقاله  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،xشماره  ،xفصل  ،xxصفحهx-x :

شکل  .8میانگین خطای مدل عصبی -فازی به روش اعتبار سنجی متقابل در  1۰تکرار و k=5

Figure 8. Mean fuzzy neural error by cross-validation method in 10 replications and k = 5

 -3یافتههای پژوهش
در این مطالعه  452داده مربوط به کارخانه آهک از طریق برگههای الگ شیت ()Log Sheetجمعآوری گردید؛ هر یک از نمونهها شامل
 8و یژگی مندرج در جدول  1است .از این تعداد نمونه  80درصد به روش  kfoldجداسازی و بهمنظور آموزش به دو شبکه عصبی مصنوعی
و شبکه فازی عصبی تحو یل گردید؛ از  20درصد باقیمانده جهت آزمون شبکهها استفادهشده و میانگین خطا ثبت گردید .نتایج بهدستآمده
نشان میدهد که استفاده از هر دو مدل میتواند با دقت مطلوبی کیفیت آهک را پیشبینی نماید هرچند که دقت شبکه عصبی-فازی بیشتر
میباشد .جدول  4این واقعیت را نشان میدهد.
جدول  -4نتایج حاصل از پیش بینی کیفیت آهک در کوره با استفاده از شبکه عصبی و فازی عصبی
Table 4- Results of predicting the quality of lime in the furnace using neural and fuzzy neural networks

پیشبینی کیفیت
آهک (فازی – عصبی)

پیشبینی کیفیت
آهک (شبکه
عصبی)

0/95
0/94
0/93
0/88
0/90
0/97
0/97
0/94
0/93
0/97

0/94
0/93
0/94
0/83
0/91
0/96
0/92
0/95
0/96
0/94

میزان
سوخت
مصرفی

کولر

پیش
گرمکن

کوره

آیدی
فن

فیدر

تناژ
ورودی

کیفیت

ساعت

2000

18

16

13/5

790

11

14

0/95

7

1950

18

17

14

780

10/6

16

0/95

11

2026

18

17

19

787

10/6

15

0/95

12

1600

20

18

17/5

730

5/7

17

0/87

18

1950

16

15/6

14

737

5

14

0/90

20

1700

20

18

17/5

730

6

17

0/96

17

1900

19

35

17/5

770

6/7

20

0/95

12

1900

19

35

17/5

770

6/7

20

0/94

13

1936

20

19

18

782

5/5

16

0/94

22

1971

20

18

18

786

6

17

0/96

23

شکل  9خروجی مدل فازی و خروجی واقعی و انحراف معیار خطا را نشان میدهد .درمجموع میانگین دقت پس از  10بار آزمون
 0.054به دست آمد.
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 -4بحث و نتیجهگیری
هرکدام از شبکههای عصبی و سیستمهای فازی دارای نواقص خاص خود هستند .وقتی سیستمی تنها با شبکه عصبی طراحی میشود،
مدل درواقع شبیه جعبه سیاهی است که نیاز به تعریف شدن دارد و یک فرآیند کامال محاسباتی و سنگین خواهد بود .از طرف دیگر ،در
طراحی سیستمهای فازی نیاز به فهم عمیقی از متغیرهای فازی و توابع عضو یت و همچنین انتخاب صحیح قوانین فازی است .شبکههای
عصبی-فازی به بهترین نحو این دو سیستم را (سیستم عصبی و سیستم فازی) ترکیب میکند .در این پژوهش سعي شد برای تخمین
کیفیت آهک از روشهای مختلف دادهکاوی با تکیه بر شبکههای عصبی و فازی عصبی استفاده شود .در اولین مرتبه مدلسازي از یک
شبکه عصبی پرسپترون چندالیه با الگوریتم پس انتشار خطا استفاده شد؛ و کلیه  8فاکتور مربوط به ورودیها به شبکه عصبی اعمال
گردید .در مرحله دوم مدلسازی از شبکههای عصبی–فازی استفاده شد .همچنین معماریهای مختلف شبکه عصبی ازنظر تعداد نرونها
و الیهها و نیز معماریهای مختلف شبکه فازی عصبی ازنظر تعداد قوانین برای حصول بهترین نتیجه موردبررسی قرار گرفت .اهمیت
پیشبینی ازآنجهت است که اگر اپراتور بتواند کیفیت آهک را قبل از اعمال ورودیها به کوره پخت تشخیص دهد ،میتواند با تنظیم
دقیق پارامترها در مصرف سوخت صرفهجو یی قابلتوجهی نماید.

تعارض با منافع
نو یسندگان اعالم میدارند که هیچ تعارض منافعی در پژوهش حاضر وجود ندارد.
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