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عوامل تعیینکنندة مدول االستیسیته و مدول گسیختگی
تختۀ خردهچوب بر اساس دادههای اطالعات پایه
 علی بیات کشکولی؛ دانشیار گرو علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشلا زاب  ،زاب  ،ایران

چکیده
مقدار مدول االستیسیته و گسیختگی تختۀ خردهچوب بر اساس عوامل تولیدی کنترل میشود .حال سؤال اساسی این است
که عوامل تعیینکنندۀ خواص خمشی تختۀ خردهچوب ک دامان د دادهه ای پای ۀ ای ن تحقی

ش امل  17متغی ر مش ترک

اندازهگیریشده با  122تكرار در منابع علمی معتبر داخلی است .روشهای مدلسازی خطی و مدلسازی غیرخطی آزم ون
گاما ،ام ،و الگوریتم ژنتیک و شبكۀ عصبی برای آزمون سؤال اس تفاده ش د .عوام ل تعی ینکنن دۀ خ واص خمش ی تخت ۀ
خردهچوب شاملِ  .1نوع مواد مصرفی .0 ،جرم مخصوص خشک مواد اولیه با می انگینگی ری س اده .7 ،ج رم مخص وص
خشک مواد اولیه با میانگینگیری وزنی .4 ،مقدار درصد چسب اورۀ فرمالدئید .5 ،جرم مخصوص تختۀ تولیدی .1 ،زم ان
پرس .3 ،دمای پرس ،و  .8فشار پرس هستند و به غیر از این عوامل ،ضخامت تختۀ تولیدی برای مدول گس یختگی و نی ز
درصد اختالط مواد چوبی و منابع لیگنوسلولزی غیرچوبی و مقدار درصد کلرید آمونیوم برای مدول االستیس یته مه مان د.
مدلهای الگوریتم ژنتیک و شبكۀ عصبی نشان میدهد که عوامل تعیینکنندۀ مذکور مخصوصاً جرم مخصوص خشک مواد
اولیه با میانگینگیری وزنی برای مدول گسیختگی و درصد چس ب ب رای م دول االستیس یته قابلی ت کنت رل کیف ی تخت ۀ
خردهچوب را دارند و برخی عوامل دیگر را میتوان بابت در نظر گرفت .درصد مطل خطای مدل پیشبینی شبكۀ عص بی
برای مدول گسیختگی برابر  5/144و برای مدول االستیسیته برابر  4/71است.
واژگان کلیدی :آزمون گاما ،الگوریتم ژنتی ک ،تخت ۀ خ ردهچ وب ،ش بكۀ عص بی مص نوعی ،م دول االستیس یته ،م دول
گسیختگی.

 نویسندة مسئول تلف 09377321972

Email: ali.bayatkashkoli@gmail.com

121

نشری ننل و فرآورد های چوب ،مجل منابع طبیعی ایران ،دورة  ،07شمارة  ،1تابستان 3191

ای تحقیقات گونۀ صنوبر اس  ،رلی جرم مخصوص

مقدمه
ایران

مواد ارلیۀ مصرفی ر کل کیک خردهچروب در برخری

فعالاند ر از گسرتر رسریعی از مرواد ارلیره اسرتفاده

تحقیقات ذکر نشده بود .فرارانی رطوب

خردهچروب

میکنند .معموالً منابع لیگنوسلولزی ای کارخانهها در

ارلیه در بیشتر موارد  1درصد بوده ،رلی  3درصد نیرز

کارخانههای تختۀ خردهچوب در مناطق مختل

شمال کشور مخلوطی از گونههای جنگلی ،در شرمال

استفاده شده اس  .رطوب

غرب کشور از گونههای صرنوبر ،ر در سرایر منراطق

تحقیقات بی  31تا  31درصرد اسر  ،رلری معمروالً

ایران ،منرابع لیگنوسرلولزی دیگرری ماننرد ضرایعات

 32درصد بیشتر اسرتفاده

کیک خردهچوب با رطوب

کیرک خررده چروب ایر

کشاررزی ،شاخه ،ر سرشاخههای باغی اس  .در ای

میشود .چس

صورت ،خط تولید آنها در شررایط متفرارت کنتررل

درصد استفاده شده کره برا مقردار  31ترا  32درصرد

میشوند .هدف تمام ای کارخانهها تولید محصول برا

بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اس  .مقدار  2درصرد

یکسان در شررایط متفرارت اسر  .اگرر خرط

هاردنر کلرید آمونیوم بیشتر از  3درصد استفاده شرده

کیفی

تولید در شرایط متفارت کنترل ر تنظیم نشود ،کیفی
تولید مطلوب نخواهد بود ر باعث افزای
کاه

ضایعات ر

رقاب پایری محصروالت کارخانره مریشرود.

اس  .ضخام

ارر فرمالد یرد در محردرد  7ترا 32

تختههای تولیدی در محدرد بی 32

تا  31میلیمتر اس  ،رلی تختههای با ضرخام

بری

 35تا  31میلیمتر بیشتر ساخته شردهانرد .جررم ایر

کرره کارخانررۀ

تختههای آزمایشرگاهی بری  1/52ترا  1/75گررم برر

تولیدکننده از باگاس نیاز به خواص خمشری معری ر

با فرارانری  1/7گررم برر سرانتیمترر

کیفی ر

یکسرران برره ای ر معنرری اس ر

کارخانۀ تولیردکننرده از گونرههرای جنگلری نیراز بره
مقارم

در محدرد دیگر دارد .بنابرای  ،ای محدرد

مقارمتی برای برطرفکردن نیاز مشخ

برازار ثابر

سانتیمتر مکع
مکع

اس  .تختۀ خردهچوب ای تحقیقات با زمران

پرس  4تا  8دقیقه ر با فرارانی  7دقیقه ،دمرای پررس
 341تا  385درجۀ سانتیگراد ر با فرارانی  371درجۀ

نگه داشرته مریشرود ر بررای ایر هردف از عوامرل

سانتیگراد ،ر فشرار پررس  11ترا  311کیلروگرم برر

تعیی کنند موجود در خط تولیرد اسرتفاده مریکننرد.

سانتیمتر مربع ر با فرارانی  11کیلوگرم بر سانتیمترر

تحقیقات ارلیۀ زیادی در زمینۀ تولید تختۀ خردهچوب

مربع ساخته شده اس  .برخی از ایر تحقیقرات کره

بررا مررواد ر شرررایط متنرروع انجررام گرفترره اسر  .ایر
اطالعات ،امکان ساخ

تختۀ خردهچوب با مقارمر

استاندارد یرا ترأثیر مرواد ارلیرۀ متفرارت ر مت یرهرای

حاری ای اطالعاتاند بدی

شر اند [ .]31-3

تحقیقات داخلی دربرار مردلسرازی در صرنایع
چوب ر کاغا محدرد به نرمافزارهای آماری اسر

ر

را نشان میدهد .گستر رسیعی از

اطالعات در زمینۀ مدلسازی غیرخطی رجود نداش .

ای تحقیقات داخلی ،شرایط ر مواد متنوعی را نشران

مدلهایی با استفاده از ررش رگرسیون گامبهگام برای

میدهرد .گونرههرای صرنوبر ر جنگلری ،شراخههرا ر

تختههای سراختهشرده برا شررایط مختلر  ،گرادیران

سرشرراخههررای برراغی ،ر ضررایعات کشرراررزی ماننررد

رطوب  ،ابعاد خردهچروب ،درجرۀ حررارت ،ر زمران

باگرراس ،کرراه ،ر کلرر  ،مررواد ارلیررۀ لیگنوسررلولزی

پرس پی بینی شده اس  .ای مدل نشان داد که ابعاد

استفادهشده در ای تحقیقات بودهاند .مواد ارلیۀ غال

خرده چوب مهمتری عامرل ترأثیرگراار برر مقارمر

ساخ

بر مقارم
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خمشی تختۀ خرده چوب اس

ر با افرزای

کشرریدگی خررردهچرروب مقارمرر

تختۀ خردهچوب نیز مورد توجه بوده که برخی از ای

ضرری

خمشرری تختررۀ

تحقیقات به ای شر اس .

خرده چوب بهبود مییابد .در عامل ابعاد خرده چروب

کاربرد شبکۀ عصبی در کنتررل مت یرهرای فراینرد

رارد

تختۀ خردهچوب بررسی شرده اسر  .شربکۀ عصربی

ر گرادیان رطوب

به ترتی ِ شدتِ ترأثیر مثبر

مدل نهایی مدرل االستیسیته شدند [.]37
معادلررههررای رگرسرریون چنرردمت یررر مربرروط برره
خواص مکانیکی سه مت یر مسرتقل درصرد چسر
دانسرریتۀ تختررۀ خررردهچرروب ر ضررری

ر

کشرریدگی

خرده چوب پی بینی شرده اسر  .معادلرۀ درجره در
برای هی کدام از ریژگریهرای مکرانیکی در سرطح 3
درصد معنیدار نبوده اس  ،رلری معرادالت خطری ر
نمایی معنیدار بودهاند .معادلرۀ نمرایی در مقایسره برا
معادلۀ خطی خواص مکانیکی تختۀ خردهچوب را برا
درصد خطای کمتری پی بینی میکند [.]38
مسئلۀ بیشینه کردن تابعهای چگالی چاپ ر میزان
پوش

کیفی
قال

جروهر در کاغراهای بسرتهبنردی ،در

یک برنامهریزی ریاضری چنردهدفره فرمولره ر

سس ،با بهرهگیری از ررش فازی حل ر سطو بهینه
تعیی شده اس

[ .]39تجزیۀ همبستگی ر رگرسریون

چندمت یره برای تعیی ماثرتری مت یرهرای فراینردی
استفاده شد ر میرزان ترأثیر مت یرهرا برر مقارمر

بره

ترکیدن ر پارگی کاغا ررزنامه بررسی ر سرانجام ای
در ریژگی آنها از رری مت یرهای ماثر پی بینی شد.
مدلهای مناس
مقارم

ر بیشماری برای پی بینی ر کنترل

به ترکیردن کاغرا ررزنامره تهیره شرد [.]21

خصوصررریات براقیررر

ر کررردری خمیررررکاغرررا

رنگزداییشد په برگان برا اسرتفاده از مردلسرازی
رگرسیون چندمت یره برای کنترل بهینۀ کارخانۀ چوب
ر کاغا مازندران بررسی شد .نتایج ای مدلهرا ابرزار
مناسبی برای کنترل بهینۀ فرایند اس

[.]23

ررشهای مدلسازی خطری ر غیرخطری کراربرد
زیادی در بهینهسازی فرایند تولید دارد ر در بسریاری
از تحقیقات خارجی گزارش شده اسر  .فراینردهای

ابزار ماثری برای مردلسرازی فراینرد تولیرد اسر

ر

دادههررای راقعرری را شرربیهسررازی مرریکنررد .دادههررای
ررشهای شبکۀ عصبی با دادههای برهدسر آمرده از
مت یرهای فرایند کارخانۀ تختۀ خردهچوب برا نمرودار
بررسی شد .مدل شبکۀ عصبی برای چسبندگی داخلی
بر اساس محدردهای از دادههای مشرخ

ضرخام ،

دانسریته ،مقردار رطوبر  ،راکشریدگی ،ر جرراب آب
تختۀ خرده چوب تهیه شرد .معیارهرای محاسربهشرده
برای آزمون شبکۀ عصربی هماننرد معیارهرای آمراری
کنترل فرایند مورد قبول بود [.]22
خصوصرریات مکررانیکی تختررۀ خررردهچرروب بررا
بهکاربردن ررش شبکۀ عصبی پی بینری ر سرس ،برا
نتایج رگرسیون گامبهگام مقایسره شرد .خصوصریات
فیزیکرری ر مکررانیکی تختررۀ خررردهچرروبهررای بررا
ضخام های متفارت  91کارخانره در اسرسانیا تعیری
شد .ضخام

ر خصوصیات فیزیکری برهدسر آمرده

رارد شبکۀ عصبی شد ر از طرف دیگرر خصوصریات
مکانیکی تختۀ خردهچوب پی بینری شرد .مردلهرای
شبکۀ عصبی بهدس آمرده در مقایسره برا مردلهرای
رگرسیونی گامبهگام سرازگاری بیشرتری برا دادههرای
راقعی دارند [.]21
مرردرل االستیسرریته ر گسرریختگی چرروب بلرروط
تیمارشد حرارتی با ررش منطق فازی پی بینی شرد.
مقارم

نمونههای چوب بلروط تیمرارِ حرارتریشرده

اندازهگیری ر با تجزیه ر تحلیرل آمراری گرامبرهگرام
ارزیابی شدند .ررردی مدل منطق فازی خررجی ایر
تجزیرره ر تحلیررل آمرراری اس ر  .مرردل منطررق فررازی
مرریتوانررد مقرردار مرردرل االستیسرریته ر گسرریختگی
نمونههای آزمونی را با دق

باال پی بینری کنرد .ایر
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مدل بهطور ریژه میتوانرد در کارخانرههرای صرنع
چوب بهکار برده شود [.]24

پرهزینه محاسبه میشود که نیاز بره زمران دارد .رلری
مدل منطق فازی برای فرایند ای محصول با دق

چسبندگی داخلی دادههای مربوط بره مت یرهرای
فرایند تختهفیبر نیمهسنگی با ررش تجزیره ر تحلیرل
آماری گرامبرهگرام ،مردلسرازی شرده ر دقر

باال

ایجاد شد ر کارخانههای چندسازهای میتوانند از ای
ررش استفاده کنند [.]29

مردل

چسبندگی داخلی تختۀ خرده چوب با برهکراربردن

پی بینی چسبندگی داخلری برا ررشهرای الگروریتم

ررش شبکۀ عصبی پری بینری شرده اسر  .شناسرایی

نتیک ر شبکۀ عصبی افزای

داده شرده اسر  .ایر

پارامترهای ماثر در کنترل فرایندهای کارخانهها مشکل

ررش باعث میشود تا مت یرهای انتخابشده کرارایی

اس  .ررش شبکۀ عصبی برای مدلسازی ر پی بینری

نبرود مت یرهرای غیررمراثر بهبرود

ر برا

پی بینی را بهعل
ببخشند .دق

ر پی بینی ررش الگروریتم نتیرک برا

مت یرهای انتخابشده بیشتر از نتایج الگوریتم نتیرک

مقارم
دق

تختۀ خردهچوب توسعه داده شده اسر

باال مقدار چسبندگی داخلری تخترۀ خرردهچروب

تولیدی کارخانهها را پی بینی میکند [.]11

بدرن انتخاب مت یر اس  .البته مردلهرای حاصرل از

ررشهرای مرردلسررازی خطری ماننررد مرردلهررای

تجزیه ر تحلیل مالفههای اصلی تحقیق نتایج بهترری

گامبهگام رگرسیون چندمت یر خطی ر غیرخطی مانند

از ای ررش ر ررش شبکۀ عصبی دارد [.]25

الگوریتم نتیرک ر شربکۀ عصربی کراربرد زیرادی در

اثررر زاریررۀ الیرراف بررر رری مرردرل گسرریختگی ر

کنترل فرایندهای کارخانههای چندساز چروبی ماننرد

االستیسیتۀ کاج اسکات با منطق فازی پی بینری شرده

تختۀ خرده چوب ر تختۀ فیبر دارند ر با ای ررشهرا

اس  .مدل منطق فازی بر اساس زاریۀ الیاف ایر در

میتوان مت یرهای تعیی کنند خصوصیات مکانیکی یا

باال پی بینی میکند .کارخانههرای

فیزیکی را شناسایی ر بر اساس آن مردلسرازی کررد.

چندساز چوبی میتوانند از ای ررش اسرتفاده کننرد

اطالعات پایهای زیادی در منابع داخلی دربار عوامل

[.]21

تأثیرگاار بر مردرل االستیسریته ر گسریختگی رجرود

مقارم

را با دق

خصوصیات فیزیکی تختهفیبر با دانسریتۀ متوسرط

دارد .حال ای ساال اساسی مطر میشود که عوامل

با ررش شبکۀ عصبی پی بینی شده اس  .مردلهرای

تعیی کنند ای خصوصیات مکرانیکی کره رارد مردل

پی بینی شبکۀ عصبی کارایی تولید ایر تخترههرا را

خطی ر غیرخطی میشوند کداماند ر کدامیک از ایر

افزای

میدهد ر سرع

باالیی دارد [.]27

مت یرها ،در کنترل مدرل االستیسیته ر گسیختگی تأثیر

تأثیر مت یرهای فرایند تولید کارخانرۀ کاغاسرازی

بیشتری دارد .بنابرای  ،هدف ای تحقیق ایجاد مدل ر

به پارگی کاغرا ررزنامره ر

تعیی عوامل تأثیرگاار ر کنترلکنند مدرل االستیسیته

مازندران بر رری مقارم

کاغا چاپ ر تحریر با استفاده از مدلسازی الگوریتم
نتیک ر شبکۀ عصبی بررسی شرد 31 .مت یرر از 315
مت یر رارد مدلهای شبکۀ عصربی شردند .مردلهرای
بهدس آمده دق

مناسبی داشتند [.]28

مدلی بر اساس منطق فرازی بررای تعیری مردرل
االستیسیته ر گسیختگی تختۀ فلیک ایجاد شده اسر .
ای مقارم ها در کارخانرههرا برا ررشهرای تجربری

ر مدرل گسیختگی اس .

مواد و روشها
شبکههای عصبی مصنوعی ر الگوریتم نتیک در ابزار
اصلی در ای مقاله برای شناسایی عوامل تعیی کننرد
خواص خمشی تخترۀ خررده چروبانرد .شربکههرای
عصبی مصنوعی نروعی مردلسرازی سرادهانگارانره از
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سیستمهای عصبی راقعیانرد کره کراربرد فرارانری در
حل مسا ل مختل

در علوم دارند .یکی از ررشهای

سلول ،یک پاس مناس

ر منطبق با رضعی

آن داده میشود که معیراری بررای هردای

ارزیابی
الگروریتم

کارآمررد در حررل مسررا ل پیچیررده ،شکسررت آن برره

نتیک به هدف مطلوب ر ایجراد یرک پاسر جدیرد

که هرکدام از ای زیربخ ها

جدیدی از پاس ها برا مقایسرۀ متقراطع

زیرمسا ل سادهتر اس

به نحو سادهتری قابل درا ر توصی

اس  .ترکی

باشند .ررشری

بی کررموزرمها ایجاد میشود .اعتبارسنجی در ررش

برای محاسبه رجود دارد که برر پایرۀ اتصرال بره هرم

الگوریتم نتیک بر اساس گررههای حافشده اس .

پیوستۀ چندی راحد پردازشی ساخته میشود .شربکۀ

تعداد  31مت یر مشرترا در منرابع علمری معتبرر

عصبی مصنوعی از تعداد دلخواهی سلول یرا گرره یرا

داخلرری برررای خصوصرریات مرردرل االستیسرریته ر

راحد یا نررن تشکیل میشود که مجموعرۀ ررردی را

گسیختگی بررسی شده اس  .ای مت یرهای مشرترا

به خررجری ربرط مریدهنرد .در راقرع ،یرک شربکه،

به ای شر اند:

مجموعهای از ای ساختارهای ساده اس

که در کنرار

یکدیگر سیستم پیچید نهرایی را توصری

مریکننرد.

 .Aنوع مواد مصرفی .B ،رطوب

خردهچوب.C ،

جرم مخصوص خشک مواد ارلیره برا میرانگی گیرری

شبکهها انواع مختلفی دارند ،اما همگی آنهرا از ایر

سرراده .D ،درصررد اخررتالط مررواد چرروبی ر منررابع

در مالفه تشکیل میشوند .3 :مجموعهای از گررههرای

لیگنوسلولزی غیرچوبی .E ،جرم مخصروص خشرک

کره

مواد ارلیه با میانگی گیرری رزنری .F ،مقردار درصرد

ررردیها را میگیرد ر بر رری آنها پرردازش انجرام

ارر فرمالد یررد .G ،مقرردار درصررد کلریررد

هر گره در راقع راحرد محاسرباتی شربکه اسر
میدهد تا خررجی بهدسر

بیایرد .2 .اتصراالت بری

گرههای ای اتصاالت نحو گار اطالعات بی گررههرا
را مشخ

میکند .در اینجا ،یک مدل شربکۀ عصربی

چسرر

آمونیوم .H ،رطوب

کیک خرردهچروب .I ،ضرخام

تختۀ تولیدی .J ،جرم مخصروص تخترۀ تولیردی.K ،
زمان پرس .L ،دمای پررس ،ر  .Mفشرار پررس .ایر

مصنوعی رجود دارد که با دادههای تجربی ،تابع رابطه

مت یرها در ای مطالعات اندازهگیری شده برود ر بایرد

بی عوامل را ایجاد میکند .الگروریتم نتیرک ،شربکۀ

انتخراب ر

عصبیِ آموزشدیده اس
را برای ترکی

ر پاس مطلروب ر مناسر

عوامل مربوطه جس رجرو مریکنرد.

الگوریتم نتیک ،ررش حل مسئله برا الهرام از نظریرۀ
تکامل اس

دادههای مربروط بره ایر در خصوصری

سس ،مت یرهای اندازهگیریشده در تحقیقات مختل
یکبهیک متناظر همدیگر ر همچنی متناس

برا ایر

خصوصیات انتخاب شوند .در نهای  ،داد متناظر ای

که شبیهسازی یک فرایند تکامرل طبیعری

مت یرها به تعداد  89تکرار برای مردرل االستیسریته ر

اس  .الگوریتم نتیک در حل بسیاری از مشکالت از

 319تکرار برای مردرل گسریختگی انتخراب شردند.

قبیل مدلسازی ،برازش منحنی ،طبقهبندی ،ر انتخاب

تجزیه ر تحلیل دادهها بهصورت خرام باعرث کراه

مت یر برای ترازکردن خط تولیرد موفرق بروده اسر .

دق

بهطور خاص ،الگوریتم نتیک ابزاری بسریار کارآمرد

تحقیقات مختلر

برای انتخاب مت یر در کنترل فرایند اس  .هرر مت یرر

بنابرای  ،تمام سری دادهها با استفاده از معادلۀ  3بری

در ررش الگوریتم نتیک با یرک کرد کرامسیوتری در

صفر ر یک نرمال شدند.

یک بردار نشان داده میشود ر یک سلول برای هریک

()3

از مت یرها ایجاد مریشرود .بررای هرر کررمروزرم یرا

میشود ر دادههرای پایرۀ انردازهگیرریشرده در
دارای دامنرۀ مقرادیر مختلفریانرد.

x i x min
x max  x min

xi

که در ای رابطره  xiداد انردازهگیرریشرد یرک
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مت یر xmin ،حداقل ر  xmaxحرداکثر داد انردازهگیرری

آزمای  1ر آزمون 7مدلهای شبکۀ عصبی برر اسراس

شد همان مت یر اس .

بهتری مردل الگروریتم نتیرک انتخراب مریشرود ر

دادههای نرمالشده در در مرحله شرامل  .3مردل
گامبهگام رگرسیون چنردمت یرر خطری برا نررمافرزار

آماری ،3ر  .2مدلسازی غیرخطی با نرمافزار گامرا 2ر
متل  1استفاده شدند.

محرردرد ایر در داده بررر اسرراس نمررودار حاصررل از
نقطهای که ت ییرات گاما کم ر خطی اسر
میشود .دادههای آزمای

مشرخ

از یک تا ای نقطره ر بقیرۀ

آنها ،دادههای آزمون اس  .مدل سریع ر برا کرارایی

تعداد مت یرها با نرمافزار آماری محردرد شردند ر

 8BFGSشربکۀ عصربی برر اسراس دادههرای

مناس

فقط آنهایی که رارد مدل رگرسیون خطی مریشردند

تفکیکشد آزمای  ،ایجاد میشرود .سراختار شربکۀ

برای تجزیه ر تحلیلهای مرحلۀ بعد اسرتفاده شردند.

عصبی مصنوعی با تعداد گررههرا در الیرۀ ارل ر درم

در غیر ای صورت زمان ر توان محاسبات کامسیوتری

تشکیل ر با حداقل خطرای جمرع میرانگی مربعرات

محرردرد در اختیررار بررود ر محاسرربات ممک ر نبررود.

آزمای

میشود .مقردار خطرای مردل ایجرادشرده را

محققان دیگر نیز به ای مشکل توجه کرردهانرد [.]13

میتوان آزمرود ر در ایر حالر

دادههرای راقعری ر

اس  .در نهای  ،دادههرای آزمرون

مدلهای آماری یا خطی برای خواص خمشی (مدرل

پی بینی مشخ

االستیسیته ر مردرل گسریختگی) توسرط ررش مردل

برردرن خررجرری (مرردرل االستیسرریته ر گسرریختگی)

گامبهگام رگرسیون چندمت یر خطی ایجاد شرد .ایر

تشکیل ر آمادهسازی مریشرود .مجردداً برا دادههرای

ررش مدلهای متفارتی را بررای هرکردام از خرواص

آزمون ،مقدار خررجری برر اسراس مردل ایجرادشرد

خمشی ارا ه میدهرد کره یرک مردل بررای هرکردام

دادههای آزمای

پی بینی میشود ر میتوان خررجی

انتخاب میشود .مت یرهای راردشده به ای مدل برای

راقعی را با خررجی پری بینریشرده مقایسره کررد ر

هریک از خرواص خمشری انتخراب مریشروند .ایر

دقیقتری مدل ایجادشده از بی مدلهای متفرارت را

مت یرهای انتخابشده یرا مراثر از نظرر آمراری بررای

انتخاب نمود .همچنی دق

مدرل االستیسیته ر مدرل گسیختگی با نرمافزار متل

ررش شبکۀ عصبی مصنوعی یا درصد مطلرق خطرای

آمادهسازی شدند .سس ،،با نرمافزار گاما ،عدد گاما ر
خطای استاندارد آزمون گامرا محاسربه ر نمودارهرای

آزمون ام 4ر جدرل الگوریتم نتیک 5ایجاد شد.

آزمون گاما ر ام ،مت یرهای ماثر ر غیررمراثر برر
خواص خمشی را مشخ

ر معموالً نترایج همردیگر

را تأیید میکنند .سس ،،الگوریتم نتیک ،مدلهایی از
کمتری گاما تا بیشتری گاما یا از بهترری حالر
برردتری حال ر

ترا

را نشرران مرریدهررد .تعررداد دادههررای

مدلهای ایجرادشرده برا

پی بینی 9را میتوان به شر رابطۀ  2محاسبه کرد:
][ Fi  Di
*100
Di
i 1
n



()2

1
n

Mape 

کررره در ایررر رابطررره  nتعرررداد داده Fi ،داد
پی بینیشده ،ر  Diداد راقعی اس .
آزمون گاما یک مدلسرازی غیرخطری ر ابرزاری
برای آنرالیز اسر

ر اجرازه مریدهرد ترا رابطرۀ بری

خررجیها ر ررردیها در مجموعه دادههرای عرددی
آزمای

شود .ای آزمون میتواند کمتری مقدار قابل

محاسبۀ میانگی مربعات خطا را برای هر مردل ارا ره
1. SPSS: regression linear; Stepwise
2. Wingamma
3. MATLAB
4. M Test
5. Genetic Algorithm

6. Train
7. Test
8. Broyden-Fletcher-Goldfrab-Shanno
)9. mean absolute percent errors (Mape
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بدهررد .آزمررون گامررا مقرردار خطررای برآرردشررده (یررا

بقیۀ مت یرها در آزمون قرار داده میشوند .ای کار ترا

راریان ،اشتباه) را از رری دادهها بهصرورت مسرتقیم

جایی صورت میگیرد که هریک از مت یرها یکمرتبه

نشان میدهد [.]12

کنار گااشرته شروند .مقردار گامرای هرکردام از ایر

از ای رر ،برآررد خطایی ،که به آن آزمرون گامرا

ترکیبات که بیشتری مقدار را داشته باشد ،یعنی مت یر

اطالق میشرود ،مریتوانرد معرادل مجمروع مربعرات

حافشده ،مهمتری مت یر اس  .اگر ای مقدار گامرا

اشتباهات غیرخطی در رگرسیون خطی در نظر گرفتره

حداقل باشد ،مت یر کنارگااشتهشده کرماهمیر ترری

شود .بهطور فرض ،آزمون گاما ،که اگر در نقطرۀ  xر

مت یر اس .

’ xبرررا همررردیگر در فضرررای ررردی متنررراظر برررا

برای یرک مجموعره داده ،نررمافرزار ریر گامرا،

خررجیهای  yر ’ yبره هرم نزدیرک شروند بایرد در

آزمون گاما را انجام میدهد ر راریان ،خطا را بررای

فضای خررجی نیز به هم نزدیک شروند رگرنره ایر

هر خررجی محاسبه میکند کره بررآرردی از خطرای

ناشی از اختالفی اس

که از نویزها (مانند بیدقتی در

اندازهگیری ،ماثرنبودن ررردی برر رری خررجری ،ر

میانگی مربعات حداقل خواهد بود ر میتواند در یک
مدل انعطافپایر بهدس

بیاید .بررای تعیری بهترری

سادهنبرودن ررابرط بری ررردی ر خررجری) ایجراد

ترکیرر

میشوند .رقتی مقدار گاما صفر باشد ،هی محدردیتی

گزینههایی مانند جاسازی کامرل ر الگروریتم نتیرک

یک مدل خوب رجود ندارد ،اما در راقع

در جاسازی کامل در نظر

برای ساخ

زمانی که مقدار گاما مثب

باشرد نتیجرۀ کرار درسر

ررردی مرردل از برری دادههررا ،نرررمافررزار

دارد .تمام ترکیبات مختل

3

گرفته میشود ر معموالً زمان زیادی نیاز دارد .چنری

اس  ،که در ای حال  ،نقاطی که دارای مقادیر کمتر

عملی امکان انتخاب ررردیهرا از کرل ررردیهرا را

در مقایسه با دیگر مت یرها هستند استفاده مریشروند.

میسر میکند .ایر عمرل سرعی مریکنرد بسریاری از

آزمون گاما خطای موجود در دادهها را برا توجره بره

ررردیها را برای بهدس آرردن کوچکتری مقرادیر

بهتری مدل حاصل از دادهها برآررد میکند ر مدلی با

بکند که تعرداد آن بره تعرداد

زیاد ارا ه میدهد [.]11

دق

نتایج تقاضرا بسرتگی دارد .امرا الگروریتم نتیرک برر

آزمون ام ررش اندازهگیری برای بررآررد قابلیر
اعتماد آمار گامای راریان ،اشتباه اس

اساس اصول نتیک ،ترکیباتی از دادهها را میسرازد ر

که برا توجره

به دادههای موجود با اسرتفاده از بررآررد آمرار گامرا
حاصل میشود .ررش کار بهصورت متروالی اسر
مراحررل مختلر

مطلق گاما با هم ترکی

ر

رری آنها عمل میکند تا بهتری ترکی
حاصل کند .الگوریتم نتیک اغل

ررردیها را

گزینۀ خوبی برای

ررشهای پی بینی برر مبنرای رگرسریون اسر

کره

دارد .ایر آزمررون برررای نشرراندادن

فضایی برای تمام ترکیبات مورد استفاده در الگروریتم

آمرار گامرا در

حاصل شود .با

چگونگی بهکارگیری مقرادیر مختلر

نتیک فراهم میکند تا بهتری ترکی

بیشتر دادهها محاسبه میشود .در نهای  ،اگرر دادههرا

توجه به مبانی ای ررش ر جوابهای بهدسر آمرده،

برای آزمون گاما کافی باشرد ،بایرد خرط مجرانبی برا

ترکیبی بهتری خواهد بود که کمترری مقردار گامرا ر

راریان ،حقیقری خطرای محاسربهشرده در خررجری

در عی حال کمتری مقدار خطای استاندارد را داشته

بهدس

آید .آزمون ام مراحلی به شر زیر دارد :ابتدا

باشد.

کررل ترکیبررات (تمررام مت یرهررا) مررورد آزمررون قرررار
میگیرند .سس ،،بهترتی

یکری از مت یرهرا حراف ر
1. Full embedding
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کلرید آمونیوم برای مدرل االستیسیته اهمیر

نتایج و بحث
 31مت یر متنراظر ر متناسر

برا مردرل االستیسریته ر
ر

مدرل گسیختگی در مواد ر ررشها موجرود اسر

دارنرد.

ای مت یرهای انتخابی با نرمافزار ری گامرا تجزیره ر
تحلیل شدند.
نتررایج آزمررون گامررا شررامل عرردد گامررا ر خطررای

فقط باید مت یرهای ماثر را انتخاب کرد.
 33نوع مدل آماری برای مدرل گسریختگی ر 32

استاندارد مردرل گسریختگی ر مردرل االستیسریته در

نوع مدل آماری برای مدرل االستیسیته با ررش مردل

جدرل  3آمده اس  .معموالً عدد گاما در تفسیر نتایج

شرد.

ر خطای استاندارد را

گامبهگام رگرسیون چندمت یر خطری مشرخ

موجود در ای جدرل مهم اس

مدلهای شمار  33ر  32بهعنوان نمونه به شر زیرر

نیز در نظر میگیرند .بهطرور مثرال ،هرر مت یرری کره

ر معنیدارند.

حرراف شررود ر اثررر زیررادی بررر رری خصوصرریات

مدل آماری گامبهگام رگرسیون چندمت یر خطری
مت یرهررای مرردرل گسرریختگی (رابطررۀ  )1ر مرردرل
االستیسیته (رابطۀ  )4به ای شر اس :
رابطۀ ()1

– Y = - 0.519K - 0.5C + 0.332F + 0.268M
0.265E + 0.419L + 0.364J – 0.55A + 0.366I

اندازهگیریشده داشته باشرد ،میرزان گامرای آن زیراد
میشود ،یعنی اثر بیشتری دارد .در ای صرورت ،اگرر
مقدار گامای مت یری ت ییر نکرد یا کمترر ت ییرر کررد،
یعنررری اثرررر ایررر مت یرررر برررر رری خصوصررریات
اندازهگیریشده ضعی

اس  .تفسیر خطای استاندارد

مشابه عدد گاما اس  .حال برا مراجعره بره جردرل 3

رابطۀ ()4
Y = 0.389E + 0.432F + 0.453G – 1.065A +
0.528J + 0.293M - 0.889C – 0.609D + 0.203L
+ 0.163K

حررف انگلیسی نام مت یرها هستند که در مواد ر

مشاهده میشود که عدد گامای مت یرر مقردار چسر
برای مدرل گسیختگی کمتر از حالر
(ردی

بردرن حراف

یک) یعنی رجود همۀ مت یرهاس

ر همچنی

خطررای اسررتاندارد مت یرهررای حررافشررد مرردرل

ررشهررا شررر داده شرردهانررد .تعررداد  9ر  31مت ی رر

گسیختگی تقریباً ت ییرات زیادی ندارد ر اثر ای مت یر

برای مدرل گسریختگی ر االستیسریته از کرل

در برری دادههررای مررورد مطالعرره بررر رری مرردرل

 31مت یر ،بر اساس مدلهرای گرامبرهگرام رگرسریون

اسر  .بنرابرای  ،مریتروان مقردار

بهترتی

گسیختگی ضعی

چندمت یر خطی انتخاب شدند .عوامرل تعیری کننرد

چس

خواص خمشی تختۀ خردهچوب شامل  .3نروع مرواد

ثاب

مصرفی .2 ،جررم مخصروص خشرک مرواد ارلیره برا

نشان میدهد که مت یرهایی مانند مقدار هراردنر ،دمرا ،ر

میانگی گیری ساده .1 ،جرم مخصوص خشرک مرواد

فشار پرس برای مدرل االستیسریته را مریتروان هماننرد

ارلیه با میانگی گیری رزنی .4 ،مقدار درصرد چسر

مصرفی را در زمان ساخ

تختۀ خرردهچروب

در نظر گرف  .آمارههای آزمون گامرا (جردرل )3

دیگر مت یرها مانند رطوب

خردهچوب ر رطوب

ارر فرمالد ید .5 ،جرم مخصوص تخترۀ تولیردی.1 ،

خردهچوب ثاب

زمان پرس .7 ،دمای پرس ،ر  .8فشار پرس هسرتند ر

مخصوصاً عدد گامای آنها از بقیۀ مدلها کمتر اسر

کیک

در نظر گرف  ،زیرا خطای استاندارد ر
ر

تخترۀ تولیردی بررای

تأثیر زیادی بر خواص خمشی نداشتهاند .از طرف دیگر،

مدرل گسریختگی ر همچنری درصرد اخرتالط مرواد

پارامترهایی مانند جرم مخصوص خشک مواد ارلیره برا

چوبی ر منابع لیگنوسلولزی غیرچوبی ر مقدار درصد

میانگی گیری رزنری بررای مردرل گسریختگی ر مقردار

به غیر از ای عوامل ،ضرخام
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ارر فرمالد ید ر جررم مخصروص تخترۀ

خطای استاندارد ر بهخصوص عدد گامای باالیی دارند.

درصد چس

از بقیۀ مت یرهرا برر

بنابرای  ،قابلی

کنترل ای خصوصیات با ایر مت یرهرا

رری ای خصوصیات تختۀ خردهچوب تأثیر دارند ،زیرا

بیشتر اس .

تولیدی برای مدرل االستیسیته بی

جدول  .1مقادیر آمارههای مربوط به آزمون گاما برای ترکیب متفاوت دادههای ورودی مدول گسیختگی و مدول االستیسیته

ردی

ردی

حاف مت یرهرای آماره گاما

حاف مت یرهرای آماره گاما

ررردی مرررردرل گاما

خطرررررای

ررردی مرررردرل گاما

خطرررای

گسیختگی

استاندارد

االستیسیته

استاندارد

3

بدرن حاف

1/111 1/1148

3

بدرن حاف

1/1117

1/1179

2

A

1/112 1/1179

2

A

1/1181

1/1194

1

C

1/112 1/1181

1

C

1/1183

1/1113

4

E

1/115 1/1197

4

D

1/1171

1/1112

5

F

1/114 1/1143

5

E

1/1117

1/1111

1

I

1/111 1/1171

1

F

1/1132

1/1324

7

J

1/112 1/1171

7

G

1/1134

1/1115

8

K

1/115 1/1111

8

J

1/1347

1/1199

9

L

1/114 1/1114

9

K

1/1177

1/1185

31

M

1/111 1/1185

31

L

1/1142

1/1111

شرده 33

M

1/1149

1/1114

 نام مت یرهرا در مرواد ر ررش هرا تعریر
اس

تفسیر آزمون گاما با مراحل بعدی همانند آزمرون
ام تکمیل میشود .نمودارهای آزمون ام ،مقدار گامای
مت یرها را با افزای

 ،C ،Eر  Mاس

ر نمرودار آن در براالتری قسرم

قرار دارد ،نشان میدهد .نمودار  Eبرا افرزای

تعرداد

تعداد دادههرا نشران مریدهرد ر

دادهها تأثیر بیشتری را نشان میدهد ،چون ای مت یرر

تعداد نمونهها گامرای

در انتهای نمودارهای آزمون ام گامرای بیشرتری دارد.

برراالتر قرررار

مت یرهایی که بیشرتری اثرر را برر مردرل االستیسریته

میگیرد .شکل  3نتایج آزمون ام را نشران مریدهرد ر

دارند مانند  Fر  Jر کماثرتری آنهرا شرامل  ،L ،Gر

تعداد دادههرا

اس ر  .عرردد گامررای کررل

هرکدام از مت یرها که با افزای

بیشررتر یرا اثررر بیشررتری دارد در قسررم
ت ییرات مقدار گامای مت یرها با افزای
مشخ

اس

 ،Mدر شررکل  2مشررخ

ر از ای رر ررند نمودارها مهم اسر .

مت یرها شاخصی برای مقایسه با عدد گامای هرکردام

معموالً نتایج آزمون ام باید نتایج آزمون گاما را تأییرد

از مت یرهاس  .مقادیر جدرل  3که مربوط بره آزمرون

کنررد .شررکل  3کررماثرتررری مت یررر بررر رری مرردرل

ر شکلهای  3ر  ،2که مربوط بره آزمرون ام

گسیختگی را که  Fاس
قسم

ر نمودار آن در پرایی ترری

قرار دارد ر ماثرتری مت یر بر رری آن را کره

گاماس

هستند ،حداقل ر حداکثر مقدار گاما را نشان میدهند
ر نتایج ای در آزمون تقریباً همدیگر را تأیید میکنند.
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شکل  .1مؤثرترین و کماثرترین متغیر در مدول گسیختگی براساس آزمون ام

شکل  .2مؤثرترین و کماثرترین متغیر در مدول االستیسیته براساس آزمون ام

الگوریتم نتیک بهتری مدل را مشخ
ر بهترتی

میکنرد

در مقایسه با بقیۀ مدلهرا دارنرد .جردرلهرای  2ر 1

از بهتری تا بدتری مدل را نشان میدهرد.

درنظرگررفت برخری مت یرهرا

ترکی

مت یرها یا ثاب

جدرلهای  2ر  1چندی مدل از بهترری مردلهرای

برای پی بینی مدرل گسریختگی ر االستیسریتۀ تخترۀ

باالی جدرل الگروریتم نتیرک را نشران مریدهنرد ر

ای پی بینریهرا ر

بهتری مدل نیز در ردی

ارل ر درم مشخ

اسر .

ای مدلها کمتری مقدار گاما ر خطرای اسرتاندارد را

خردهچوب را نشان دادهاند .دق

انطبرراق آمررارههررا بررا همرردیگر در شررکلهررای  1ر 4
مشخ

اس .
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جدول  .2چندین مدل الگوریتم ژنتیک به ترتیب اهمیت برای مدول گسیختگی
مت یرهای ررردی هر مدل

ردی

آماره

(صفر به معنی حاف مت یر ر یک به معنی رررد مت یر در مدل اس )

مدل

A

C

E

F

I

J

K

L

M

گاما

خطای استاندارد

3

1

3

3

1

3

3

1

1

3

1/1137

1/1339

2

3

3

3

1

3

3

3

1

3

1/1121

1/1151

1

3

3

3

1

3

3

3

3

3

1/1143

1/1141

4

3

3

3

1

3

3

1

3

3

1/1118

1/1183

5

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1/1148

1/1111

1

1

3

3

1

3

3

1

3

3

1/1117

1/1184

جدول  .3چندین مدل الگوریتم ژنتیک به ترتیب اهمیت برای مدول االستیسیته

مت یرهای ررردی هر مدل
(صفر به معنی حاف مت یر ر یک به معنی رررد مت یر در مدل اس )

آماره

ردی
مدل

A

C

D

E

F

G

J

K

L

M

گاما

خطای
استاندارد

3

3

3

3

1

3

1

3

3

3

3

1/1132

1/1111

2

3

3

3

3

3

1

3

3

3

3

1/1134

1/1115

1

3

1

3

3

3

1

3

1

3

3

1/1132

1/1154

4

3

3

3

3

3

1

3

1

3

1

1/1132

1/1143

5

3

3

3

1

3

1

3

3

1

3

1/1132

1/1111

1

3

3

3

3

3

1

3

1

3

3

1/1137

1/1141

7

3

3

3

3

3

1

3

1

1

3

1/1131

1/1111

شکل  .3تعیین دقت دادههای ورودی با الگوریتم ژنتیک برای مدول گسیختگی
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شکل  .4تعیین دقت دادههای ورودی با الگوریتم ژنتیک برای مدول االستیسیته

براالیی

میدهند .درصد مطلق خطای ای مدلهای پی بینری

مدلهای پی بینی با شبکۀ عصربی دقر

دارند ر در نمونه از ای مدلها شاملِ ) BFGS (5-5ر

بررای مرردل گسریختگی برابررر  5/144ر بررای مرردرل

) BFGS (1-5در شکلهای  5ر  1مشاهده مریشرود.

االستیسیته برابر  4/93اسر  .بنرابرای  ،برا اسرتفاده از

شکلهای  5ر  1دادههای راقعی ر پی بینیشد یکی

مدلهای ارا هشده ر عوامل تعیی کننده میتوان مقدار

از مدلهای شبکۀ عصبی مربوط به مدرل گسریختگی

مدرل گسیختگی یا مدرل االستیسیته را کنترل کرد.

ر االستیسیته را همراه برا مقردار خطرای آنهرا نشران

شکل  .5مدل پیشبینی با شبکۀ عصبی ) BFGS (5-5با درصد مطلق خطای  5/444برای مدول گسیختگی
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شکل  .4مدل پیش بینی با شبکۀ عصبی ) BFGS (1-5با درصد مطلق خطای  4/11برای مدول االستیسیته

مت یرهایی که در مرحلرۀ تجزیره ر تحلیرل مردل

رزنی ،جرم مخصوص تختۀ تولیدی ،ر زمران پررس،

گامبهگام رگرسیون چندمت یر خطری ماننرد رطوبر

برای هر در خواص خمشی ر ضخام

خردهچوب ر کیک خردهچوب ر مقدار درصد کلرید

دمای پرس ر فشار پرس بررای مردرل گسریختگی ر

آمونیرروم ر درصررد اخررتالط مررواد چرروبی ر منررابع

همچنی مقدار درصد چس

ارر فرمالد یرد ،درصرد

لیگنوسلولزی غیرچوبی برای مدرل گسیختگی حاف

اختالط مواد چوبی ،ر منابع لیگنوسلولزی غیررچروبی

شدند ر مت یرهایی که بر اساس آزمونهای گامرا ر ام

برای مدرل االستیسیته مهم اند .از ای رر ،ای مت یرها

ارر فرمالد ید اثر کمتری برر رری

در کنترل میزان مدرل گسیختگی ر مدرل االستیسریته

ای خصوصیات داشتند ،را میتوان برای کنترل مدرل

عوامل تعیری کننرد مراثری

مانند مقدار چس
گس ریختگی ثاب ر

در نظررر گرف ر  .از طرررف دیگررر،

تعیی کنندهاند .البته نق

ماننرد مقردار درصرد چسر

تختۀ تولیدی،

ارر فرمالد یرد ر جرررم

مت یرهررایی کرره در مرحلررۀ تجزیرره ر تحلیررل مرردل

مخصوص تختۀ تولیردی بررای کنتررل مقردار مردرل

گامبهگام رگرسیون چندمت یر خطری ماننرد رطوبر

االستیسیته ر جرم مخصروص خشرک مرواد ارلیره برا

تخترۀ

میانگی گیری ساده ،جرم مخصوص خشک مواد ارلیه

خردهچوب ر کیرک خرردهچروب ر ضرخام

تولیرردی برررای مرردرل االستیسرریته حرراف شرردند ر

با میانگی گیری رزنری ،ر فشرار پررس بررای کنتررل

مت یرهایی که بر اساس نترایج آزمرونهرای گامرا ر ام

مقرردار مرردرل گسریختگی بیشررتر اسر  .مقرردار ایر

مانند مقدار هاردنر کلرید آمونیوم ر دما ر فشار پررس

خصوصیات را فقط با عوامل تعیی کنند آن مریتروان

برررای مرردرل االستیس ریته اثررر کمتررری بررر رری ای ر

به کمک مدلهایی با ررشهرای الگروریتم نتیرک ر

خصوصیات داشتند ،را میتروان بررای کنتررل مردرل

شبکۀ عصبی پی بینری کررد یرا ت ییرر داد .اگرر بقیرۀ

االستیسیته ثاب

در نظر گرف .

عوامل غیرماثر به مقدار مشرخ

ثابر

نگره داشرته

اما بقیۀ مت یرها ماننرد نروع مرواد مصررفی ،جررم

شود ،با ت ییرر مقردار ایر مت یرهرا مریتروان مقردار

مخصوص خشک مواد ارلیه با میرانگی گیرری سراده،

خصوصیات مدرل االستیسیته ر مدرل گسیختگی را با

جرم مخصوص خشک مواد ارلیره برا میرانگی گیرری

درصد خطای پایی پی بینی یا کنترل کرد .هماهنگی
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بی عوامل تعیی کننده در فرایندهای تختۀ خردهچوب

مقدار آنها ،ضخام

باعث تولید محصولی با خصوصیات معی مریشرود.

دما ر فشار پرس.

تولیررد تختررۀ خررردهچرروب بررا خصوصرریات مرردرل
گسیختگی ر مدرل االستیسیتۀ یکنواخ

خردهچروب در ایر تحقیرق رارد مردل

برا

گامبهگام رگرسیون چندمت یر خطی نشده تا در مردل

کنترل ای عوامل تعیی کننرده ممکر اسر  .احتمراالً

برا

اهمی

ر مناس

رطوب

ر جرم تختۀ تولیدی ،ر زمران ر

کمتر برخی مت یرها در ایر تحقیرق برهسرب

سعی در ثاب

نگهداشرت مقردار آنهرا در تحقیقرات

داخلرری اس ر

کرره اطالعررات پایرره بررر اسرراس آنهررا

جمعآرری شده اس  .اگر ای دادهها نوسانهرایی در
سری دادهها نداشته باشند ،اثر آنها نیز کمتر مشخ
خواهد شد ر دیگر محققران داخلری نیرز مقردار ایر
مت یرها را ثاب

در نظر گرفتهاند یرا در مطالعرۀ آنهرا

نهایی غیرخطی قرار بگیرد .رلی گرادیران رطوبر

رارد مدل نهایی مردرل االستیسریته

شدت تأثیر مثب

میشود [ .]37اما در اینجا ،ثاب
رطوب

درنظرگررفت مقردار

خردهچوب در تحقیقات داخلی باعث کاه

اثر ای عامل بر رری خصوصیات خمشی میشود.
ای تحقیق نشان داد کره جررم مخصروص تخترۀ
تولیرردی رارد مرردل هررر در خصوصرری
بررسیشده میشود ر مقدار چس

مکررانیکی

مصرفی در کنترل

اهمیتی نداشته اس  .نتایج ای مطالعه مت یرهای ماثر

مقدار مدرل االستیسیته تأثیرگراار اسر  ،رلری بررای

بررر رری خررواص خمشرری ای ر مطالعررات را نشرران

در نظرر

بیشررتری برره

مرریدهررد .خررواص خمشرری ،حساسری

کنترل مدرل گسیختگی میتروان آن را ثابر

گرف  .اما در تحقیقات دیگر [ ،]38درصرد چسر

ر

نوسررانه رای ای ر مقررادیر انرردازهگیررریشررده دارنرردی

دانسیتۀ تختۀ خردهچوب برای پی بینی هی کردام از

مخصوصاً مت یرهایی که رارد مدلهای براالی جردرل

ریژگیهای مکانیکی در سطح  3درصد معنیدار نبوده

الگوریتم نتیک شدهاند .تنظیم خررجی ایر مت یرهرا

اس .

در ثاب
تح

نگهداشت خواص خمشی ماثر اس
کنترل نباشند ،ای خصوصری
ر کیفی

داش

ر اگرر

ررشهای غیرخطری در صرنایع چروب ر کاغرا

نوسران خواهرد

بررهصررورت محرردرد [ ]39رلرری ررش مرردلسررازی

تختۀ خردهچوب ت ییر خواهد کرد.

مت یرها ر شرایط ساخ

تخترۀ خررده چروب در

تحقیقررات داخلرری متنرروع اسرر

گامبهگام رگرسیون چنردمت یرر خطری در تحقیقرات
داخلی زیاد استفاده شده اسر

[ .]23 ،21ایر ررش

ر ایرر شرررایط در

مقدمۀ ررشهای غیرخطی ماننرد الگروریتم نتیرک ر

خصوصیات نهایی تخترۀ خرردهچروب ترأثیرگاارنرد.

مردلهرای

شرایط آمادهسازی ر سراخ

شبکۀ عصبی اس

ر در ای صورت دق

تخترۀ خرردهچروب در

ایجادشده بیشتر میشود [ .]25بهطور کلی ،ررشهای

گزارش شده

بیشتری دارند [ ،]21زیرا ترأثیر برخری

برخی تحقیقات داخلی بهصورت ناق

اس  .مت یرهایی که خصوصیات نهایی را تح

ترأثیر

غیرخطی دق

مت یرها از مت یرهای دیگر بیشتر اسر

ر تأثیرشران را

قرار میدهند ر باید در گزارش مقاله ذکرر شروند بره

در معادله بهتر نشان میدهنرد .ررشهرای غیررخطری

ای شر اند :نام گونه یا گونههای مواد ارلیۀ مصرفی،

تولید تختۀ

رطوب

خردهچوب مصرفی ،جررم مخصروص مرواد

ارلیرره بررهتفکیررک ،درصررد اخررتالط ر رطوبر

کیررک

خررردهچرروب ر جرررم مخصرروص رزنرری کررل انررواع
گونههای خردهچوب مصرفی ،نوع چس

ر هاردنر ر

برای بهینهسازی ،افزای

کارایی ر سرع

خرده چوب ر دیگر چنردسرازههرای چروبی ،کراه
هزینهها ،ر پری بینری خصوصریات کیفری محصرول
بیشتر استفاده میشود [.]11 ،29 ،27 ،21 ،24
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خشک مواد ارلیه با میانگی گیری ساده ر رزنی ،جررم

نتیجهگیری
دادههای اطالعات پایه دربار برخی پارامترهای مدرل
االستیسیته ر مدرل گسیختگی تخترۀ خرردهچروب در
تحقیقررات داخلرری در دسررترس بررود .عوامررل مرراثر
تعیی کنند ای در خصوصی

برا اسرتفاده از قابلیر

ررشهای مدلسازی غیرخطی مانند الگوریتم نتیرک
ر شبکۀ عصبی مشخ

شدند .عواملی مانند رطوب

خردهچوب ر کیک خردهچوب بررای کنتررل هرر در
خصوصی

ر ضخام

تختۀ خردهچوب برای مردرل

االستیسیته ر همچنی مقدار درصد کلریرد آمونیروم ر
درصد اخرتالط مرواد چروبی ر منرابع لیگنوسرلولزی
غیرچوبی برای مدرل گسیختگی را میتوان ثابر

در

نظر گرف  .حتی مت یرهایی مانند مقدار هاردنر کلرید
آمونیوم ر دما ر فشار پرس برای مدرل االستیسریته ر
مقدار چس

ارر فرمالد ید برای مدرل گسیختگی را

میتروان بره ایر عوامرل کنتررلکننرد ثابر

افرزرد.

مت یرهایی مانند نوع مواد مصررفی ،جررم مخصروص

مخصوص تختۀ تولیدی ،ر زمان پرس ،بررای کنتررل
هر در خواص خمشی استفاده میشوند .عالره بر ای
مت یرها ،ضخام

تختۀ تولیدی ر دمای پرس ر فشار

پرس برای کنترل مدرل گسریختگی ،ر مقردار درصرد
چس

ارر فرمالد ید ر درصد اختالط مواد چروبی ر

منابع لیگنوسرلولزی غیررچروبی بررای کنتررل مردرل
االستیسریته نیرز مهرمانرد .ایر مت یرهرای کنترلرری در
مقایسه با دیگر مت یرهای بررسیشده اثر بیشرتری برر
خرررواص خمشررری دارنرررد .البتررره ،نقر ر

عوامرررل

تعیرری کننرردهای ماننررد مقرردار درصررد چسرر

ارر

فرمالد ید ر جرم مخصوص تختۀ تولیدی برای کنترل
مقدار مدرل االستیسیته ر جرم مخصوص خشک مواد
ارلیه با میانگی گیری ساده ر رزنی ر فشار پرس برای
کنترل مقدار مردرل گسریختگی در مقایسره برا سرایر
مت یرهای ماثر بیشتر اس .
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