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Introduction The reason for using corn oil in the diet is its positive effects on the cardiovascular 
system and the immune system. Corn oil contains 99% triacylglycerol. It itself contains 59% 
unsaturated fatty acid, 24% unsaturated fatty acid contains a double bond and also contains 13% 
saturated fatty acid. For this reason, corn oil has a high amount of unsaturated fatty acids and can be a 
good alternative to saturated fatty acids. Because it reduces blood cholesterol and therefore is more 
important than other oils consumed. In this study, an electrical nasal system was used to detect the 
amount of palm in corn oil. The properties extracted from the signals obtained from the device were 
processed by principal component analysis, artificial neural network, infusion and response surface and 
the results were compared with each other to find the best method to detect the palm level in Specify 
the oil. 

Materials and Methods the required palm oil was obtained from Nazgol Oil Agro-industrial Plant 

and corn oil was obtained from natural lubrication centers. To prepare samples with different 

percentages of palm, for each sample, 75 grams of palm oil and corn oil with the specified percentages 

were prepared and stored in special containers. Ten metal oxide semiconductor sensors (MOS) were 

used in the electrical nose system. Output data of sensors on which pre-processing operations were 

performed by RSM, ANFIS, PCA, ANN methods to estimate the percentage of palm in corn oil, using 

Unscrambler V. 9. Software, Design expert 8.07 1. And MATLAB R2013a were analyzed.  

Results and Discussion According to the Score diagram, the principal components of PC-1 and PC-2 

were 53% and 25%, respectively, which describes the amount of variance between the samples for a 

total of 78 total data. According to the obtained results, it can be seen that sensors 7 and 8 had little 

effect on the detection process and can be removed from the sensor array. When the cost of making 

the sensor array of the olfactory system needs to be reduced, sensor 6 has a greater role than other 

sensors in detecting corn oil with palm composition. According to the loading diagram of palm 

percentage in corn oil, MQ6 sensor had the least effect in classifying different percentages of palm in 

corn oil and pattern identification. According to the methods analyzed in this study, the RSM method 

is a more appropriate method for determining the percentage of palm in corn oil and also according to 

the amount of all functional parameters (accuracy, sensitivity and specificity) Regarding the separation 

of corn oil and palm oil by ANFIS, RSM and ANN, according to Table 3-1, we came to the 

conclusion that it is better to use RSM method in classifying corn and palm oil. 

Conclusion In this study, to analyze the different aromatic compounds of different oil and palm 

samples, to detect the palm, an electronic nasal multi-sensor system based on metal oxide sensors was 

used. The created system provided comparable information for classifying different samples of 

different palm oils. Using PCA, ANN, ANFIS and RSM methods, we discussed the system 

performance to differentiate and classify different oil and palm samples. 1. The results obtained from 

loading diagrams for the detection of corn oil palm showed that in corn oil, the MQ6 sensor had the 

least effect on the detection process. The sensor that has the least role for corn oil can be removed 

from the sensor array. 2. It is better to use RSM method to detect different percentages of palm in corn 

oil.  
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 چکیده 

هایی هایی مثل پالم دارای اسید چرب اشباع باال هستند، چنین روغنهای جامد نباتی یا روغنروغن

باال رفتن چربی خون، افزایش کلسترول بدن و در نهایت موجب گرفتگی و انسداد توانند باعث می

استفاده ذرت  به منظور تشخیص میزان پالم در روغن عروق شوند. در این پژوهش از یک سامانه

های های استخراج شده از سیگنالشده که شامل ده حسگرنیمه هادی اکسید فلزی بود. ویژگی

ی عصبی مصنوعی، انفیس های اصلی، شبکههای تحلیل مولفهکتریکی با روشالآمده از بینیبدست

، روغن ذرت دارای مورد آزمایش شامل روغن ذرت خالص هایو سطح پاسخ پردازش شدند. نمونه

دقت  آمدهبراساس نتایج بدست درصد است. 52درصد و روغن ذرت  25درصد پالم، روغن ذرت  52

و  7/99، 9/57،  75به ترتیب برابر  RSMو PCA ،ANN ،ANFISطبقه بندی در  روش های 

روشی مناسب تری برای تشخیص درصد  سطح پاسخدرصد است و باتوجه به این نتایج روش  9/99

با مدل ارائه شده می توان میزان روغن پالم بیش از حد مجاز استفاده  .باشدپالم در روغن ذرت می

 شده را تشخیص داد.

 تقلب اسید چرب، ارزیابی حسی، : های کلیدی واژه

 مقدمه 

روغن ذرت  باشد.ی روغن ذرت در رژیم غذایی تاثیرات مثبت آن بر سیستم قلبی و عروقی و سیستم ایمنی بدن میدلیل استفاده

درصد اسید غیر اشباع شامل  52، درصد اسید چرب غیر اشباع 29حاوی درصد تری اسیل گلیسرول است. که خود این  99دارای 

باشد. به همین دلیل روغت ذرت دارای مقدار باالیی ع می ید چرب اشبادرصد اس 79 دارای باشد و همچنینیک باند مضاعف می

تواند جایگزین مناسبی برای اسیدهای چرب اشباع باشد. زیرا باعث کاهش کلسترول خون شده می باشد واسید چرب غیر اشباع می

 .(Mirmiran et al., 2001) و به همین خاطر نسبت به سایر روغن های مصرفی اهمیت باالیی دارد

باشند و به دلیل ارزش غذایی باال از اهمیت ی انسان مطرح میعنوان دومین منبع تامین انرژی در تغذیه ها بعداز غالت بهروغن

کند و برای رشد و نموی بافتی ها کمک میها به جذب برخی ویتامین(. روغن7992مهر و همکاران باشد )نیکمیزیادی برخوردار
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ها های اشباع و ترانس در روغنمقدار و نوع چربی دریافتی تاثیر زیادی برسالمت افراد جامعه دارد. وجود چربیضروری هستند. 

 .(Lupton, 2005)  دهدهای قلبی و عروقی را     افزایش میخطر ابتال به بیماری

ی آن در صنایع است. و به دلیل مصرف گستردهراج شدهخی درخت نخل روغنی استروغن پالم روغنی خوراکی است که از میوه

اشباع است و به های مساوی اسیدهای چرب اشباع و غیرغذایی باعث توجه زیاد به این روغن شده است. روغن پالم دارای نسبت

 اما تا زمانیکه محتوای تاس اولئیک و اسید پالمتیک پالم سرشار از اسیدباشد. روغنی کافی دارای اسیدهای چرب اساسی میاندازه

گذارد. در مالزی خواص ی سازمان بهداشتی باشد روی لیپیدهای پالسمای خون تاثیری نمیچربی کل در سطح توصیه شده

به دقت تعیین شده  و نتایج آن تحت استاندارد  ،فیزیکی و شیمیایی روغن پالم توسط مجامع علمی و طی چند مورد بررسی جامع

MS 814   میالدی ثبت شده  است 7992مالزی مورخ سال(Berger, 1981;  SiewChong, 1998) . 

 اضافه کردن مواد افزودنی برای ماندگاری بیشتر محصوالت و باالبردن راندمان از جمله مشکالت موجود در صنعت مواد غذایی

های چرب های چرب روغن پالم را اسیددرصد از اسید 25. حدود (Tawhidi et al., 2016)می باشد در حال افزایش  است که

-های قلبی افزایش میکه با افزایش آن خطر ابتال به بیماری شوددهند که باعث باال رفتن کلسترول بد خون میاشباع تشکیل می

-ها دست یافتند. یکی از راه. امروزه دانشمندان  به اهمیت شناسایی و تعیین بو در بسیاری از زمینه(RashidiBirmie, 2014) یابد

( و اسپکترومتری (GC گازی  بزرگ مانند کروماتورگرافی آزمایشگاهی های شناسایی مواد شیمیایی در هوا استفاده از دستگاه های

هزینه است. این دالیل سبب پیدایش بینی الکتریکی شده است و پر ها وقت گیر، در حالی که این روشاست( (MSجرمی 

(Ghasemi-Varnamkhasti et al., 2011). 

الکتریکی مجموعه از حسگرهاست که برای شناسایی دقیق بوهای پیچیده از محصوالت کشاورزی و محصوالت غذایی و بینی 

کند و گازهای فراری که حسگرهای هوشمند بینی الکتریکی کار سیستم بویایی انسان را شبیه سازی می شود.مانند آن استفاده می

 های جدید ارزیابی غیر مخرب مواد غذایی و محصوالت کشاورزی استاز روشکند. ماشین بویایی شوند را بو میمتصاعد می

(Foroughi-Rad et al., 2014). 

. گردید اضافه کره به پالم درصد 25تا5.2 پژوهش این در. پرداختند کروماتوگرافی روش به کره در پالم مقدار بررسی به پژوهشی در

 .(FeizyJahani, 2020) داد نشان را پالم نمودن اضافه اثر در اشباع چرب اسید در کاهش و اشباع غیر چرب اسید در افزایش نتایج

 ، کیفیت روغن حیوانی گاوی را با استفاده از ماشین بویایی، ارزیابی کردند. نتایج حاصل شده از7999در سال  همکاران نیز ایاری و

بر برای تعیین کیفیت روغن های پیچیده و زمانتواند جایگزین مناسبی برای روشکه سامانه بینی الکتریکی مینشان داد  تحقیقات

 .(Ayari et al., 2020)حیوانی و تعیین درجه خلوص آن باشد 

در پژوهش دیگری از یک بینی الکترونیکی برای شناسایی و تشخیص تقلب در روغن زیتون استفاده شد. سامانه مورد استفاده 

ها مورد استفاده قرار گرفت. روش ترکیبات فرار موجود در نمونهحسگر نیمه هادی اکسید فلز بود که برای تولید الگو از  75شامل

هادی اکسید فلز و سیستم پردازش داده شامل شبکه گیری سیستم از نوع استاتیکی، سیستم تشخیص از نوع حسگرهای نیمهنمونه



 

 

گاه قادر به تعیین نوع روغن عصبی مصنوعی بود. براساس نتایج تفکیک روغن تقلبی و غیر تقلبی به خوبی انجام گرفت. حتی دست

 .(Mildner-SzkudlarzJeleń, 2008) تقلبی نیز بود

های گوناگون پرداختند. نتایج نشان داد بینی و مخلوط دانههای پالم اولئین و پنبهای دیگر به بررسی خواص بویایی روغندر مطالعه

 ,Seif Elahi) الکتریکی مورد استفاده در این آزمایش با موفقیت درصد ترکیب اجزای تشکیل دهنده نمونه مجهول را بدست آورد

2011). 

  گرفته استتحقیقات گسترده ای توسط دستگاه بینی الکتریکی برزیابی کیفیت و نظارت بر تخمیر غذاها و غیره صورت 

(Sanaeifar et al., 2017) . 

کاروز و درصد در پژوهشی به کمک دستگاه بینی الکترونیکی بوی متصاعد شده از شربت نیشکر مورد ارزیابی قرار گرفت و مقدار سا

و به کمک رگرسیون خطی چندگانه و شبکه  MQ9 و MQ3 ، MQ5خلوص و قند تصفیه شده آن توسط خروجی های سه حسگر 

 . (Zaki Dizaji et al., 2021)بهتر بود  RMSE 0.33و  R2 = 0.96عصبی مصنوعی مدل شد که عملکرد مدل شبکه عصبی با 

. شد استفاده برداشت تشخیص بهترین زمان جهت نیشکر شربت انواع از شده ساطع بوهای ارتباط برای الکترونیکی بینی دستگاه از

 و تجزیه ،( LDA) خطی تفکیک تحلیل و تجزیه از. شدند انتخاب( CP48 و CP57 ، CP69 ، IRC99-02) نیشکر گونه چهار

 روش سه هر که داد نشان نتایج. شد در مدل سازی ها استفاده( ANN) عصبی های شبکه و( PCA) اصلی های مولفه تحلیل

 دقت که طوری به. کردند عمل ANN روش از بهتر PCA و LDA روشهای اما. هستند تنوع بندی طبقه در باالیی دقت دارای

 . (Adibzadeh et al., 2019)بود  درصد 5/99 و درصد 95 ، درصد 99/99 ترتیب به نیشکر انواع بندی طبقه

 ترکیبهای ابتدا بندی شد. در این تحقیق درجه و شناسایی ریحان گیاه گونه 8 الکترونیکی بینی دستگاه در تحقیقی دیگر توسط

 ترکیبات درصد و نوع آزمایشگاهی، مرسوم دقیق روشهای از استفاده با و شده استخراج ریحان گیاه از گونه 8 اسانس تأثیرگذار اصلی

 مورد  PCA اول اصلی مؤلفه دستگاه بینی الکترونیکی و توسط دو از استفاده با کالسها این بندی درجه سپس .شد مشخص آنها

 داد نشان نتایج کرد. بررسی هتوجی را داده ها واریانس % 77 مؤلفه اصلی در این تحقیق میتوان با استفاده از دو گرفت. قرار ارزیابی

 .(Golchin et al., 2019)بود  % 79 حدودMQ135 توسط حسگر بندی طبقه دقت

های استخراج شده ویژگیاست. تشخیص میزان پالم در روغن ذرت استفاده شده  بینی الکتریکی برای از یک سامانهدر این تحقیق 

ی عصبی مصنوعی، انفیس و سطح پاسخ پردازش های اصلی، شبکههای تحلیل مولفهبا روش دستگاهآمده از های بدستاز سیگنال

 و نتایج با یکدیگر مقایسه گردید تا بهترین روش جهت تشخیص میزان پالم در روغن مشخص گردد. شدند

  

 مواد و روشها 

 ها  سازی نمونه آماده



 

 

و روغن ذرت  از مراکز روغن گیری طبیعی  شد تهیهدر کرمانشاه ی کشت و صنعت روغن نازگل از کارخانه ،مورد نیاز روغن پالم

گرم روغن پالم و روغن ذرت با درصدهای  52نمونه مقدار  ها با درصدهای مختلف پالم برای هربرای آماده کردن نمونه .تهیه شد

 نگهداری شد.تهیه و های مخصوص تعیین شده در ظرف

 
 های آماده شده جهت آزمایش: نمونه1.شکل 

Fig.1. Samples prepared for testing  

 

 

 

آزمایشهای مورد نمونه 1جدول  

Table .1. Test samples 

 نمونه

Sample 

)%( پالم  

Palm(%) 

)%( ذرت  

Corn(%) 
1 25 75 

2 50 50 

3 75 25 

4 0 100 

 

 

 

 الکترونیک  سامانه بینی سازی پیاده

( استفاده شد که تصویر واقعی این سیستم در  (MOSالکتریکی استفاده شده از ده حسگر نیمه هادی اکسید فلزی ی بینیدر سامانه

 نشان داده شده است. 5شکل 

 
 . نمای کلی سامانه بینی الکترونیک 2شکل



 

 

Fig.2. Overview of electronic nose system 

داده راهه دو حالته، سیستم جمع آوری  5این سامانه شامل محفظه حسگرها، محفظه نمونه، یک میکرو پمپ، سه شیر سولنوئیدی

(USB منبع تغذیه ،)کربن فعال( و رابط گرافیگی ) 75و  2( ولتی، فیلتر هوای ورودیLabVIEW 2014می ).یکی از مراحل  باشد

شود هم در هزینه باشد که با یک انتخاب درست تشخیص ترکیبات فرار به خوبی انجام میمهم  انتخاب حسگرهای مناسب می

 ,TGS813, TGS2611, TGS2610, TGS2620. به همین دلیل  از ده حسگر )(DolemanLewis, 2001)صرفه جویی 

MQ135, MQ9, TGS2602, TGS822, MQ5, MQ3 7( ساخت چین استفاده گردید )جدول .) 

 -9ی حسگرها انتقال بوی نمونه به داخل محفظه -5رسیدن به خط مبنا  -7ی کاری بود مل سه مرحلهی مورد استفاده شاسامانه

 برداری جدید و پاسخ حسگرها به صورت تغییرات ولتاژ مناسب با ی حسگرها از بوهای دیگر برای شروع دادهپاک شدن محفظه

 زمان ثبت گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 پاسخ حسگر بینی الکترونیک به بوی نمونه .3شکل 

Fig.3. Electronic nasal sensor response to sample odor 



 

 

 9555ثانیه طول کشید .که در مرحله ی اول  هوای تازه با دبی  25ی سوم )پاکسازی ( ثانیه و مرحله 755ی اول و دوم مرحله

وارد محفظه سنسورها شدو باعث پاکسازی فضای حسگرها  7سولنوئیدی سی سی بر دقیقه با عبور از میکرو پمپ خالئی و شیر  

-بازمی 9و شیر سولنوئیدی  شودبسته می 5شد تا تغییرات ولتاژی حسگرها به حالت پایدار برگردد. در این مرحله شیر سنولوئیدی 

سی سی بر  9555رو پمپ خالئی با دبی و میک 5ی  شیر سنولوئیدی ی بعدی بوی نمونه به وسیلهشود تا هوا خارج شود. در مرحله

ی حسگرها ولتاژ خروجی حسگرها افزایش دقیقه وارد محفظه حسگرها می شود در این مرحله بخاطر افزایش غلظت در محفظه

شوند و هوای فیلتر باز می 9و7شیرهای سنولوئیدی  9باشند. در مرحله بسته می 9و  7یابددرمرحله ی دوم شیرهای سنولوئیدی می

برای هر شود. که ی حسگرها خارج میشده از طریق میکرو پمپ خالیی وارد محفظه حسگرها شده و بعد از پاکسازی محفظه

 شود. ها به صورت فایل اکسل برای هر حسگر ذخیره میالگوی پاسخ و بار تکرار انجام شد 5نمونه  

 لکترونیکهای بینی اپیش پردازش و آماده سازی داده های مستخرج از سیگنال

ها ردازش دادهپ های خروجی حسگرها انجام شود. دلیل پیشوی دادهر  پردازشی برها ابتدا باید پیشآوردن ویژگیبرای بدست

مشخص کردن پاسخ سنسورها و افزایش دقت در تحلیل الگوها است. از سه روش برای تصحیح خط مبنا استفاده شده که شامل 

روش کسری  فلزی از. در حسگرهای نیمه هادی اکسید (Kiani et al., 2018) گیردصورت میروش اختالفی، کسری و نسبی 

 .(Gutierrez-Osuna, 2002)گردد برای تصحیح خط مبنا استفاده می

 هاتحلیل داده

 RSM  ،ANFIS ,PCA , ANNهای  ها انجام شد  با روشروی  آنر ردازش بپ های خروجی حسگرها که عملیات پیشداده

  و    Unscrambler V. 9. ،Design expert 8.07.1برای تخمین درصد پالم در روغن ذرت ، با استفاده از نرم افزار 

MATLAB R2013a  شدند. تحلیل 

 

 1(PCA) لفه اصلیؤتحلیل م

این روش یک تبدیل خطی متعامد  .(Scott, et al., 2007)شودها استفاده میهای خطی و کاهش ابعاد دادهسازی دادهبرای فشرده

های جدید که بدون بردو به این دادهجدید میهای خروجی را به یک دستگاه متخصات شود. که دادهمیدر ریاضی نامیده

شود به دلیل کم بودن متغییرهای اصلی کار ها انجام میوی این نمونهر بندی برگویند.طبقههای اصلی میهمبستگی هستند مولفه

 شود.ها راحتر انجام میتحلیل،توزیع و نمایش نمونه

 2(RSMروش  سطح پاسخ)

                                                      
1
 . Principal Component Analysis 

2
    Response Surface Methodology 



 

 

کند  است که رابطه یین یک یا چند متغیر پاسخ را با چندین متغیر مستقل )مورد مطالعه( تعیین میهای ریاضی  ای از روش مجموعه

ن معرفی شد، تا به امروز نیز از آن به عنوان یکی از ابزارهای طراحی آزمایش  توسط باکس و ویلسو 7927این روش در سال 

سازی  های سنتی مدل یک روش قابل قبول در مقایسه با روشگردد. کرمی و همکاران روش سطح پاسخ را به عنوان  استفاده می

 .(Karami et al., 2016) نشان داده است

 

 (  ANNمصنوعی)شبکه عصبی 

های عصبی مغز انسان توسط پیتز و ی این روش از نرونها برای داده کاوی هوشمند است. ایدهروش از پرکاربردترین روشاین 

ها را به عهده دارد ی پردازش دادهشود و وظیفهها محسوب میی پردازشی دادهمطرح شد. یک سامانه 7925مک کاالچ در سال 

ای به هم پیوسته و ها به صورت شبکهشودو آنهای مصنوعی( انجام میهای کوچک و بسیار زیاد)نرونپردازندهکه این کار توسط 

شود. ای طراحی میکنند تا مسئله را حل کنندو در این شبکه به کمک برنامه نویسی، ساختاری الیهموازی عمل می

(Neapolitan REX., 2012). 

 

 (ANFISفازی)–روش عصبی 

ایجاد شده است از آنجایی که این سیستم، شبکه های عصبی و  7995عصبی مصنوعی است .این شیوه در اوایل نوعی شبکه 

به عنوان یک  ANFISاز این رو،  تواند از امکانات هر دو آنها در یک قاب بهره برد. را یکی می کند، میمفاهیم منطق فازی 

. عملکرد این روش به دو روش شبکه عصبی مصنوعی و منطق فازی بسیار شبیه (Jang, 1991)برآورد جهانی مطرح شده است

ر دو روش مذکور، نهاده از الیه ورودی )توسط تابع عضویت ورودی( گذر کرده و سپس خروجی مدل در الیه باشد. در ه می

جایی که در چنین مدل منطق فازی پیشرفته ای از شبکه  عصبی  خروجی )توسط تابع عضویت خروجی( به دست می آید. از آن

ن پارامترها را تا آنجا که به جواب بهینه دست یافت، تغییر داد. در استفاده شده است، با استفاده از یک الگوریتم یادگیری می توا

 حقیقت در این روش منطق فازی با استفاده از قابلیت های شبکه عصبی پارامترهای خود را تنظیم می نماید.

 

 يج و بحث نتا

 تشخیص درصد پالم در روغن ذرت با استفاده از بینی الکترونیک 

توان تعداد شوند. اما میشـده در هـر مـدل برابـر اســت بـا تعــداد متـغـیرهایــی کـه بـررســی میهای استخراج تعداد مولفه

-ها را در نظر مینمود. معـموالً دو یا سه مولـفه اول مقدار قابل توجـهی از پراکنـدگی دادهها را انتـخاب مشخصی از این مولفـه

 .(Ghasemi-Varnamkhasti et al., 2015)کند ول برای ادامه کـار کفایـت میگیرد. بنابراین انتخاب دو یا سه مولـفه ا



 

 

درصد بودند که مقدار واریانس  52و  29 به ترتیب PC-2و  PC-1ی اصلی مؤلفه 2با توجه به نموداراسکور  مؤلفه های اصلی شکل

 ها را توصیف می کندکل داده 57ها در مجموع بین نمونه

تأثیر کمی در فرایند تشخیص   TGS2610 و MQ6 های    شود که حسگر مشاهده می  2با توجه به نتایج بدست آمده شکل 

آرایه حسگری حذف کرد. زمانی که نیاز است تا هزینه ساخت آرایه حسگری سامانه ماشین بویایی کاهش  آنها را از توان می ندداشت

 یص روغن ذرت با ترکیب پالم  دارد.دیگر حسگرها نقش بیشتری در تشخدر مقایسه با  9یابد حسگر شماره 

 

 نمودار اسکور درصد پالم در روغن ذرت .4شکل 

Fig.4. Score chart of the percentage of palm in corn oil 

 

 

 نمودار لودینگ درصد پالم در روغن ذرت .5شکل 

Fig.5. Palm loading chart in corn oil 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 
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های اصلی در تحقیقی مشابه مارینا و همکاران  از یک سامانه بینی الکترونیک بر پایه حسگرهای صوتی موج سطحی و روش مولفه

 52های مجزایی و با دقت های تقلبی و روغن نارگیل خالص در دستهنمونهبرای تشیخص تقلب در روغن نارگیل استفاده کردند. 

 .(Marina et al., 2010)درصد قابل تشخیص بودند  97درصد برای مولفه دوم  و در مجموع کل   75درصد برای مولفه اول و 

 با استفاده از شبکه عصبی

الگوریتم پرسپترون چندالیه پس انتشار برای طبقه بندی و تشخیص  درصدهای مختلف پالم  در روغن ذرت با استفاده از 

داده های حاصل از بینی الکترونیک به عنوان ورودی شبکه، استفاده شد. به منظور طبقه بندی، شبکه ای شامل یک الیه ورودی، 

الیه پنهان و یک الیه خروجی استفاده گردید. تابع فعال سازی تانژانت هیپربولیک برای الیه پنهان استفاده گردید. تعداد یک 

نرونها در الیه پنهان معموالً از طریق سعی و خطا تعیین میگردد. تعداد نرونهای الیه ورودی برابر تعداد ویژگی های استخراج شده 

می باشد. در شبکه  2است و تعداد نرون های الیه خروجی برای تشخیص درصدهای مختلف پالم  عدد 75از بینی الکترونیک 

% باقیمانده برای 52ها برای آموزش شبکه و از % داده52استفاده شد. الزم به ذکر است که از  55/5طراحی شده، نرخ یادگیری 

 ارزیابی نهایی استفاده گردید.

 

 

 

 

 روغن ذرت عملکرد تخمین رایب ANN مدل کلی ساختار.6شکل 

Fig.6. General structure of ANN model for estimating corn oil yield 

درصد شناسایی کرده است  755نمونه  روغن ذرت  خالص را با دقت  حاصل از شبکه عصبی  ماتریس اغتشاش ،5شکلبا توجه به 

 که روغن 9درصد تشخیص و در نمونه 55درصد(   52)روغن ذرت دارای پالم  5در ماتریس اغتشاش دقت طبقه بندی برای نمونه

درصد است با دقت  52الم که شامل ذرت با پ 2ی درصد است و نمونه 52درصد است، دقت طبقه بندی برابر  25ذرت دارای پالم 

است و در مجموع دقت طبقه بندی برای نمونه روغن ذرت بادرصدهای مختلف پالم در تحلیل به روش تشخیص داده شده 2/75

 درصد است.  9/57شبکه عصبی برابر با 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الکترونیکهای بینی  ماتریس اغتشاش تشخیص درصد پالم به کمک شبکه عصبی با استفاده از  داده .7شکل

Fig.7. Turbulence matrix detects palm percentage using neural network using electronic nose data 

و در انتها میزان  ضریب رگرسیون کل  95929/5،  آزمایش99727/5، اعتبارسنجی 59729/5های آموزش ضریب رگرسیون داده

 بدست آمد. MSE=0.12086با مقدار  5بدست آمد.  بهترین عملکرد اعتبار سنجی در اپوک  95279/5برابر با 

ی فلزی تقلبی و یا غیر تقلبی بودن روغن دانهحسگر نیمه هادی اکسید  75های وانگ با استفاده از یک بینی الکترونیک مجهز به 

ی اصلی در تشخیص اصالت روغن کاملیا موثر واقع ها گزارش دادند که تحلیل مولفهآن کاملیا و روغن کنجد را بررسی کردند.

هر دو روغن کنجد روش مناسبی است و این درحالی است که تحلیل تفکیک خطی قادر به تشخیص اصالت شود اما در مورد نمی

تعیین  2/92برای روغن کنجد و  9/79ی عصبی برای روغن کاملیا نوع روغن است. که تشخیص اصالت روغن با استفاده از شبکه

 .(HaiWang, 2006) کردند

 با استفاده از انفیس

تابع فعال  ANFISآورده شده است. در روش   7 در شکل ANFISنتایج آنالیز برای تشخیص درصد پالم در روغن ذرت توسط 

های ی پنهان از روش آزمون و خطا تعیین شد. تعداد نرونهای الیهی پنهان استفاده شد. تعداد نرونسازی هیبرید برای الیه

خروجی برای تشخیص های الیهو تعداد نرون 75الکترونیک برای تعداد پارامترهای استخراج شده از دستگاه بینیی ورودی الیه

 می باشد. 4 درصددهی مختلف پالم 

 

 برای روغن ذرت  ANFISماتریس اغتشاش روش  .8شکل 

Fig.8.  ANFIS method perturbation matrix for corn oil 



 

 

دهد که در ماتریس اغتشاش دقت طبقه بندی برای نمونه اول که مربوط به روغن نشان می 8نتایج بدست آمده باتوجه به شکل 

درصد (  52های دوم )روغن ذرت دارای پالم . اما دقت طبقه بندی صحیح در  نمونهیاشد.درصد می  100ذرت خالص است 

درصد و نمونه چهارم )روغن ذرت  755بندی درصد (  با دقت طبقه  25درصد و در نمونه سوم )روغن ذرت دارای پالم  9/77

 درصد طبقه بندی شد. 7/99ها با دقت درصد بدست آمد. همچنین بطور کلی نمونه 2/75درصد (  52دارای پالم 

 

 

 RSMاز شبکه  با استفاده

نشان داده شده است. با توجه به نتایج حاصل از  9درشکل RSMتشخیص درصد پالم در روغن ذرت  توسط نتایج آنالیز برای 

درصد 755دهد که  در ماتریس اغتشاش دقت طبقه بندی برای نمونه اول، نمونه دوم و چهارم نشان می RSMتحلیل به روش 

درصد طبقه بندی  9/99ها با دقت درصد بدست آمد. همچنین بطور کلی نمونه  9/77نمونه سوم . اما دقت طبقه بندی در می باشد

 شد. 

 

 برای روغن ذرت RSMنتایج حاصل از تحلیل به روش   .9شکل 

Fig.9. Results of RSM analysis for corn oil 

تری برای تشخیص درصد روش  مناسب پاسخسطح دهد که روش  در این پژوهش نشان میبا توجه به روش های تحلیل شده 

 باشد و همچنین با توجه به  مقدار همه پارامترهای عملکردی )دقت، حساسیت و ویژگی(پالم در روغن ذرت می

(ChiccoJurman, 2020) رت با پالم توسط ذ مربوط به تفکیک ترکیب روغنANFIS  ،RSM    وANN    با توجه به جدول

 استفاده شود.  RSMبهتر است از روش  به این نتیجه رسیدیم که در طبقه بندی روغن ذرت و پالم 9-7

 

 های دسته بندی برای روغن ذرتتحلیل عملکرد سیستم .2جدول

Table.2. Performance analysis of classification systems for corn oil 



 

 

 دقت

Accuracy 

 ویژگی

Property 

 حساسیت

allergy 

 درصد

Percentage 

 ذرت

Corn 

1 0.95 1 0 ANFIS 

0.89 1 0.63 25  

1 0.86 0.88 50  

0.88 0.91 0.75 75  

0.89 0.95 1 0 ANN 

1 1 0.63 25  

0.75 0.86 0.88 50  

0.75 0.91 0.75 75  

1 1 1 0 RSM 

1 1 0.88 25  

0.89 0.96 1 50  

1 1 1 75  

 

به کمک خروجی های دستگاه بینی الکتریکی  RSMو  ANFISو  ANNبه طور خالصه در این تحقیق از سه تکنیک 

درصد دقت تشخیص داشت و قادر بود ناخالصی های روغن ذرت توسط روغن پالم را با نسبت  9/99استفاده شد که بهترین مدل 

درصد تشخیص دهد در صورتی که در بررسی های انجام شده پژوهشی بر روی میزان پالم در روغن  52و  25، 52های صفر، 

روغن های دیگر به کمک دستگاه بینی الکترونیکی صورت نگرفته است. با این وجود در تحقیقی که جهت تشخیص تقلب  ذرت و

درصد روغن نباتی و روغن دنبه به روغن  25و 25، 95،  55، 75در روغن حیوانی گاوی صورت گرفت درصد های مختلفی از 

مدل هایی استخراج شد که دقت آنها به  PCAو  QDAیک های حیوانی اضافه شد و توسط دستگاه بینی الکتریکی و تکن

. در این تحقیق (Ayari et al., 2020)بود 72/95و برای ناخالصی روغن دنبه  52/92ترتیب برای ناخالصی روغن نباتی 

روغن فندق کمترین تاثیر را داشت. در تحقیق دیگر که برای تشخیص تقلب در روغن زیتون با ناخالصی  MQ135حسگر 

استفاده شد و توانست کیفیت روغن زیتون را به خوبی تشخیص  PCAصورت گرفت از تکنیک بینی الکتریکی و 

 .(Mildner-SzkudlarzJeleń, 2008)دهد

 

 نتیجه گیری

های مختلف روغن و پالم، به جهت تشخیص پالم از سامانه چند در این پژوهش جهت تحلیل ترکیبات معطر متفاوت نمونه

ای را برای ید.  سامانه ایجاد شده اطالعات قابل مقایسهدحسگری بینی الکترونیک بر پایه حسگرهای اکسید فلزی استفاده گر



 

 

عملکرد سامانه برای  RSMو  PCA ،ANN ،ANFISهای با پالم فراهم کرد. با استفاده از روش ذرت های روغنندی نمونهطبقه

 گرفت.و پالم مورد بحث و بررسی قرار  ذرت های روغنبندی نمونهطبقه تمایز و

و   MQ6روغن ذرت نشان داد در روغن ذرت حسگر در نتایج بدست آمده از نمودار لودینگ برای تشخیص پالم  .7

TGS2610  را داشتند. کمترین تاثیردر فرایند تشخیص 

 استفاده کرد.  RSMبرای تشخیص درصدهای مختلف پالم  در روغن ذرت بهتر است از روش  .5
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