DOI: 10.22059/ijbse.2018.241916.664987

)567-576 (ص1397  زمستان،4  شماره،49  دوره،مهندسی بيوسيستم ايران

Temperature Prediction of a Greenhouse Equipped with Evaporative Cooling System Using
Regression Models and Artificial Neural Network (Case Study in Kerman City)
*

MOHAMMAD HOSEIN SHOJAEI1, HAMID MORTEZAPOUR2 , KAZEM JAFARI NAIMI3, MOHAMMAD MEHDI
MAHARLOOEI4
1. Student in Department of Biosystems Engineering, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman,
Kerman, Iran.
2. Assistant Professor in Department of Biosystems Engineering, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of
Kerman, Kerman, Iran.
3. Assistant Professor in Department of Biosystems Engineering, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of
Kerman, Kerman, Iran.
4. Assistant Professor in Department of Biosystems Engineering, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of
Kerman, Kerman, Iran.
(Received: Sep. 25, 2017- Revised: June. 24, 2018- Accepted: July. 8, 2018)

ABSTRACT
Today's agriculture, greenhouse cultivation plays a key role in increasing the quantity and quality of products.
Indoor conditions of the greenhouse depend on some external factors, which are usually not easily
predictable. The purpose of this study was to estimate the air temperature inside the greenhouse in two modes
of ventilation (non-ventilated conditions and evaporative cooling system) using artificial neural network and
regression models. Some factors such as solar irradiance, ambient temperature, northern wall temperature and
flow rate and temperature of the cooling air were employed as the inputs of the models. Verification of the
models was conducted using statistical criteria of mean square error, correlation coefficient and mean
absolute percentage error. In order to train the neural network from multilayer perceptron with the algorithm
of post-error learning and using the Levenberg-marquart training algorithms, the Bayesian regression and the
gradient conjugate scalar, and in the regression model of the progressive and forward method for determining
regression equations were used. Comparison of the statistical criteria indicated that the artificial neural
network method predicted the greenhouse temperature with a higher accuracy than the regression model.
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پيش بينی دمای هوای داخل گلخانه مجهز به سامانهی سرمايش تبخيری با استفاده از مدل رگرسيونی و
شبکههای عصبی مصنوعی (مطالعه موردی در شهر کرمان)
4

محمد حسين شجاعی ،1حميد مرتضی پور ،*2کاظم جعفری نعيمی ،3محمد مهدی مهارلوئی
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مکانیک بیوسیستم ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان،
کرمان ،ایران
 .2استادیار بخش مکانیک بیوسیستم ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
 .3استادیار بخش مکانیک بیوسیستم ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
 .4استادیار بخش مکانیک بیوسیستم ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
(تاریخ دریافت -1396 /7 /3 :تاریخ بازنگری -1397 /4 /3 :تاریخ تصویب)1397 /4 /17 :

چکيده
در کشاورزی امروزی ،نقش گلخانه به عنوان ابزاری برای افزایش کمیت و کیفیت محصول ،دارای اهمیت فراوان میباشد.
شرایط داخلی گلخانه به برخی عوامل بیرونی وابسته است که بهطور معمول پیشبینی دقیق آنها به سادگی امکان پذیر
نیست .هدف از اجرای این تحقیق ،تخمین دمای هوای داخل گلخانه در حالتهای بدون تهویه و با استفاده از سامانهی
سرماش تبخیری با روش شبکه عصبی مصنوعی و مدل رگرسیونی است .از برخی عوامل مانند شدت تابش خورشید،
دمای هوای محیط ،دمای دیواره شمالی گلخانه ،دبی و دمای هوای ورودی به گلخانه ،بهعنوان ورودی مدل رگرسیونی و
شبکه عصبی استفاده گردید .برای آموزش شبکه عصبی از پرسپترون چندالیه با الگوریتم یادگیری پسانتشار خطا و از
الگوریتمهای آموزش لونبرگ مارکوارت ،تنظیم به روش بیزی و اسکالت کانژوگیت گرادینت و در مدل رگرسیونی از روش
پیشرو و پسرو برای تعیین معادالت رگرسیونی استفاده شد .ارزیابی مدل شبکه عصبی و رگرسیونی با شاخصهای آماری
میانگن مربعات خطا ،ضریب تبیین و معیار متوسط قدر مطلق خطا تعیین گردید .مقایسه نتایج آماری حاکی از دقت
باالتر شبکه عصبی مصنوعی نسبت به مدل رگرسیونی است.
واژههای کليدی :دمای گلخانه؛ سرمایش تبخیری؛ شبکه عصبی مصنوعی؛ مدل سازی
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سالنامه آماری فائو بیان میکند که به علت افزایش سطح زمین-
های زیر کشت ،تولید محصوالت کشاورزی در جهان ،به بیش از
سه برابر  50سال قبل افزایش یافته است .با توجه به نیاز روز
افزون بشر به مواد غذایی و افزایش بیرویهی جمعیت ،استفاده
بهینه از منابع در جهان امروز بیش از پیش مورد توجه محققان
قرار گرفته است ( .)Dodange, 2011از آنجا که زمینهای قابل
کشت کشاورزی کم میباشد ،استفاده بهینه و حداکثری از این
زمینها اهمیت فراوان دارد .کشت گلخانهای امکان استفاده از
زمین کشاورزی را در تمام فصلهای سال ایجاد مینماید.
استفاده از گلخانه برای تولید محصوالت کشاورزی به دلیل ایجاد
امکاناتی از قبیل کنترل عوامل تاثیر گذار محیطی مانند تغییرات
دمایی ،کشت محصول در هر منطقه آب و هوایی ،کنترل آفات و
بیماریها ،جلوگیری از پدیدههای سرمازدگی و گرمازدگی،
* نویسنده مسئولh.mortezapour@uk.ac.ir :

استفاده بهینه از آب و خاک ،راندمان باالی تولید ،دوام محصول
پس از برداشت ،کاربرد مناسب کود و سم و در نهایت تولید
محصول در خارج از شرایط زمانی و قیمت باالتر محصول برای
فروش در خارج از فصل ،جایگاه ویژهای به این نوع از تولید داده
و موجب گسترش روزافزون کشت گلخانهای بهعنوان یک روش
متفاوت با بازده باال در سالهای اخیر شده است ( Dodange,
 .)2011نتایج تحقیقی نشان داد که اگرچه گلخانه یک محیط
بسته است ولی مستقل از محیط بیرون نمیباشد .در نتیجه،
شرایط داخل گلخانه به طور پیوسته تحت تاثیر آب و هوای
بیرون است .چون شرایط دمایی هوای بیرون ،طول روز ،شدت
نور و رطوبت هوا در حال تغییرند ،تجهیزاتی در گلخانه نصب
می شود که دما و رطوبت گلخانه را کنترل نمایند ( & Omid
.)Shafaei, 2004
امروزه مدلهای شبکه عصبی مصنوعی ( ،)ANNدر اکثر
جنبههای علم مهندسی و کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرند.
این ابزار به دلیل قابلیت مدل سازی سامانههای خطی و غیر
خطی و همچنین عدم نیاز به هیچگونه پیش شرطی ،از عالقه-

شجاعی و همکاران :پيش بينی دمای هوای داخل گلخانه مجهز به ...

(Marcos et al., Haykin, 1994

مندان خاصی برخوردار است
; .)1992استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی در گلخانه می-
تواند به کشاورز اجازه برقراری ارتباطی قوی بین عاملهای
داخلی گلخانه و متغیرهای بیرونی را بدهد (.)Haykin, 1994
استفاده از این ابزار قادر است کشاورز را از افزایش گرمای
تابستانه و یا کاهش بیش از حد دما در زمستان آگاه سازد
(; Hornik et al., 1989; Seginer, Acosta & Tosini, 2001
 .)1997مطالعات متنوعی در زمینهی استفاده از شبکههای
عصبی در گلخانه انجام شده است که از آن جمله میتوان به
کنترل شرایط محیط داخل گلخانه ( ،)Van Henten, 1994مدل
سازی فیزیکی گلخانه ( )Dariouchy et al., 2009و تخمین یا
پیشبینی برخی پارامترهای داخلی گلخانه اشاره کرد ( Arahal
; Boaventura Cunha et al., 2000; Linker & et al., 2005

 .)Seginer, 2004در تحقیقی از شبکههای عصبی مصنوعی به
منظور ابزاری برای جایگزین کردن انواع حسگرها در گلخانه ای
در کشور پرتقال استفاده شد ( .)Ferreira et al., 2002در این
مطالعه به منظور تخمین دمای هوای داخل گلخانه ،از
پارامترهایی مانند میزان تابش ورودی به گلخانه ،دمای هوای
بیرون و همچنین رطوبت نسبی هوای داخل گلخانه استفاده
شد .نتایج نشان داد که استفاده از این ابزار به درستی قادر است
مقدار تغییرات دمای هوای داخل گلخانهای با کشت
هیدروپونیک را تخمین بزند ولی به منظور افزایش دقت و
همچنین کاهش خطر مواجه شدن با نوسانات دمایی شدید،
وجود حسگرهایی با دقت متوسط و به تعداد کم در گلخانه
توصیه میشود .این روش میتواند در آینده و با پیشرفت بیشتر
علوم ،به عنوان جایگزینی برای انواع دماسنجها و حسگرهای
پرهزینه در انواع گلخانهها مورد استفاده قرار گیردDariouchy .
 ،)2009( et al.,از مدل شبکه عصبی و مدلهای رگرسیونی
برای پیش بینی رطوبت نسبی و دمای هوای داخل گلخانهای در
مراکش استفاده کردند .در این تحقیق ،رطوبت نسبی هوای
بیرون از گلخانه ،شدت تابش خورشید در سطح افق ،جهت و
سرعت باد و دمای هوای خروجی به عنوان متغیرهای ورودی و
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دما و درصد رطوبت داخلی گلخانه به عنوان خروجی مدل در
نظر گرفته شد .نتایج نشان داد که استفاده از ابزار شبکه عصبی
قادر است نتایج بهتری نسبت به انواع مدلهای رگرسیونی
مرسوم نشان دهد .مقدار خطا در پیشبینی دما و رطوبت نسبی
داخلی گلخانه در این تحقیق ،به ترتیب  4/23و  3/85درصد
گزارش شد (.)Makarian, 2013
تخمین دما و رطوبت هوای داخل گلخانه ،تحت تأثیر
شرایط مختلف محیطی و سامانههای متنوع تهویه ،گامی مهم در
راستای طراحی و انتخاب تجهیزات سرمایشی-گرمایشی و
همچنین هوشمندسازی کنترل شرایط گلخانه محسوب میشود.
از این رو ،در تحقیق حاضر پیشبینی دمای هوای داخل گلخانه
در حالتهای بدون تهویه و با سامانهی خنککنندهی تبخیری با
استفاده از دو روش رگرسیونی چندگانه و شبکههای عصبی
مصنوعی ،بهعنوان ابزارهایی نیرومند برای شبیهسازی پدیدههای
پیچیدهی تجربی ،مورد نظر قرار گرفت.

مواد و روشها
مشخصات گلخانه

از یک گلخانه با ساختار یکطرفه ،برای انجام آزمایشهای
تحقیق استفاده شد .ارتفاع دیوارهی جنوبی گلخانه کوتاهتر از
دیواره شمالی آن بود تا سقف گلخانه شیبدار (با زاویه 30
درجه برابر با عرض جغرافیایی محل انجام آزمایش) باشد .این
گلخانه به طول  5متر ،عرض  2/16متر با ارتفاع دیوار جنوبی
 1/5متر و شمالی  2/75متر ،در آزمایشگاه انرژی خورشیدی
بخش مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه شهید باهنر کرمان
ساخته شد (موقعیت جغرافیایی 57/06 ́E ،30/14 ́N :و ارتفاع از
سطح دریا  1756متر) .شاسی گلخانه از قوطیهای فوالدی با
سطح مقطع  4×4سانتیمتر بود که سطح بیرونی آن توسط
ورقهای پلیکربنات شفاف با ضخامت  10میلیمتر پوشیده شد
(شکل  -1الف).

ب

شکل  .1الف) گلخانه با سامانه سرمايش تبخيری استفاده شده در تحقيق و ب) طرحواره ای از اجزای سامانه سرمايش تبخيری
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سامانه سرمایش استفاده شده در تحقیق شامل یک دمنده
گریز از مرکز با توان نامی  560وات ،پوشال (سطح خیس
شونده) ،پمپ و لوله برگشت آب بود (شکل -1ب) .برای انجام
آزمایشهای تحقیق ،از سرعت دمنده  304دور بر دقیقه و
ضخامت پوشال  4سانتیمتر استفاده گردید .آزمایشها در دو
حالت بدون سامانه سرمایش و با استفاده از سامانه سرمایش
تبخیری ،در روزهای  27دی تا  17اسفند  95انجام شد .هر
آزمایش از ساعت  9صبح شروع و تا  5عصر ،ادامه مییافت.
پارامترهای اندازهگیری شده در هر آزمایش شامل ،دمای محیط
گلخانه در سه نقطه و محیط اطراف آن ،همچنین دمای دیواره
شمالی و هوای ورودی به گلخانه توسط سامانه سرمایش و شدت
تابش ورودی به گلخانه بودند.

عمومی مدلهای شبکه عصبی مصنوعی متشکل از سه الیه
شامل الیه ورودی ،که در این الیه اطالعات ورودی به مدل
معرفی میشوند ،الیه یا الیههای مخفی ،که اطالعات در این الیه
پردازش میگردد و الیه خروجی که نتایج حاصل از عملکرد
مدل تولید در آن میشود .ساختار یک شبکه عصبی مصنوعی با
تعیین تعداد الیهها ،تعداد نرونها در هر الیه ،تابع محرک ،روش
آموزش ،الگوریتم تصحیح وزنها و نوع مدل ،تعیین میگردد
( .)Karimi et al., 2013متداولترین شبکه عصبی مصنوعی،
شبکه پرسپترون چند الیه 1میباشد (.)Hecht-Nielsen, 1987
با توجه به اینکه طی سالهای اخیر ،شبکه عصبی پرسپترون
چندالیه بهخوبی قابلیتش را در شبیهسازی و پیشبینی
پارامترهای اقلیمی و هواشناسی متفاوت نشان داده است

نحوه جمع آوری دادهها

( ،)Azadeh et al., 2009در این تحقیق نیز یک نمونه از

برای اندازهگیری شدت تابش خورشید از یک دستگاه سوالرمتر

شبکههای چندالیه پرسپترون مورد استفاده قرار گرفت.

با دقت یک وات بر مترمربع (مدل  ،TES 1333 Rشرکت ،TES

شبکههای عصبی مصنوعی چند الیه پیشخور راه حل مناسبی

ساخت تایوان) و برای اندازهگیری دما در نقاط مختلف از

برای پیشبینی محسوب میشوند .برای آموزش شبکه از

حسگرهای دما مدل  SMT 160با دقت  0/1درجه سلسیوس

پرسپترون چندالیه با الگوریتم یادگیری پسانتشار خطا

2

متصل به یک ترانسمیتر دما مدل ( TM-1323ساخت شرکت

استفاده گردید و تابعهای فعالیت در الیههای مخفی برای تمام

مهندسی تیکا در ایران) استفاده شد .رطوبت داخل و بیرون

شبکهها از نوع تابع انتقال غیرخطی  tansigو از تابع خطی

گلخانه با استفاده از رطوبت سنجهای (مدل  ،SUN-25Hشرکت

 purelinدر الیه خروجی ،در نظر گرفته شد .اگر تعداد نرونها

 )SUNWARDبا دقت  1درصد تعیین گردید .برای اندازهگیری

در الیهی پنهان کافی نباشد ،شبکه قادر به یادگیری خوب

سرعت باد از یک سرعت سنج پرهای (مدل  ،BE816Aشرکت

نخواهد شد .ولی در تعداد بسیار زیاد آنها ،مسئله بیش

 )BESTONEبا دقت  0/1متر بر ثانیه استفاده شد.

برازشی 3بوجود خواهد آمد که این منجر به ضعیف شدن ویژگی

روش شبکههای عصبی مصنوعی

تعمیم پذیری شبکه میشود ( .)Wang & Elhag, 2007در این

شبکههای عصبی مصنوعی به عنوان یک رویکرد جدید از مدل-
های غیر خطی ،برای پیشبینی دمای هوای داخل گلخانه در
نظر گرفته شد .شبکههای عصبی زیستشناختی مغز انسان
شامل مجموعهای از واحدهای عصبی به نام نرون هستند که با
رابطهایی موسوم به آسه (آکسون) به هم متصل شدهاند .یک
نرون مصنوعی ،مدل ریاضی ساده شده یک عصب زیستی است.
عملیاتی که در هر نرون صورت میگیرد به این صورت است که
نرون ،همه ورودیهایی که به سلول رسیده است را جمع
میکند ،آن را از یک تابع محرک عبور میدهد و در نهایت
خروجی نرون را ایجاد میکند ( .)Sabziparvar, 2014شبکههای
عصبی مصنوعی از جمله سامانههای دینامیکی میباشند که با
پردازش دادههای تجربی ،قانون نهفته در ورای اطالعات را به
ساختار شبکه منتقل میکنند ،به همین خاطر آنها را
سامانههای هوشمند نیز مینامند ( .)Jain et al., 1999ساختار

تحقیق از شبکههای عصبی پرسپترون چند الیه با روش
یادگیری پسانتشار خطا استفاده شد .این شبکهها به طور
معمول به الگوریتم پسانتشار خطا مشهورند زیرا خطای خروجی
مدل به عقب و به داخل سامانه برگردانده میشود تا تغییر و
تنظیم وزنهای الیههای پنهان انجام گیرد (.)Peyman, 2007
ورودیهای شبکه برای حالت بدون سامانه سرمایش ،شامل
شدت تابش خورشید ،دمای هوای محیط ،دمای دیواره شمالی؛
و برای حالتی که از سامانه سرمایش تبخیری استفاده شد ،عالوه
بر اینها شامل دما و دبی هوای خنککننده ورودی به گلخانه
بودند .در هر دو حالت ،خروجی شبکه دمای هوای داخل گلخانه
میباشد (شکل .) 2
در این پژوهش ،جمعآوری دادههای آزمایش هر  5دقیقه
1. Multi-layer perceptron
2. Back propagation
3. Over-fitting

شجاعی و همکاران :پيش بينی دمای هوای داخل گلخانه مجهز به ...

یک بار در طول روز بود .در نهایت ،از مجموع دادههای جمع-
آوری شده  70درصد برای آموزش 15 ،درصد برای آزمایش و
 15درصد دیگر برای اعتبارسنجی شبکه مورد استفاده قرار
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گرفتند .بهمنظور تحلیل روش شبکه عصبی از نرمافزار
 MATLABنسخه  2015استفاده گردید.

شکل  .2ساختارشبکه عصبی مصنوعی چنداليه پرسپترون مورد استفاده در تحقيق

قبل از بهکارگیری دادههای خام اولیه برای آموزش در
شبکه ،دادهها باید در دامنه مناسبی نرمال شوند .دلیل این امر
آن است که الگوریتم یادگیری همراه با دادههای خام نمیتواند
عملکرد خوبی داشته باشد و همچنین به دلیل دامنه تغییرات
خروجی تابع فعالیت سیگموئید ( )0 - 1بهکارگرفته شده در
الیه میانی ،این امر ضروری به نظر میرسد .در صورت نرمال
نکردن دادهها ،شبکه در طول فاز آموزش همگرا نخواهد شد و
نتایج مطلوب حاصل نمیگردد .زمانیکه از تابع فعالیت
سیگموئیدی استفاده میشود ،بهترین دامنه تبدیل دادهها (0/9
  )0/1میباشد.به طورمعمول از معادله زیر برای نرمال کردندادهها استفاده میگردد .
XX
( رابطه ) 1
Xn 
 (r  r )  r

X
X
که در آن  Xداده خام اولیه Xn ،داده نرمال شده Xmax ،و
 Xminبهترتیب مقدارهای بیشینه و کمینه دادههای اولیه rmax ،و
 rminبهترتیب حد باالیی و پایینی دامنه تغییرات دادههای تبدیل
شده است .دادههای نرمال شده توسط الگوریتمهای آموزش
لونبرگ مارکوارت ،)LM( 1تنظیم بهروش بیزی )BR( 2و اسکالت
کانژوگیت گرادینت )SCG( 3مورد آموزش قرار گرفتند .براساس
مطالعات صورت گرفته در ادبیات پیشین ،الگوریتم تنظیم به-
روش بیزی به دلیل استفاده از مدل ریاضی بیز ،در حل الگوریتم
دارای دقت باال و الگوریتم اسکالت کانژوگیت گرادینت با کاهش
دوره آموزش باعث کم شدن منحنی خطا و درنتیجه افزایش
min

min

min

max

min

max

1 . Levenberg-Marquart algorithm
2 . Bayesian regularization
3 . Scaled conjugate gradient

سرعت الگوریتم در حل میشود ).Saini, 2008 ; Moller, 1993
براساس یک قانون جهانی ،به طور معمول ،مناسبترین شبکهها
با تعداد یک الیه پنهان مشخص میشوند ( Dariouchy et al.,
 .)2009به همین دلیل در این تحقیق تمامی دادهها با شبکهای با
ساختار شامل یک الیهی پنهان ،مورد آزمایش قرار گرفتند.
مدلسازی با روش رگرسيون چندگانه خطی

در این تحقیق مدلسازی رگرسیونی چندگانه با روش شبکه
عصبی مصنوعی مورد مقایسه قرار گرفت .ابتدا از پارامترهای
اندازهگیری شده در درون و بیرون محیط گلخانه که شامل
دمای هوای محیط ،دمای دیواره شمالی ،شدت تابش ،دبی هوای
ورودی و دمای هوای ورودی برای پیشبینی دمای داخل گلخانه
و استخراج معادالت رگرسیونی استفاده شد .سپس از روش
پیشرو 4و پسرو 5برای تعیین معادالت رگرسیونی با تعداد متغیر
مستقل کمتر ولی با همان دقت به کار برده شد .رابطه زیر به
منظور استفاده از مدل رگرسیونی مورد استفاده قرار گرفت:
Y  0  r X r
(رابطه)2
در این رابطه  0 ،مقدار ثابت عرض از مبدا Xr ،متغیرهای
مستقل و   rمقدار ضریبهای آنهاست .به منظور تحلیل مدل
رگرسیونی از نرم افزار  SPSSنسخه  15استفاده شد .به منظور
ارزیابی توانائی و دقت شبکه عصبی و مدل رگرسیونی در پیش
بینی دمای هوای داخل گلخانه از معیارهای آماری میانگین
مربعات خطا ،)MSE( 6ضریب همبستگی )R2( 7و متوسط قدر
4. Forward
5. Backward
6. Mean squared error
7. Correlation coefficient
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مطلق خطا )MAPE( 1استفاده شد که با رابطههای  3تا 5
محاسبه گردیدند.
2

(رابطه )3
2

])[ (d j  d )( p i  p
2

) (d j  d )   ( p i  p

R2 

(رابطه)4

2
)  ( d j  pi
n

(رابطه)5

) 1 ( d j  pi
MAPE  
n
dj

MSE 

که در آن dj ،مولفه  jام از دادههای واقعی مربوط به
الگوی  jام pi ،مولفه  iام از خروجی پیشبینی شده مربوط به
الگوی  iام d ،و  pبهترتیب متوسط خروجیهای واقعی و
1 . Mean absolute percentage error

پیشبینی شده و  nتعداد الگوهای خروجی است.

نتايج
در این تحقیق ،دادهها توسط الگوریتمهای آموزش لونبرگ
مارکوارت ،تنظیم بهروش بیزی و اسکالت کانژوگیت گرادینت
مورد آموزش قرار گرفتند .مشخصههای آماری پارامترهای
تجربی مورد استفاده در ساختار شبکه عصبی مصنوعی ،برای
حالت بدون سامانهی سرمایش در جدول  1و برای حالت با
سامانهی سرمایش تبخیری ،در جدول  2مشاهده میگردد.
جدول  3نتایج عملکرد شبکههای عصبی آزمون شده برای
حالتهایی که از الگوریتمها و نرونهای مختلف استفاده شده ،را
نشان میدهد.

جدول  .1مشخصههای آماری دادههای تجربی در حالت بدون تهويه

پارامترها

میانگین

حداقل

حداکثر

انحراف معیار

شدت تابش خورشید (وات بر مترمربع)
دمای محیط (درجه سلسیوس)
دمای گلخانه (درجه سلسیوس)
دمای دیواره شمالی (درجه سلسیوس)

690/3
18/5
46/6
12/5

135/9
15/4
33/6
10/9

909/8
23/6
52/9
13/6

219/880
2/00
5/601
0/697

جدول  .2مشخصههای آماری دادههای تجربی در حالت سامانه سرمايش تبخيری

پارامترها

میانگین

حداقل

حداکثر

انحراف معیار

شدت تابش خورشید (وات بر مترمربع)

869/3

828/2

888/5

19/043

دمای محیط (درجه سلسیوس)
دمای گلخانه (درجه سلسیوس)
دمای هوای ورودی به گلخانه (درجه سلسیوس)
دبی هوای ورودی به گلخانه (متر مکعب بر ثانیه)

20/0
25/1
17/5
1/14

17/1
20/7
16/2
1/14

29/7
35/7
19/7
1/14

3/019
3/984
0/940
0/0

با توجه به جدول ،برای تعیین دمای هوای داخل گلخانه و
با توجه به شاخصهای ارزیابی میتوان گفت در الگوریتم  LMبا
افزایش نرونها نتایج شبکه عصبی بهتر میشود ولی در حالت
 BRبا افزایش نرونها شبکه عصبی از حالت ایده آل خود خارج
شده و در نهایت برای حالت  SCGاز الگوی خاصی پیروی نمی-
کند .در کل با توجه به نتایج به دست آمده از میانگین مربعات
خطا ،ضریب تبیین و متوسط قدرمطلق خطا میتوان گفت
مناسبترین پیشبینی دمای داخل گلخانه در حالت بدون
سامانهی سرمایش ،بهوسیلهی الگوریتم آموزشی  BRبا  6نرون
در الیهی میانی بدست آمد .بعالوه ،الگوریتم  LMبا تعداد 14
نرون در الیه ی میانی بهترین تخمین را برای دمای گلخانه در
حالت مجهز به سامانهی سرمایش تبخیری ارائه کرد .همان طور

که در شکل  3مشخص است مقدارهای تجربی و تئوری در
نزدیکی خط با شیب واحد قرار دارند ،که نشان از مناسب بودن
مدل رگرسیونی برای پیشبینی دادهها دارد.
مدل رگرسيونی

جدول  4مدلهای رگرسیونی برای تخمین هوای داخل گلخانه
در هر دو حالت بدون تهویه و با سامانهی سرمایش تبخیری را
نشان میدهد .خروجی مدلها ،دمای هوای داخل گلخانه () Ta
بر حسب درجه سلسیوس است که بر اساس ورودیها ،بهترتیب
شامل ،دمای محیط ( ،) Toدمای دیواره شمالی (  ) Tnwبر حسب
درجه سلسیوس ،شدت تابش خورشید ( )Rبر حسب وات بر متر
مربع ،دبی هوای ورودی ( )Qبر حسب کیلوگرم بر ثانیه و دمای
هوای ورودی ( ) Tvبر حسب درجه سلسیوس میباشد .تمام
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ضریبها در رابطههای رگرسیونی این جدول ،در سطح احتمال
 %5معنی دار هستند .با توجه به جدول میتوان گفت ،در حالت
بدون تهویه ،با افزایش دو درجهی سلسیوس دمای محیط و
 100وات بر متر مربع ،شدت تابش خورشید ،با فرض ثابت
ماندن دمای دیوار شمالی ،دمای گلخانه حدود  2/85درجهی

سلسیوس افزایش مییابد .در حالی که ،در حالت با سامانهی
سرمایش تبخیری ،این مقدار افزایش در دمای محیط و شدت
تابش خورشید ،موجب زیاد شدن دمای گلخانه تا حدود 0/076
درجهی سلسیوس میشود.

جدول  . 3نتايج عملکرد شبکههای عصبی آزمون شده برای حالتهای مختلف

پارامتر اندازهگیریشده
دمای هوای داخل
گلخانه بدون سامانه
سرمایش

الگوریتم
آموزش

نرونهای الیه میانی

میانگین مربعات خطا

ضریب تبیین

متوسط قدر مطلق خطا

6
14
20
6
14
20
6
14
20
6
14
20

0/000385
0/002686
0/000299
0/00015
0/000294
0/000743
0/00496
0/00248
0/000387
0/00235
0/00158
0/001366

0/987776
0/993864
0/993163
0/992313
0/991109
0/989321
0/963769
0/868184
0/955606
0/973852
0/985751
0/954103

0/038098
0/282683
0/047935
0/025154
0/024345
0/056932
0/708295
0/187442
0/013990
0/414331
0/214383
0/093576

6
14
20
6
14
20

0/000971
0/005131
0/000156
0/0033
0/00443
0/000662

0/85551
0/846226
0/860703
0/818571
0/891446
0/790722

0/181150
0/438794
0/328161
0/766713
0/759030
0/268646

*LM

**BR

***SCG

دمای هوای داخل
گلخانه با استفاده از
سرمایش
سامانه
تبخیری

LM

BR

SCG

* .الگوريتم لونبرگ مارکوارت .** ،1الگوريتم تنظيم بهروش بيزی .*** ،2الگوريتم اسکالت کانژوگيت گرادينت

(الف)

3

(ب)

شکل  .3همبستگی دمای هوای گلخانه تجربی و شبيهسازی شده (الف) در حالت بدون تهويه با استفاده از شبکه با ساختار  BRبا  6نرون در اليه ميانی (ب) با
سامانه سرمايش تبخيری با استفاده از شبکه از شبکه با ساختار  LMبا 14نرون در اليهی ميانی

Levenberg marquart
Bayesian Regularization
Scaled Conjugate Gradient

1
2
3
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جدول  .4مدل رگرسيونی بدست آمده برای پيشبينی هوای داخل گلخانه

حالت

معادالت رگرسیونی
Ta  0.025To  5.126Tnw  0.028 R  36.889

بدون تهویه

Ta  1.8Tv  0.738To  257.009Q  0.014R  283.809

با سامانه سرمایش تبخیری

جدول  5نتایج ارزیابی مدلهای رگرسیونی را نشان می-
دهد .با توجه به جدول میانگین مربعات خطا ،ضریب تبیین و
معیار متوسط قدر مطلق خطا به ترتیب بین  1/135تا ،1/364
 0/93تا  0/97و  0/031309تا  1/48203بود .از مقایسهی
ضریب همبستگی ،ضریب تبیین و میانگین مربعات خطا بین
مدل رگرسیونی و شبکه عصبی میتوان به این نتیجه رسید که

شبکه عصبی قابلیت بهتری در پیش بینی دمای هوای داخل
گلخانه را دارد.
برای درک بهتر عملکرد مدل رگرسیونی ،پراکندگی
دادههای خروجی در مقابل دادههای تجربی در شکل  4نشان
داده شده است .همان گونه که مشاهده میشود تمام دادهها در
نزدیکی خط با شیب واحد قرار دارند.

جدول  .5نتايج ارزيابی مدلهای رگرسيونی بدستآمده در تحقيق

پارامتر اندازهگیریشده دمای
هوای داخل گلخانه

میانگین مربعات خطا

ضریب تبیین

معیار متوسط قدر مطلق
خطا

بدون سامانه سرمایش

1/135

0/970

0/031309

سامانه سرمایش تبخیری

1/364

0/930

1/48203

(الف)

(ب)

شکل  .4همبستگی دمای هوای گلخانه تجربی و شبيهسازی شده با مدل رگرسيونی (الف) در حالت بدون تهويه (ب) با سامانه سرمايش تبخيری

در تحقیقی دما و درصد رطوبت داخلی گلخانه بر اساس
رطوبت هوای بیرون از گلخانه ،شدت تابش خورشید در سطح
افق ،جهت و سرعت باد و دمای هوای خروجی ،با دو روش
رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی پیشبینی شد .نتایج نشان
داد که عملکرد شبکه عصبی از مدلهای رگرسیونی بیشتر
است .بعالوه ،ضریب همبستگی بین دادههای واقعی و پیش
بینی شده توسط مدل رگرسیونی برای دمای هوا و رطوبت
نسبی داخلی گلخانه به ترتیب معادل  0/965و  0/978گزارش

گردید ( .)Dariouchy et al., 2009جودی و فرهان (
 )Farhan, 2015به پیش بینی دمای هوای داخل و خاک یک
گلخانه در عراق پرداختند .پارامترهای ورودی برای مدل
پیشنهادی ،شرایط آب و هوای محیط و خواص ترموفیزیک
اجزای گلخانه شامل پوشش ،هوای داخل و خاک ،بودند .نتایج
حاصل از مدل با نتایج تجربی همخوانی داشتند و خطای مطلق
بین دادهها بیش از  %10بود ،در صورتی که خطای مطلق بین
دادههای تئوری و تجربی در تحقیق حاضر کمتر از  %2می-
& Joudi

575 ...  پيش بينی دمای هوای داخل گلخانه مجهز به:شجاعی و همکاران

رگرسیونی استفاده شد و از الگوریتمهای آموزش لونبرگ
 تنظیم بهروش بیزی و اسکالت کانژوگیت گرادینت،مارکوارت
 توابع فعالیت در الیههای مخفی برای تمام.استفاده گردید
 و از تابع خطیtansig شبکهها از نوع تابع انتقال غیرخطی
 با توجه به نتایج. در نظر گرفته شد، در الیه خروجیpurelin
 میتوان بیان نمود که استفاده از شبکه عصبی،بدست آمده
 توانایی،مصنوعی بهعنوان یک ابزار شبیهسازی غیرخطی
 تحت تأثیر عاملهای،پیشبینی دمای هوای داخل گلخانه
 در پیش بینی دمای هوای داخل.مختلف کاری را دارا میباشد
گلخانه در حالت بدون تهویه و سامانه سرمایش تبخیری به
. نرون بهتر بودند14  باLM  نرون و6  باBR ترتیب الگوریتمهای
 در حالت بدون،نتایج مدلسازی رگرسیونی حاکی از آن بود که
100  با افزایش یک درجهی سلسیوس در دمای محیط و،تهویه
 با فرض ثابت ماندن، شدت تابش خورشید،وات بر متر مربع
 درجهی سلسیوس3  دمای گلخانه حدود،دمای دیوار شمالی
 مقایسهی آماری پیشبینیهای انجام شده نشان.افزایش مییابد
داد که شبکههای عصبی مصنوعی با دقت باالتری نسبت به مدل
. قادر به تخمین دمای هوای داخل گلخانه هستند،رگرسیونی

، در تحقیقی دیگر که توسط دوو و همکاران انجام شد.باشد
،نتایج تخمین دمای هوای داخل گلخانه مجهز به پمپ حرارتی
با روش مدل حرارتی نشان داد که خطای محاسبات بیش از
.)Du et al., 2012(  بود%20
 اختالف کم بین، پیداست4  و3 همانطور که از شکل
دادههای تجربی و دادههای شبیهسازی شده با روش شبکه
- با فاصله نزدیک، موجب قرارگیری تمام دادهها،عصبی مصنوعی
 حاکی از، این امر.تر در اطراف خط با شیب یک گردیده است
.عملکرد بهتره شبکه عصبی نسبت به مدل رگرسیونی میباشد

نتيجهگيری
 مدلسازی دمای هوای داخل گلخانه در دو،در تحقیق حاضر
-  با دو روش،حالت بدون تهویه و با سامانهی سرمایش تبخیری
 در، ساختار شبکه.شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیونی انجام شد
 دارای سه ورودی شامل شدت تابش،حالت بدون تهویه
 دمای هوای محیط و دمای دیواره شمالی و در حالتی،خورشید
که از سامانه سرمایش تبخیری استفاده گردید دارای پنج ورودی
، دمای دیوار شمالی و هوای محیط،شامل شدت تابش خورشید
 برای آموزش شبکه از.دبی و دمای هوای ورودی بودند
پرسپترون چندالیه با الگوریتم یادگیری پسانتشار خطا و مدل
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