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Abstract: Utilizing the latest available technologies is essential for food preservation and processing.
Consumers increasingly prefer products that have undergone the least change during processing and
storage. Among them, pulsed electric field (PEF) is one of the non-thermal methods of food
processing and storage. In this study, a Pulsed Electric Field system was designed, fabricated and
then evaluated. For this purpose, a Schmidt-Trigger-based pulse generating system system and a
semiconductor key (IGBT) were designed and tested using a gate driver with DC output. The input
parameters for the tests included: voltage, number and frequency of pulses as well as pulse width. In
order to adjust the two parameters, pulse number and excitation frequency, a touch panel and
autotransformer were utilized to adjust the voltage. A constant pulse width of 2 microseconds was
used. The results of the evaluation were reported in two parts. In the first part, the evaluation of the
system function was performed using an oscilloscope and high voltage waves were produced. In the
second part, the evaluation of the fish samples was performed in terms of the effect on the value of
extracting protein. The Response-Surface method and Box-Bhenken scheme were used for data
analysis and process optimization. Results of analyses showed that based on regression coefficients,
the effect of the voltage factor and the second voltage factor had the highest influence on Protein
extraction increase.
Keywords: Electric pulse, Protein extraction, Response surface, Optimization
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طراحی ،ساخت و ارزيابی سامانه ميدان الکتريکی ضربانی برای فرآوری
مواد غذايی
2

مهدی نوجوان ،1سعيد مينايی* ،1شهريار صرامی

 .1گروه مهندسی مکانيک بيوسيستم ،دانشکده کشاورزی دانشگاه تربيت مدرس،
تهران ،ايران
 .2گروه مهندسی مکانيک بيوسيستم ،پژوهشکده کشاورزی ،سازمان پژوهشهای
علمی و صنعتی ،تهران ،ايران
(تاريخ دريافت -1399/1/3 :تاريخ بازنگری -1399/5/12 :تاريخ تصويب)1399/6/3 :
چکيده :بهرهگيری از آخرين فناوریهای روز دنيا برای حفظ و فرآوری مواد غذايی امری ضروری است.
مصرفکنندگان محصوالتی را میپسندند که کمترين تغيير را در طول فرآوری و نگهداری داشتهاند .ميدان
الکتريکی پالسی ( ،)PEFيکی از روشهای غير حرارتی برای فرآوری و نگهداری مواد غذايی شناخته شده
است .در اين پژوهش يک سامانه ميدان الکتريکی ضربانی با استفاده از منبع تغذيه پيوسته با خروجی
 ،DCيک سامانه توليد ضربان مبتنی بر اشميت تريگر و يک کليد نيمه هادی ( )IGBTبا گيت درايور،
طراحی و ساخته شد و مورد آزمايش قرار گرفت .پارامترهای ورودی برای انجام آزمايشها عبارتند از:
ولتاژ ،تعداد پالس ،بسامد و عرض ضربان .بهمنظور اعمال دو عامل تعداد پالس و بسامد تحريک ،يک
صفحه لمسی و اتوترانس برای تنظيم ولتاژ به کار برده شد .در ضمن عرض ضربان ثابت ( 2ميکروثانيه)
بود .نتايج حاصل از ارزيابی در دو بخش ارائه گرديد .در بخش اول ارزيابی کارکرد سامانه بود که با استفاده
از دستگاه اسيلوسکوپ انجام گرفت و موجهايی با ولتاژباال توليد گرديد .در بخش دوم ارزيابی بر روی
نمونههای ماهی از لحاظ تاثير در افزايش ميزان پروتئين استخراجی انجام گرفت .برای تحليل دادهها و
بهينهسازی فرآيند از روش سطح پاسخ ( )RSMو طرح باکس-بنکن بهرهگيری شد .نتايج بررسی نشان
داد که با توجه به ضريب رگرسيونی ،اثر فاکتور ولتاژ و توان دوم ولتاژ ،بيشترين تاثير در افزايش ميزان
استخراج پروتئين نمونهها را داشتهاند.
واژههای کليدی :پالس الکتریکی ،استخراج پروتئین ،سطح پاسخ ،بهینه سازی
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(علمی پژوهشی)

مقدمه
امروزه مصرف کنندگان بیشتر مواد خوراکی به دنبال
محصوالت غذایی مناسب در ازای کیفیت باال ،طعم
طبیعی و با حداقل تاثیر مخرب فرآیندهای نگهداری و
فرآوری بر روی آنها هستند .نگهداری و فرآوری مواد
خوراکی از دیر باز دارای اهمیت خاصی برخوردار بوده
است .فرآوری گرمایی مواد غذایی و نوشیدنیها به عنوان
وسیعترین و در عین حال قدیمیترین روش آماده سازی
و نیز نگهداری مواد خوراکی محسوب میشود .چندین
روش حرارتی برای فرآوری مواد غذایی وجود دارد که
پاستوریزاسیون و استریلیزاسیون دو مورد معمول آنها
است .استفاده از پیش تیمارهای گرمایی باعث تخریب
رنگ ،عطر ،بافت و مواد مغذی ترکیبات خوراکی میشود
( .)Kumar and Han, 2012در این میان فناوریهای
غیرحرارتی گزینه اصلی برای جایگزینی روشهای
گرمایی در فرآوری و نگهداری مواد خوراکی هستند
( .)Kumar and Han, 2012تاریخچه بهرهگیری از
فناوریهای غیرگرمایی به اواسط قرن بیستم بر میگردد
که در زمینههای مختلف همچون مهندسی مکانیک،
داروسازی ،متالورژی ،صنعت بنزین و غیره به کار برده
شده است ( Jambrak, 2019; H. Q. Zhang et al.,
 .)2011نمونههایی از فرآیندهای غیرحرارتی عبارتند از:
المپ  ،UVپرس سرد ،تابش یونیزه ،کاویتاسیون
هیدرودینامیکی ،نوسانات میدان الکتریکی ،نور پالسی،
فناوری سیال فوق بحرانی ،میدان الکتریکی پالسی
( ، )PEFفراصوت ،فناوری سیال فوق بحرانی با پرس
سرد که در  15سال گذشته به طور گسترده مورد
استفاده قرار گرفتهاند (  .)Kumar and Han, 2012از
این روشها میتوان برای نگهداری آب میوهها،
محصوالت غذایی دریای ،گوشت و غیره استفاده برد .این
روشها از لحاظ تاثیر بر کیفیت مواد خوراکی ،ایمنی
میکروبیولوژیک ( ،)Prakash, 2013تسریع در خشک
کردن ،انجماد ،افزایش سرعت استخراج ،غیر فعال کردن
آنزیمها ،ویژگیهای حسی و سایر مزایا مورد بررسی قرار
گرفتهاند .با این حال چنین فناوریهایی نیز مانند هر
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فرآیندی جنبههای منفی دارند که باید با مزایای مثبت
آنها مورد مقایسه قرار بگیرند .از جنبههای منفی
فناوریهای غیرگرمایی و روشهای نوین فرآوری مواد
غذایی میتوان به تشکیل رادیکالهای آزاد ،تغییر در
عطر ،بافت و رنگ اشاره کرد ( .)Jambrak, 2019میدان
الکتریکی ضربانی فرآیندی غیرگرمایی است که در آن
ماده خوراکی در معرض میدان ضربانی با ولتاژ باال قرار
میگیرد .این روش ضمن آنکه اثر کمی بر ویژگیهای
حسی و ارزش تغذیهای محصوالت دارد ،به عنوان یک
روش مدرن برای غیرفعال سازی میکروبی ،آبزدایی از
مواد خوراکی از طریق شکست غشای سلولی ،خروج آب
از سلول بهمنظور استخراج شیره یا عصاره میوه و
سبزیها مورد توجه قرارگرفته است ( Lebovka et al.,
 .)2003میزان تاثیر گذاری  PEFبستگی به ترکیب غذا،
 ،pHقدرت یونی ،هدایت یونی ،وجود حباب هوا در داخل
مایع موجود در محفظه تیمار ،قدرت میدان ،زمان ،دما
و شکل پالس اعمالی بستگی دارد ( Kumar and Han,
 .)2012فاصلهی بین الکترودها و ولتاژ اعمالی به محفظه،
تعیین کنندهی قدرت میدان الکتریکی ( )Eاست که
معموالً با واحد  kV/cmگزارش میشود ( Jia et al.,
 .)1999سامانه  PEFشامل مولد ولتاژ باال ،سامانه تولید
پالس و محفظه نمونه برای اعمال تیمار میباشد .میدان
الکتریکی به صورت ضربان درون محفظه نمونه به ماده
خوراکی اعمال میشود .این محفظه عموما شامل دو نوع
الکترود (ولتاژ باال و اتصال زمین) و مواد عایق برای
نگهداری الکترودها و نمونه است ( Ravishankar et al.,
 .)2008تاکنون پژوهشهای زیادی در زمینه کاربرد این
فرآیند در صنایع غذایی گزارش شده است که میتوان
به از بین بردن میکروارگانیسمها در مواد غذایی مایع
مانند آب میوه ( Cserhalmi et al., 2006; El Kantar
 )et al., 2018و شیر ( )Sharma et al., 2014اشاره کرد.
در سال  ،۲۰1۰آب پرتقال مخلوط با باکتری Listeria
 innocuaتحت میدان پالسی قرار گرفت و کاهش
لگاریتمی میکروب آن را  ۳/۷درصد گزارش شد که
نسبت به تیمار گرمایی معمولی تاثیر بیشتری داشت
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( .)McNamee et al., 2010پژوهشهای زیادی روی
سایر آب میوهها انجام شده که در اکثریت آنها عطر،
طعم و ویژگیهای تغذیهای بهتر شده و این نشان دهنده
تاثیر مثبت  PEFدر کاهش بار میکروبی و حفظ طعم و
در راستای آن افزایش عمر انبارداری آب میوه است
( Odriozola-Serrano et al., 2009; Oms-Oliu et
 .)al., 2009این فناوری میتواند به عنوان یک پیش
تیمار برای افزایش بازده استخراج روغن از دانههای
روغنی ( )Guderjan et al., 2007و بهبود آبگیری در
خشک کردن ( )Amami et al., 2008استفاده شود.
هدف همهی این پژوهشها کاهش دما ،زمان ،انرژی و
سهولت استخراج نسبت به فرآیندهای گرمایی و
غیرگرمایی است ( ; Maskooki and Eshtiaghi,
 .)2009Salehi And Omidvari, 2017در پژوهشهایی
که گزارش شد ،عرض ،تعداد ضربان ،ولتاژ و فرکانس
پالس از مهمترین بخشهای سامانههای  PEFشناخته
شد (.)Heinz et al., 2001; Kumar and Han, 2012
در بیشتر دستگاههای ساخته شده امکان کنترل هر
چهار پارامتر وجود ندارد و یا اگر هم امکان کنترل باشد،
هزینه ساخت سامانه بیشتر شده و توجیه اقتصادی
ندارد .به همین دلیل بیشتر یک یا دو پارامتر را ثابت در
نظر گرفته و بقیه را متغیر میسازند .همچنین یکی از

نگرانیهایی که در مورد این فناوری وجود دارد ،ایجاد
شکست الکتریکی در اثر استفاده از این روش و تاثیر
مخرب بر روی مواد خوراکی میباشد .منظور از شکست
الکتریکی افزایش اختالف پتانسیل نسبت به آستانه
تحمل سلول بافت نمونه است .شکل الکترودها ،جرقه
حاصل از عبور شدت جریان ،طراحی محفظه اعمال
تیمار ،از عوامل تاثیر گذار بر ایجاد شکست الکتریکی
هستند (.)Q. Zhang et al., 1995
با توجه به آنچه مطرح شد ،هدف این پژوهش،
طراحی ،ساخت و ارزیابی سامانهی میدان الکتریکی
پالسی برای کاهش جرقه و دما در روند بهرهگیری از این
روش برای فرآوری مواد خوراکی و امکان کنترل
پارامترهای تاثیر گذار (تعداد ،شکل ،عرض و فرکانس
پالس) و میزان ولتاژ در اجرای فرآیند افزایش استخراج
پروتئین میباشد.
مواد و روشها
همانگونه که بیان شد ،میدان الکتریکی ضربانی باید
دارای اجزای اصلی به شرح زیر باشد :مولد ولتاژهای باال،
بخش تولید ضربان و محفظه اعمال میدان الکتریکی به
محصول .شکل  1نمودار روندنمای سامانه مورد نظر را
نشان میدهد.

شکل  -1نمودار روندنمای سامانهی ميدان الکتريکی ضربانی
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مولد ولتاژ باال
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از عبور از اتوترانس تک فاز که ولتاژ ورودی را قابل
تنظیم میکند ،توسط ترانسفورماتور به نسبت یک به 1۰
افزایش مییابد .در گام بعدی ،برای تبدیل ولتاژ  ACبه
 DCاز مدار یکسوساز تمام موج ولتاژ باال (رابطه)1-
استفاده شد .برای ساخت این مجموعه 1۲ ،عدد دیود
طبق مدار پل دیود برای تامین ولتاژ خروجی متصل
گردید.

این بخش در سامانه  PEFکه نمودار روندنمای آن در
شکل  ۲آورده شده است شامل اتوترانس ،ترانسفورماتور،
یکسوساز ،صافی خازنی ،مدار اندازهگیری ولتاژ و
نمایشگر میباشد .وظیفه این بخش تولید سطوح باالی
ولتاژ و انتقال آن به بخش تولید ضربان میباشد .در این
راستا از یک ترانسفورماتور افزاینده برای تامین انرژی
الکتریکی پیوسته بهرهگیری شد .ولتاژ برق شهری پس

شکل  -2نمودار روندنمای مولد ولتاژهای باال
𝑃𝑉2

≈

𝛾𝑣×𝑣𝑝 −2

× 𝑣𝐷𝐶 = 2

ساخته و به مجموعه اضافه شد .این مدار مقدار ولتاژ را
بر  1۰تقسیم میکند تا به محدوده اندازهگیری
ولتمترهای موجود نزدیک شود .در ضمن از مدار
مقاومتی که همراه با یک  LEDمیباشد ،برای نمایش
کارکرد کل سامانه تولید مولد ولتاژ باال بهرهگیری شد.
برای نمایش بهتر سامانه مولد ولتاژ باال ،در شکل۳
شماتیک مدار مولد ولتاژ باال کل سامانه و در شکل 4
شکل سامانه ساخته شده با نمایش قسمتهای مختلف
آورده شده است.

(رابطه )1
در ادامه برای حذف یا دستکم کاهش تغییرات
ولتاژ خروجی از یکسوکننده ولتاژ باال ،از صافی خازنی
بهرهگیری شد .در این بخش با توجه به این که حداکثر
ولتاژ کاری  ۲ kVمیباشد ،از  5عدد خازن با تحمل ولتاژ
 4۰۰ Vبرای صافی خازنی استفاده شد .از آنجا که ولتاژ
تولیدی از محدوده اندازهگیری ولتمترها باالتر است،
یک مدار مقسم ولتاژ برای اندازهگیری آن طراحی و
𝜋

𝜋
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شکل  -3شماتيک طراحی مدار مولد ولتاژ باالی ساخته شده
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شکل -4طرح سامانه ساخته شده مولد ولتاژ باال -1 ،مدار مقسم ولتاژباال -2 ،مدار يکسوساز -3 ،صافی خازنی -4 ،نمايشگر -5 ،ترانسفورماتور ولتاژ باال،

سامانه توليد و اعمال ضربان

ولتاژ تولید شده توسط مولد ولتاژ باال از طریق سامانه
مولد ضربان به محفظه نمونه اعمال میشود .این بخش
شامل اجزای زیر است -1 :میکروکنترلر -۲ ،صفحه

نمایش لمسی -4 ،IGBT 1 -۳ ،مدار مونو استابل-5 ،
درایور  -6 ،IGBTمنبع تغذیه  16Vو -۷ ،1۲ V
یکسوساز همراه با صافی -8 ،تثبیت کننده ولتاژ و -9
اپتوکوپلر .نمودار روندنمای این سامانه در شکل  5آورده
شده است.

شکل  -5نمودار روندنمای سامانه مولد ضربان ساخته شده.

1 Insulated-Gate Bipolar Transistor
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پارامترهای کنترلی سامانه مولد ضربان (فرکانس و
تعداد پالس) ،از طریق میکروکنترلر و نمایشگر لمسی
تنظیم و به مدار منواستابل منتقل میشود .این مدار
عرض ضربان تولیدی توسط میکروکنترلر را قابل تنظیم

519

کرده و شکل آن را تغییر میدهد .شکل ضربان مورد
استفاده در این پژوهش از نوع مربعی تک قطبی میباشد.
برای ساخت این مدار ،یک آیسی  TTLمدل 74LS123
به کار برده شد( .شکل.)6

U1:B

C2

CX

6

C1
RX/CX
5
12

A
B
MR

Q
Q

R2

7
9
10
11

R1

ب

الف

شکل  -6الف) ماژول ساخته شده مونو استابل ،ب) شماتيک مدار مونواستابل ساخته شده.

ولتاژ مصرفی مدار مونو استابل و میکروکنترلر از
یک منبع تغذیه  1۲Vتامین میشود .با توجه به این که
ولتاژ مصرفی مدارات الکترونیک  DCمیباشد ،برای
تبدیل ولتاژ  ACمنبع تغذیه ،از یکسوساز و برای حذف
نوسانات از یک صافی و تثبیت کننده ولتاژ بهرهگیری
شد .در گام بعدی برای جدا کردن بخشهای دیجیتال
و قدرت سامانه ،یک ماژول اپتوکوپلر ساخته شد
(شکل .)8تراشه استفاده شده در مدار ،آی سی
 HCNW2611است که یک اپتوکوپلر سریع نوع
 SMD1می باشد .ولتاژ مصرفی این مدار و ماژول IGBT

از طریق یک منبع تغذیه  16vتامین میشود .درایور
 ،IGBTبا افزایش ولتاژ سیگنال ورودی اپتوکوپلر  5Vبه
 1۲Vباعث تحریک ترانزیستور  IGBTمیشود .شماتیک
مدار این ماژول به همراه گیت ساخته شده آن در شکل
( )۷آورده شده است .برای قطع و وصل کردن ولتاژ تولید
شده توسط مولد ولتاژ ،از یک  IGBTاستفاده شد .بعد
از تولید ولتاژ با فرکانس ،شکل و تعداد مورد نظر،
سیگنال برای اعمال به محفظه نمونه و دو سر الکترودها
منتقل میشود.

R5
Q1
Q2

R3

R4

R2

R1
Q4

Q3

ب

الف

شکل  -7الف) ماژول ساخته شده درايور ) .IGBT(Insulated-Gate Bipolar Transistorب) شماتيک مدار درايور IGBT (Insulated-Gate
) Bipolar Transistorساخته شده

1 Surface-Mount Device
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شکل  -8ماژول ساخته شده اپتوکوپلر.

شکل  -9سامانه توليد و اعمال ضربان ساخته شده که شامل -2 ،IGBT (Insulated-Gate Bipolar Transistor) -1 :درايور  -3 ،IGBTمنبع تغذيه  16ولت-4 ،
صافی و يکسوساز -5 ،اپتوکوپلر -6 ،تثبيت کننده ولتاژ  -7،مونواستابل -8 ،ميکروکنترلر -9 ،نمايشگر.

تصویر کلی سامانه تولید و اعمال ضربان با مشخص
کردن تمام بخشهای آن ،در شکل  9آورده شده است.
محفظه نمونه

طرحوارهای کلی از محفظه اصلی دستگاه در شکل1۰
دیده میشود .قسمتهایی که روی شکل شماره گذاری
شدهاند ،اجزای این محفظه را تشکیل می دهند که به
ترتیب عبارتند از -1 :الکترود متحرک  -۲الکترود ثابت
 -۳محفظه نگهداری الکترود باالیی  -4قطعه پلی اتیلن
 -5محل اتصال سیم ولتاژ باال با الکترود.

شکل  -10طرحواره کلی از محفظه نمونه برای اعمال ميدان الکتريکی ضربانی
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در محفظه نمونه دو نوع الکترود با جنس فوالد
ضدزنگ  ،۳16برای اعمال تیمار به نمونههای مورد
آزمایش استفاده شد .الکترودها به دو صورت ،متحرک
(الکترود باالیی) و ثابت (الکترود پایینی) به کار برده شد.
الکترود باالیی به جهت جایگذاری نمونه در هر بار
آزمایش و اعمال تیمار ،متحرک بوده و به همین دلیل
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به یک پایه از همان جنس و مشخصات از طریق
جوشکاری متصل گردید تا از این پایه برای برداشتن
الکترود از داخل محفظه استفاده گردد .و همچنین برای
ثابت نگهداشتن الکترود و ایجاد میدانی یکنواخت در
نمونه ،مطابق شکل 11-محفظهای از جنس پلکسیگالس
به کار برده شد ).(Dunn and Pearlman, 1987

شکل  -11تصاوير الکترودهای متحرک و ثابت مورد استفاده در محفظه نمونه

وظیفه این بخش ،اعمال ولتاژ ضربانی تولید شده
از طریق دو الکترود به نمونه مورد نظر است .در این
پژوهش محفظه نمونه مخصوص محصوالت جامد
میباشد .یکی از مهمترین بخشها در طراحی محفظه
نمونهها ،فاصله دو الکترود موازی یکدیگر است .طبق
قانون اول فیک ،ضریب نفوذ (رابطه )۲-و قانون کولن
(رابطه ،)۳-شار به شدت تحت تاثیر مسافت بین
الکترودها میباشد .همانگونه که در رابطهها دیده
میشود ،هر چه این مسافت کمتر باشد ،میزان
تاثیرگذاری بیشتر است و در مدت زمان کمتری فرایند
انجام میشود (.)Bard et al., 2001
(رابطه )۲

)𝑇𝛿𝐶(𝑋.
𝑥𝛿

𝑉

𝑑 = 𝐸-4
(رابطه )4
در این رابطه E ،میدان الکتریکی )V ،(kV/cm
ولتاژ ( )kVو  dفاصله بین دو الکترود ( )cmمیباشد.
شایان ذکر است که در شکل  ،1۲تصویر کلی
سامانه میدان الکتریکی ضربانی با مشخص کردن
بخشهای اصلی آن ،آورده شده است.

=𝐷

𝐾𝑞1 𝑞2⁄
(رابطه )۳
𝑟2
در روابط باال به ترتیب  Dضریب نفوذ (،)m2/s
=𝐹

)𝑇 𝐶(𝑋.غلظت ماده در موقعیت  xو در زمان  K ،tثابت
کولن)  r ،(Nm2/c2فاصله الکترودها ( q1 ،)mو q2بارهای
الکتریکی ( )Cمیباشد .فاصله میان الکترودها از رابطه 4
به دست میآید:

شکل  -12سامانه ميدان الکتريکی ضربانی -1 ،سامانه مولد ولتاژ باال-2 ،
اتوترانس -3 ،سامانه توليد و اعمال ضربان -4 ،محفظه نمونه.
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نمونهگيری

سامانه اعمال ضربان میشود .عالوه بر پارمترهای فوق،
عرض پالس و میزان ولتاژ اعمالی نیز از طریق ماژول
مونو استابل و اتوترانس توسط کاربر قابل تنظیم است.
ارزیابی سامانه در دو بخش  -1ارزیابی فنی سامانه میدان
الکتریکی ضربانی  -۲عملکرد سامانه در فرآوری مواد
خوراکی ارائه میشود.

برای ارزیابی سامانه در بخش دوم  4قطعه پرورشی ماهی
قزلآال ماهیها با آب شستشو و پس از آماده سازی اولیه
شامل سر و دم زنی ،تخلیه شکم و شستشوی مجدد،
عملیات تهیه نمونههای مکعبی با اندازه  4سانتی متر
مکعب ( )1*۲*۲تهیه گردید .نمونهها تحت سه متغیر
مستقل و هر یک در سه سطح و هر سطح در سه تکرار
به طور تصادفی تقسیم بندی شد .نمونهها تحت سه
متغیر مستقل و هر یک در سه سطح و هر سطح در سه
تکرار به طور تصادفی تقسیم بندی شد .شایان ذکر است
که متغیر وابسته میزان پروتئین استخراجی بود .تیمار و
سطوح مورد آزمایش در جدول ( )1آورده شده است.
برای تحلیل نتایج از نرم افزار  Design Expert 7استفاده
شد .همچنین روش تحلیلی و بهینهسازی مورد استفاده
در این آزمایش ،روش سطح پاسخ ( )RSMو طرح باکس-
بنکن 1با پنج نقطه مرکزی بود .برای اندازهگیری پروتئین
از روش کلدال ( )Kjeldahlاستفاده شد .اصول عمل در
این روش تعیین مقدار ازت کل در نمونه آزمایش است
و با در نظر گرفتن ضریب پروتئین ،مقدار پروتئین
موجود در ماده خوراکی برآورد میشود.

آزمايش

W
10

10

2

6

55

60

جدول  -1سطوح کدبندی متغيرهای مستقل انتخاب شده در روش سطح

3

2

100

110

پاسخ

 -1-3نتايج ارزيابی فنی سامانه ميدان الکتريکی ضربانی

برای تبدیل سیگنال تولیدی توسط میکروکنترلر به
سیگنال مربعی با زمان صعود و نزول کمتر ،از یک مدار
منواستابل استفاده شد .این مدار سیگنال ورودی را
اصالح و با یک مقاومت مولتیترن عرض پالس آن به
طور دقیق تنظیم میکند .پس از ساخت مدار مونو
استابل ،برای ارزیابی آن و مشاهد نوع سیگنال پالس
خروجی در اسیلوسکوپ طبق جدول ( ،)۲مقادیر اولیه
توسط نمایشگر لمسی تنظیم و سامانه راهاندازی شد.
جدول -2مقادير پارامترهای ورودی برای ارزيابی سامانه در بخش اول

شماره
1

(V )V

(F )Hz

N
10

150
300
450

 =Wعرض پالس = F ،فرکانس = N ،تعداد پالس = V ،ولتاژ

سطوح انتخابی
متغیر مستقل

-1

۰

1

فرکانس ()Hz
ولتاژ اعمالی ()kV
تعداد پالس

5۰
1/16
۲۰

۷۰
1/۲۳
۳۰

9۰
1/۳
4۰

نتايج و بحث
به دلیل استفاده از سیستم میکروکنترلری ،سیگنالهای
پالس با دقت بسیار خوب ایجاد میشوند که توسط کاربر
قابل تنظیم هستند .در این بخش از سامانه ،با صفحه
نمایشگر لمسی دو پارامتر توسط کاربر قابل تنظیم و
بازخوانی هست که باعث کنترل بهتر و دقیقتر کل
1. Box-Behnken

نتایج حاصل از اسیلوسکوپ (شکل )1۳نشان داد
که ماژول ساخته شده به خوبی به تغییرات ورودی
واکنش داده و سیگنال پالسی با زمان صعود و نزول
کوتاهتر را تولید میکند .در ضمن ،سیگنال خروجی از
میکروکنترلر دارای سطح پاسخ عریضتر میباشد که با
تنظیم مقاومت مولتیترن عرض آن کاهش یافت.
با استفاده از فرستنده نوری اپتوکوپلر بخش زمین
مدارات دیجیتالی و قدرت جدا شد و نویزهای حاصل از
کوپالژ هدایتی و از طریق امپدانس مشترک از بین رفت.
پس از اضافه کردن ماژول اپتوکوپلر ،به دلیل اطمینان از
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عدم تاثیر منفی این واحد در خروجی سیگنال پالسی
تولید شده از مونواستابل ،دوباره با اسیلوسکوپ سیگنال
خروجی ارزیابی شد که نتایج حاصل از نمودار رسم شده

در اسیلوسکوپ (شکل )14نشان داد ،تغییرات مخربی در
پارامترهای کیفی سیگنال خروجی وجود نداشته و
استفاده از ماژول اپتوکوپلر بال مانع هست.
سیگنال پالسی مونواستابل

سیگنال پالسی میکروکنترلر

شکل  -13مقايسه سيگنال خروجی از اپتوکوپلر با سيگنال خروجی از مونواستابل

سیگنال پالسی
مربعی بعد از اپتوکوپلر

شکل  -14مقايسه سيگنال خروجی از اپتوکوپلر با سيگنال خروجی از مونواستابل

ولتاژ خروجی حاصل از مونواستابل و اپتوکوپلر در
حدود  5ولت بوده و قدرت تحریک  IGBTرا ندارد .پس
از به کار بردن ماژول درایور ،به دلیل افزایش شدت
جریان مصرفی ،دمای تراشه اپتوکوپلر افزایش یافته و
باعث تخلخل در موج خروجی از درایور شد .به طوری
که امکان مشاهد آن در اسیلوسکوپ وجود نداشت .برای
بر طرف کردن تاثیر مخرب ،از یک مقاومت 1۰۰کیلو
اهمی که تاثیر کمتری در عرض پالس خروجی دارد،
استفاده شد .براساس نتایج به دست آمده از آزمایشهای

مختلف ،به نوعی میتوان گفت که عرض پالس رابطه
غیر مستقیم با میزان مقاومت دارد .در گام بعدی ،با
مقادیر مختلف پارامترهای ورودی ،سیگنال پالسی
خروجی از درایور در اسیلوسکوپ (شکل  )15مشاهده
شد .نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که درایور
 IGBTتاثیر کمتری بر عرض سیگنال خروجی و
زمانهای صعود و نزول پالس دارد که این را میتوان در
مدار مونواستابل با تنظیم دقیق مقاومت مولتیترن ،کم
تاثیر کرد.

سیگنال پالسی مربعی
بعد از اپتوکوپلر

سیگنال پالسی مربعی بعد از
درایورIGBT
شکل  -15مقايسه سيگنالهای خروجی اپتوکوپلر و درايور IGBT
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سیگنال پالسی خروجی درایور ،به تراشه IGBT

اعمال شد .نوع پالس خروجی حاصل از پارامترهای
ورودی ،از  IGBTبا استفاده از اسیلوسکوپ مشاهده شد.
بر اساس نمودار سیگنال خروجی در اسیلوسکوپ ،پالس
اعمالی ولتاژ باالی حاصل از  IGBTمشاهده گردید

سیگنال پالسی قبل
ازIGBT

(شکل .)16دلیل اختالف دامنه موجود در دو نمودار
شکل ،18وجود اختالف در ولتاژ خروجی آنها میباشد.
این پالس حاصل ورودی  ،45۰ Vتعداد پالس  ،11۰با
فرکانس  1۰۰ HZو عرض پالس  ۲میکروثانیه بود.

سیگنال پالسی بعد از
IGBT

شکل -16مقايسه سيگنال ورودی و خروجی از IGBT

عملکرد سامانه در فرآوری مواد خوراکی

به منظور ارزیابی سامانه میدان الکتریکی ضربانی ،ابتدا
نمونه گوشت ماهی که برای برش راحتتر ،قبال یخزده
شده بود ،در ابعاد  ۲*۲*1cmبرش داده شد .در گام
نخست ،نمونه مورد نیاز روی الکترود ثابت قرار گرفته و
سپس الکترود متحرک روی نمونه گذاشته شد .پس از
قرار دادن نمونه گوشت ماهی در محفظه اصلی ،تعداد
پالس و فرکانس اعمالی پالس از طریق صفحه لمسی
تنظیم شد .سپس از طریق اتوترانس (واریاک) ولتاژ
اعمالی مورد نظر تنظیم و با زدن کلید آغاز ،دستگاه
شروع به اعمال ولتاژ با مشخصات مورد نظر به نمونه
کرد .در تمامی آزمایشها ،پارامتر عرض پالس ثابت و به
مقدار  ۲میکروثانیه بود.
نتایج آزمون میزان پروتئین استخراجی توسط
سامانه نشان داد که اثر فاکتورهای ولتاژ اعمالی و
فرکانس بر میزان پروتئین استخراجی در سطح احتمال

 ٪1و تعداد پالس در سطح احتمال  ٪5معنیدار هستند.
 .در میان اثرات متقابل متغیرها فقط اثر متقابل فرکانس
و تعداد پالس در سطح احتمال  %5معنیدار شد .اثر
درجه دوم تمامی عاملها در سطح احتمال  ٪1معنیدار
شدند .اثرات متقابل ولتاژ اعمالی با فرکانس و تعداد
پالس معنیدار نشدند .با توجه به مقدار مجموع مربعات،
فاکتور ولتاژ اعمالی ،بیشترین تاثیرات بر میزان پروتئین
استخراجی را دارد و باعث افزایش پروتئین در دسترس
میشود (جدول.)۳
پژوهشگران نشان دادند که اعمال میدان الکتریکی
ضربانی (کمتر از  ۲۰-4۰ ،۲ kV/cmپالس) باعث
تغییراتی معنیدار در پروتئین ماهی قزلآال و مرغ
میشود و حساسیت ماهی قزلآال به اعمال  PEFبیشتر
از حساسیت گوشت مرغ است ( Gudmundsson
 .)&Hafsteinsson, 2001در پژوهشی دیگر از PEF
برای استحصال استخراج پروتئین از صدف دریایی
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بهرهگیری شد .نتایج حاصل از آزمایشها با استفاده از
روش سطح پاسخ بهینه سازی و بهترین نقطه انتخاب
شد .فاکتورهای اعمالی به ترتیب ولتاژ ،تعداد پالس بود.
در میان مدلهای پیشنهادی ،مدل دوجملهای معنیدار
و بهترین نقطه (ولتاژ  ۲۰ kV/cmو تعداد پالس  8به
عنوان بهترین تیمار) انتخاب شد (.)Zhou et al., 2017
جدول -3نتايج تجزيه واريانس ( )ANOVAميزان پروتئين استخراجی

منبع تغییر

درجه
آزادی

مجموع
مربعات

مقدار

مدل

۷

1۰8/۷5

۳۲/۷5

F

p-value

**۰/۰۰۰1

X1

1

۲۲/5۷

4۷/58

۰/ ۰۰۰1

**

X2

1

14/95

۳1/5۲

۰/۰۰۰۳

**

X3

1

۲/6۷

9/۲8

۰/۰416

X2 X3

1

۲/44

5/64

۰/۰495

X12

1

۳۰/94

65/۲۳

۰/۰۰۰1

**

X22

1

8/99

18/94

۰/۰۰18

**

X32

1

19/۷۲

41/5۷

۰/۰۰۰1

**

باقیمانده

9

4/۲۷

عدم برازش

5

4/۲۷

خطا

4

۰

کل

16

11۳/۰۲

*

*

* و** به ترتیب معنیداری در سطح احتمال  5و  1درصد ns ،عدم معنیدار
بودن( .X1 ،ولتاژ اعمالی)( X2 ،فرکانس)(X3 ،تعداد پالس)

در این پژوهش ،برای متغیر وابسته میزان استخراج
پروتئین در اثر اعمال تیمارها با استفاده از سامانه میدان
الکتریکی ضربانی ،روش سطح پاسخ ،مدل درجه دوم با
ضریب تبیین  ۰/96را پیشنهاد داده است .با توجه به
جدول ( ،)۳آنالیز واریانس ،مدل درجه دوم برای میزان
پروتئین استخراجی در سطح احتمال  ٪1معنیدار بود
که نشان دهندهی عملکرد خوب این مدل است .شاخص
عدم برازش نیز معنیدار نشد که نشان میدهد پاسخها
با احتمال قوی توسط مدل پیشنهادی پیشبینی
میشوند .مدل درجه دوم کامل بر اساس فاکتورهای
واقعی پس از حذف ضرایب غیر معنیدار بهصورت زیر
بهدست آمد.
electric field and osmotic dehydration
pretreatment on the convective drying of

%Protein = -515.43156 + 914.52747(X1) +
0.46250(X2) + 1.08281(X3) + 0.0090625 (X3
– )X2) -375.21626 (X12) – 0.0365234 (X22
)0.021641 (X32
در این معادله %Protein ،میزان پروتئین

استخراجی  ،ولتاژ اعمالی ( ،)X1فرکانس ( )X2و تعداد
پالس ( )X3میباشد .با توجه به مدل فوق ،ضرایب
رگرسیونی ولتاژ اعمالی ،فرکانس و تعداد پالس دارای اثر
مثبت در افزایش میزان استخراج پروتئین بودند ..با در
نظر گرفتن محدودههای ذکر شده در جدول ()۲
(پارامترهای ورودی) و حل مساله توسط نرمافزار
 ،Design Expert 7.0.0ترکیب بهینهای با ولتاژ اعمالی
 ،1/۲5kV/cmفرکانس  ۷۰و تعداد پالس  ۳1به دست
آمد که برای متغیر وابسته ،درصد پروتئین استخراجی
 ۷۷/۳حاصل شد.
نتيجهگيری کلی
در این پژوهش یک سامانه میدان الکتریکی پالسی
طراحی و ساخته شد که برای نخستین بار از یک منبع
انرژی پیوسته و سوئیچ نیمه هادی برای تولید و اعمال
ولتاژهای پالسی استفاده شده است .با تحلیل
سیگنالهای پالسی تولید شده در اسیلوسکوپ حاصل از
مدارهای ساخته شده ،نشان داده شد که با اعمال چهار
پارامتر ورودی و کنترل آنها به طور همزمان ،تولید
پالسهای مرتب با زمان صعود و نزول کمتر مسیر
میباشد .در مرحله دوم ،میزان تاثیرگذاری متغیرهای
دستگاه (ولتاژ ،تعداد پالس و فرکانس) بر نمونه ماهی
قزلآال بررسی شد .در این راستا درصد پروتئین
استخراجی ماهی به عنوان متغیر وابسته اندازهگیری شد.
با توجه به نتایج آزمایش کلدال ،دو عامل کنترلکننده
و تاثیرگذار سامانه میدان الکتریکی ضربانی ،ولتاژ اعمالی
و فرکانس بود که تاثیر معنیداری بر میزان پروتئین
استخراجی نمونههای ماهی داشتند.
هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد.
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