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Abstract 

      This paper describes an experimental method for the estimation of nonlinearity, 
calibration and testing of the different types of thermocouples (J and K) using modified 
Elman recurrent neural networks model based Back-Propagation Algorithms (BPA) 
learning. Thermocouples sensors are nonlinear in behavior nature but require an output 
that is linear. The linear behavior approximation is accepted, for a given accuracy level, 
noise and measurement errors are always present. Therefore, neural networks techniques 
are frequently required to minimize these effects. The problem of estimating the sensor’s 
input–output characteristics is being increasingly tackled using software techniques such 
as Turbo C++ language. A neural networks and a data acquisition parallel port interface 
board with designed signal conditioning unit are used for data optimization and to collect 
experimental data, respectively. After the successful training completion of the neural 
networks, it is then used as a neural linearizer to calculate the temperature from the 
thermocouple’s output voltage 
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Sensors 

  تصمیم شبكة عصبیة خطیة لنظام قیاس درجة الحرارة اعتمادا على أنواع مختلفة

   من متحسسات المزدوجات الحراري
  الخالصة

التعيير والفحص ألنواع مختلفة من المزدوج الحـراري     ,يصف هذا البحث طريقة تجريبية لتقدير الالخطية            

ها بنموذج شبكة ايلمن العصبية باستخدام خوارزميـة   شبكة عصبية اصطناعية تم تعديلمباستخدا) J & K(نوع 

كن المطلوب ان يكون االخراج     طبيعة تصرف المزدوجات الحرارية هي الالخطية ول      .  االنتشار العكسي للتعليم  

, ولكن التصرف الخطي التقريبي المقبول للمزدوج الحراري دائما يحتوي علـى مـستوى معـين للدقـة                .خطي

مـشكلة تخمـين    . هذا السبب تم استخدام تقنية الشبكة العصبية لتقليل هذه المؤثرات         ل,  وخطاء القياس  ءالضوضا

 تقنيات البرمجيات مثـل اسـتخدام لغـة         مخصائص اإلدخال واإلخراج للمتحسس بدأت تزداد معالجتها باستخدا       

Turbo C++.  تكييـف  الشبكة العصبية ولوح جمع البيانات باستخدام المنفذ المتوازي للحاسبة مع وحدة شـرط

وبعد نجاح تعلم الشبكة   . استخدمت في أمثلية البيانات و تجميع البيانات التجريبية على التوالي         , اإلشارة ألمصممه 

تم حساب درجات الحرارة من خالل فولتية اإلخـراج للمزدوجـات           , على التصرف الخطي  ) النموذج العصبي (

  . الحرارية
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