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استفاده از شبکه عصبی  ANFISو MLP
در پیشبینی استخراج ترکیبهای آروماتیکی از ترکیبهای آلیفاتیکی
توسط مایعهای یونی
+

محمد جواد ابراهیمخانی ،حسین قنادزاده گیالنی

گروه مهندسی شیمی ،دانشکده فنی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران

چكیده :یکی از فرایندهای اصلی در صنایع پالیشی صنعت نفت ،استخراج هیدروکربنهای آروماتیک از هیدروکربنهای
آلیفاتیک است .بر این اساس پیشبینی دقیق رفتار فازی این سامانهها میتواند باعث بهبود استخراج مایع ـ مایع شود.
در این مطالعه ،رفتار ترمودینامیکی فازی سامانه سهجزئی هیدروکربنهای آلیفاتیک و آروماتیک به همراه مایعهای یونی توسط
سامانه استنتاجی فازی ـ عصبی تطبیقی ( )ANFISو شبکه عصبی پرسپترون چند لیه ( )MLPپیشبینی شد .ورودیهای مدل
در مدلسازی سامانه استخراج مایع ـ مایع ،نسبت مولی ترکیب های آلیفاتیک ،آروماتیک و مایع های یونی در خوراک و
همچنین جرم مولکولی آنها و دمای سامانه استخراج در نظر گرفته شد و همچنین خروجی مدل نیز نسبت مولی ترکیبهای
آلیفاتیک و آروماتیک در فاز غنی از آلکان و نسبت مولی ترکیب های آروماتیک و مایع های یونی در فاز غنی از مایع های یونی
در نظر گرفته شد .پارامترهای طراحی این شبکههای عصبی ازجمله تعداد نرون و شعاع خوشهچینی شبکههای  MLPو ANFIS
به منظور بهتر شدن دقت پیشبینی آنها ،با روش بهینهسازی تکاملی الگوریتم ژنتیک ( )GAبهینه شدند .مقایسه دقت پیشبینی
شبکههای  ANFISو  MLPبا دادههای آزمایش بر اساس پارامترهای آماری  RMSD ،R2و  MADبرای مدل  ANFISبه ترتیب
 0/0190 ،0/9996و 0/0129و برای مدل شبکه عصبی  MLPبه ترتیب  0/0204 ،0/9996و 0/0127بهدست آمد .همچنین
مقایسهای بین دقت پیشبینی شبکههای  ANFISو  MLPبا مدل ترمودینامیکی  NRTLبرای دو سامانه گوناگون استخراج مایع ـ مایع
انجام شد ،میانگین  RMSDآنها برای دو سامانه استخراج به ترتیب  0/0110 ،0/0093و 0/0113بهدست آمد .نتیجههای
پارامترهای آماری نشان دهنده این است که این شبکهها در پیشبینی رفتار ترمودینامیکی تعادل مایع ـ مایع با دقت به نسبت مناسبی
دارند و روش مؤثری هستند.
واژههاي كلیدي :استخراج مایع ـ مایع ،سامانه استنتاجی فازی ـ عصبی تطبیقی ( ،)ANFISشبکه عصبی پرسپترون
چند لیه ( ،)MLPالگوریتم ژنتیک ( )GAو مایعهای یونی.
KEYWORDS: Liquid-liquid extraction, Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS), Multi-Layer
Perceptron (MLP) neural network, Genetic Algorithm (GA), Ionic liquids.
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بررسی فرایندهای جداسازی اجزای مخلوطهای چندجزئی همواره
از مهمترین موضوع های مورد توجه پژوهشکران در صنایع شيميایی و
مهندسی شيمی است .به ندرت میتوان یک فرایند شيميایی را یافت که
نياز به خالصسازی اوليه مواد خام و یا جداسازیپایانی فراوردهها از فراوردههای
جانبی واکنش نداشته باشد [ .]1اساس روشهای جداسازی به ویژگی های
مواد استوار است ،به این منظور میتوان به روشهایی مانند تقطير
جزءبهجزء ،تبخير ،تبلور ،جذب سطحی و استخراج با حالل اشاره کرد.
فرایندهای جداسازی مانند تقطير و تبخير در دسته روشهای مستقيم
جداسازی هستند و اگر چه فراوردههای بهدست آمده از این فرایندها
از درجه خلوص باالیی برخوردارند ،ولی در بسياری از موردها اجزای مخلوط،
ویژگیهای فيزیکی و شيميایی همانندی دارند و تشکيل مخلوطهای
همجوش (آزئوتروپ) میدهند؛ در این صورت استخراج و جداسازی آنها
با این روشهای جداسازی مستقيم امکانپذیر و یا به صرفه نيست .بنابراین
استفاده از روش استخراج مایع ـ مایع برای جداسازی چنين سامانه هایی،
در پروژههای صنعتی و در مهندسی شيمی بسيار دارای اهميت است[.]2
جداسازی هيدروکربنهای آروماتيک از هيدروکربنهای آليفاتيک،
یکی از مشکل های اصلی در صنایع پاالیشی صنعت نفت است .بهدليل
این که این ترکيب ها دارای نقطههای جوش نزدیک به هم هستند
و ترکيب آنها تشکيل مخلوطهای آزئوتروپ میدهد[ .]3استخراج مایع ـ مایع
دارای هزینه کمتر و از نقطه نظر زیستمحيطی روشی مناسب است [.]4-6
در گذشته از حاللهای آلی برای استخراج مایع ـ مایع در این فرایندها
استفاده میشد .ولی این حاللها دارای چندین مشکل مانند فراریت،
آتشزا بودن و سمیبودن هستند .مایع های یونی ،بهدليل امتزاجپذیری
با ترکيبهای آلی و غيرآلی قطبی ،میتوانند در این فرایندها
بهکار گرفته شوند .همچنين ،مایع های یونی از نظر مالحظات
زیستمحيطی بهدليل غيرفراربودن ،غيرقابل آتشزا بودن و پایداری
شيميایی و گرمایی باال جایگزین مناسبی برای آن حاللهای سنتی
هستند[ .]7در سالهای اخير ،کاربرد استفاده از مایع های یونی ،به عنوان
حالل در استخراج مایع ـ مایع هيدروکربنهای آروماتيکی از
هيدروکربنهای آليفاتيکی بهصورت تدریجی افزایش یافته و مقالههای
زیادی دارای دادههای تجربی در این ارتباط منتشر شده است [.]8-15

برای پيشبينی رفتار سامانه تعادلی مایع ـ مایع میتوان از مدلهای
تعادلی ترمودیناميکی شامل مدلهای مارگولس ،ویلسون NRTL ،و
 UNIQUACاستفاده کرد .همچنين باید دانست که این مدلهای
ترمودیناميکی بدون تنظيم پارامترهای برهمکنش مدلها ،دقيق و قابل اعتماد
نيستند ،مگر اینکه پارامترهای برهمکنش 1مدلها با استفاده از دادههای تجربی
هر سامانه تعادلی مایع ـ مایع با روشهای محاسباتی بهدست آیند [.]16-19
در سالهای اخير ،همچنين از روشهای نوین مدلهای هوشمند
برای پيشبينی رفتار فازی تعادل مایع ـ مایع استفاده شده است.
یکی از این روشها ،شبکه عصبی هوشمند )ANN( 2است .شبکه عصبی
برای چندین مدل پيچيده و غيرخطی از جمله تعادل بخار ـ مایع و
تعادل مایع ـ مایع با موفقيت بهکار گرفته شده است [ .]20-25شبکه
عصبی ،یک شبکه ساختاری بهصورت الیه و نرون( 3گره) است که
میتواند تابع مربوط به یک مدل را با داشتن دادههای تجربی کافی
با دقت مناسبی تخمين بزند [ .]26،27یکی از مشکلهای شبکه
عصبی این است که پارامترهای مشخصه آن در یک شبکه ساختاری
پنهان است ،شبکه عصبی  4 GMDHبهصورت یک مدل ریاضی
قابل دیدن با ساختاری سادهتر و با دقت باالتر نسبت به مدلهای
فيزیکی توسعه داده شده است [ ،GMDH .]28شبکه عصبی از نوع
شبکه پيشرو 5بر اساس تابع انتقال چندجملهای است که ضریبهای
آن با روش رگراسيون محاسبه میشوند [ .]29به تازگی مقالههایی
برای تخمين رفتار فازی  LLEو  VLEبا استفاده از شبکه عصبی
 GMDHبه چاپ رسيده است [ .]30-33حکيم و همکاران در سال
 2015ميالدی به پيشبينی رفتار فازی  LLEبرای سامانه سهجزئی
با ترکيبهای آليفاتيک ،آروماتيک و مایع های یونی با استفاده از
شبکههای عصبی  MLPو  GMDHپرداختهاند .آنها نشان دادهاند
که شبکه عصبی  MLPاز نوع پسانتشار 6نسبت به مدل GMDH
دارای پيشبينی دقيقتری است [ .]34همچنين شاهاحمدی و همکاران
در سال  2017ميالدی به پيشبينی رفتار فازی  LLEبرای سامانه
سهجزئی با ترکيبهای آلکان ،بنزن و مایع های یونی با سه روش
هوشمند شبکه عصبی  7 SVM ،MLPو  8 LSSVMپرداختهاند ،آنها
در این کار پارامترهای قابل تنظيم  SVMو  LSSVMرا با سه روش
بهينهسازی تکاملی  9 PSO ، GAو  10 SCEبهدست آوردهاند [.]35

)2( Artificial Neural Network
)4( Group method of data handling
)6( Back propagation
)8( Least square support vector machine
)10( Shuffled complex evolution

)1(Interaction
)3( Neuron
)5( Feed-forward
)7( Support vector machine
)9( Particle swarm optimization
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استفاده از شبکه عصبي  ANFISو  MLPدر پيشبيني استخراج . . .

در این کار ،پيشبينی رفتار تعادلی مایع ـ مایع سامانه سهجزئی
هيدروکربنهای آليفاتيک و آروماتيک به همراه مایع های با استفاده
از سامانه استنتاجی فازی ـ عصبی تطبيقی )ANFIS( 1و شبکه عصبی
پرسپترون چند الیه ( )MLPبهکارگيری خواهد شد .دادههای
آزمایشگاهی برای ایجاد این شبکهها ،با استفاده از  205خط رابط2
در  19شرایط گوناگون از مقالهها اخذ شده است [ .]10-13،36همچنين،
این شبکهها دارای برخی پارامترهای قابل تنظيم هستند .برای بهبود
قدرت پيشبينی و دقت مدلها ،با استفاده از الگوریتمهای ترکيبی،
بهينهسازی تکاملی الگوریتم ژنتيک ( )GAبا این مدلها ،استفاده شده
است .همچنين برای مقایسه دقت این دو مدل هوشمند از تابعهای
آماری ضریب تعيين ،)R2( 3ریشه ميانگين مربع انحراف ( )RSMDو
ميانگين مطلق انحراف ( )MADاستفاده شده است.

دوره  ،39شماره 1399 ،3

تقسيم کرد .سامانه استنتاج فازی مدل  TSKیا از نوع سوگنو در سال
 1985ميالدی مطرح شد[.]39
سامانه استنتاجی فازی ـ عصبی تطبيقی ( ،)ANFISیک نوع شبکه
عصبی هوشمند بر مبنای سامانه استنتاجی فازی  TSKاست .این شبکه
تطبيقی توسط جنگ 10در سال  1993ميالدی پيشنهاد شد [ ]40و
با مجموعه دادههای ورودی و خروجی توليد سامانه استنتاجی فازی میکند.
پارامترهای تابع عضویت  FISیا از طریق الگوریتم پسانتشار به تنهایی و
یا از ترکيب الگوریتم پسانتشار و روش حداقل مربعات 11تنظيم میشود.
ساختار  ANFISیک سامانه با دو ورودی (  x1و  ،) x2دو جدول
قانونهای  FISبر مبنای  TSKو یک خروجی ( )yبر اساس رابطهای زیر
قابل بيان است [:]41
قانون  :1اگر (  x1باشد  ) A1و (  x2باشد  ) B1آنگاه

f1 = p1 x1 + q1x2 + r1

سامانه استنتاجی فازی ـ عصبی تطبیقی ()ANFIS

نظریه منطق فازی که بهصورت بسطی از منطق بولين (دیدگاه صفر
و یک) است ،در سال  1973توسط لطفیزاده مطرح شد [ .]37سامانه
استنتاج فازی یا بهصورت مخفف  ،FISفرایندی است که در آن نگاشتی
از دادههای ورودی با خروجی مدل با استفاده از نظریه مجموعه فازی
صورت میپذیرد .نظریه مجموعه فازی ،روشی برای توصيف عدم قطعيت و
هر چيزی بر اساس درجه بين  0و  1است .بنابراین یک موضوع میتواند
دارای چند بسط از عضو یک مجموعه باشد .به معمول مجوعه فازی و
تابع عضویت بهصورت رابطه زیر بيان میشود.
()1

A ( X ) = z

که در آن عضویت  Xدر مجموعه فازی  Aبرابر  zاست[ .]37تابع عضویت
یک مجموعه فازی ،منحنی است که دادههای ورودی را به درجه متناسب
آن بين  0و  1مرتبط میکند .تابعهای عضویت بسياری بر اساس تابعهای
پایهای گوناگون شامل خطی تکهای ،4سيگموید ،5توزیع گوسی و
چندجملهای مربعی و مکعبی و غيره وجود دارد.
روشهای مدلسازی با منطق فازی را میتوان به سه دسته زبانی6
(نوع ممدانی ،]38[ )7معادله رابطه ای 8و تاکاگی ـ سوگنو ـ کانگ)TSK( 9
)2( Tie line
)4( Piecewise linear
)6( Linguistic
)8( Relational equation
)10( Jang
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قانون  :2اگر (  x1باشد  ) A 2و (  x2باشد  ) B2آنگاه

f2 = p2 x1 + q2 x 2 + r2

که  Aو  Bمجموعههای فازی q ،p ،و  rپارامترهای نتيجه مدل
بهدست آمده در فرایند آموزش است .ساختار طراحی  ANFISدر شکل 1
نشان داده شده است .که در آن  5الیه با رابطه زیر وجود دارد:
الیه  :1اولين الیه ،الیه ورودی شامل گرههای تطبيقی است و هر گره i

بهصورت یک گره مربعی با تابع گره زیر انجام میشود:
()2

O1,i = Ai ( x1 ) , for i = 1, 2

()3

O1,i = Bi −2 ( x 2 ) , for i = 1, 2

که در آن  μAiو

Bi −2

بهترتيب تابعهای عضویت زبانی  Aو  Bاست.

الیه  :2هر گره در این الیه ،گره مربعی ثابت که بهصورت دایره
و با برچسب ∏ نشان داده شده که برابر حاصلضرب سيگنالهای ورودی و
توليد سيگنال خروجی با رابطه زیر است:
()4

O2,i = w i = Ai ( x1 ) Bi ( x 2 ) , for i = 1, 2
)1( Adaptive neuro-fuzzy inference system
)3( Coefficient of Determination
)5( Sigmoid
)7( Mamdani
)9( Takagi–Sugeno–Kang
)11( Least squares
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شکل  -1ساختار مدل ANFISبا دو ورودی ،یک خروجی و دو جدول قوانين [.]41

الیه  :3هر گره در این الیه بهصورت گره ثابت ،بهصورت مربع
و با برچسب  Nنشان داده شده است و خروجی گره  iام این الیه بهصورت
کسری از قدرت  iامين قانون به مجموع همه قدرتهای قانونها است:
wi
w1 + w 2

()5

= O 3 ,i = w i

الیه  :4هر گره در این الیه بهصورت گره مربعی تطبيقی با رابطه زیر است:
O4,i = wi fi = wi (pi x1 + qi x 2 + ri ), for i = 1, 2

()6
که  qi ،piو  riپارامترهای نتيجه بهبود یافته در طول آموزش مدل است.
الیه  :5آخرین الیه ،الیه مجموع وزنی است ،بهصورت تک گره ثابت و
با برچسب ∑ است که خروجی آن برابر است با مجموع همه سيگنالهای
ورودی با رابطه زیر است:
()7

wf
w

i i
i

i

= O 5,i = w i f i
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ساختار شبکه عصبی از یک الیه ورودی ،یک یا چند الیه پنهان و
یک الیه خروجی تشکيل شده است .هر الیه شامل تعدادی نرون (گره)
میباشد که بهصورت کامل با نرونهای الیههای مجاور در ارتباط وزنی
هستند و وظيفه پردازش اطالعات را دارند .تعداد نرونهای الیه ورودی
با تعداد عاملهای اوليه و تعداد نرونهای الیه خروجی با تعداد پارامترهای
نهایی مورد نظر برابر است و تعداد نرونهای الیههای پنهان بر اساس
طراحی ساختار شبکه است .این نرونها به یکدیگر متصل شده و بسته
به اینکه این اتصاالت چگونه باشد ،شبکهها و مدلهای گوناگونی بهوجود میآیند.
یک مدل نرون شامل مجموع سيگنال ورودی با ضریبهای وزنی
بههمراه بایاس 1تحت یک تابع انتقال است .اگر  ... ، x3 ،x2 ،x1و xn
ورودیها و  ... ،w3 ،w2 ،w1و  wnضرایب وزنی b ،بایاس و  yخروجی
نرون باشد .مدل ریاضی آن با رابطه زیر قابل بيان است:
 n

y = f   wi xi + b 
 i =1


()8

که در آن ) f(xتابع انتقال است [ .]42تابع انتقال را میتوان بهصورت
خطی یا بهصورت غيرخطی در نظر گرفت .ولی به طور عموم از تابع انتقال
غيرخطی بهخاطر یادگيری و انطباق بهتر روی مدلهای غيرخطی استفاده میشود.
در ميان ساختارهای گوناگون شبکهعصبی ،الگوریتم یادگيری پسانتشار
یکی از سادهترین روشهای یادگيری و دارای الگوریتم کاربردیتر و با قابليت
پيشبينی و طبقهبندی میباشد .در طول فرایند آموزش شبکه ،وزنها و
بایاسها برای کمينه کردن تفاضل بين مقدارهای خروجی شبکه عصبی
با دادههای تجربی تنظيم میشوند .تابع خطا بر اساس رابطه زیر تعریف میشود.
2

()9

) E = E ( ω ) =  ( t ip − oip,l
i

p

p

i

i

شبکه عصبی پرسپترون چند الیه ()MLP

که در آن  ،pتعداد مجموعه داده مورد استفاده درآموزش و  tipخروجی
تجربی  iام در مجموعه داده  pام و  oip,lخروجی نرون  iام از الیه l
با مجموعه داده  pام است .در الگوریتم پسانتشار ،وزنها و بایاسها
با رابطه زیر تغيير مییابند.

شبکه عصبی مصنوعی ،جزء آن دسته از سامانهها است که بر اساس یک
الگوریتم ریاضی با الهام از سامانه اعصاب موجودهای زنده با پردازش روی دادههای
تجربی ،دانش یا قانون نهفته در ورای دادهها را به ساختار شبکه منتقل میکند .پس از
آن میتواند پاسخگوی مجموعه دادههای نوین بر اساس دانش بهدست آمده باشد و
توانایی این را دارد که بين رابطههای پيچيده و غير خطی دادهها ارتباط خوبی برقرار کند.
حوزه کاربرد این شبکهها آنچنان گسترده است که از کاربردهای طبقهبندی گرفته تا
کاربردهایی مانند درونیابی ،تخمين ،آشکارسازی و غيره را شامل میشود .شاید مهمترین
برتری این شبکهها ،توانایی وافر آنها در کنار آسانی استفاده از آنها باشد [.]42

که در آن  λیادگيری k ،2عدد تکرار w ،ضریب وزنی و  bبایاس است [.]43

)2( Learning Rate

)1( Bias
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()10
()11

E
w i,l −j1,l

w i,l −j1,l ( k + 1) = w i,l −j1,l ( k ) − λ
E
blj

blj ( k + 1) = blj ( k ) − λ
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شکل  -2نمودار طرز کار الگوریتم ژنتیک [.]44

الگوریتم ژنتیک

تابعهای آماری

الگوریتم ژنتيک یکی از پایهایترین روشهای بهينهسازی
فراابتکاری است که برای بهينهسازی محاسبات پيچيده مهندسی
مورداستفاده قرار گرفته است .الگوریتم ژنتيک نوع خاصی از
الگوریتمهای تکاملی است که از فناوریهای زیستشناسی وراثت
و جهش استفاده میکند ،که توسط جان هنری هولند 1و شاگردانش
در دانشگاه ميشيگان ارایه شد .در هر مرحله ،الگوریتم ژنتيک افراد 2را
از جمعيت آن بهصورت تصادفی بهعنوان والدین فرزندان برای نسل
بعدی ،با عملگرهای ژنتيک شامل انتخاب ،3تقاطع 4و جهش5
با کشف در همه ناحيههای فضای جستجو انتخاب میکند .روش کار
الگوریتم ژنتيک بهصورت خالصه در شکل  2آمده است .در مرحله
اول ،یک جمعيت اوليه بهصورت تصادفی توليد میشود .هر کدام
از افراد برای صالحيت برازندگی 6در مرحله بعدی محاسبه میشوند.
بهترین افراد در مرحله انتخاب ،انتخاب میشوند .افراد با برازندگی
بيشتر ،دارای احتمال باالتری برای زاد و ولد دارند .زاد و ولد
با ترکيب این افراد انتخاب شده ،در مرحله تقاطع صورت میپذیرد.
در مرحله جهش ،تغييرهای تصادفی بر روی برخی از افراد صورت میپذیرد.
هدف از عملگر جهش این است که از همگرا شدن الگوریتم
به کمينه محلی جلوگيری نموده و جوابهای با امکان نوین
در جمعيت وارد کند .الگوریتم تا پيدا کردن کمينه تابع برازندگی ،ب
ا ارضای ضابطه توقف ادامه پيدا میکند .به طور معمول بيشترین
ضابطه توقف مورد استفاده در این الگوریتم ،رسيدن تعداد توليد نسل
به بيشينه مقدار لحاظ شده ،است [.]44

برای مقایسه و نمایش دقت بين دادههای تجربی و دادههای
محاسباتی با روشهای گوناگون ،میتوان از تابعهای آماری مانند ضریب
تعيين (  ،) R 2ریشه ميانگين مربع انحراف ( )RMSDو ميانگين قدرمطلق
انحراف ( )MADکه در زیر آمده است استفاده کرد.

در این مطالعه از دو شبکه عصبی  ANFISبا تابع عضویت گوسی و
شبکه عصبی  MLPاز نوع شبکه پسانتشار رو به جلو ،بهمنظور پيشبينی
رفتار تعادلی مایع ـ مایع سامانه سهجزئی استخراج هيدروکربنهای
آليفاتيک از آروماتيک توسط حالل مایع های یونی استفاده شده است.
داده های آزمایشگاهی برای ایجاد شبکه های عصبی  ANFISو

)2( Individual
)4( Crossover
)6( Fitness

)1( John Henry Holland
)3( Selection
)5( Mutation

علمي ـ پژوهشي
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  M ( t − o )2 
i
i

R = 1 −  i =1 M
2
  ( ti ) 

i =1


()13

  M ( t − o )2 
i
i

RMSD =  i =1
M





()14

2

t i − oi

M
i =1

M



= MAD

که در آن  oi ،tiو  Mبهترتيب مقادیر دادههای تجربی ،دادههای
محاسبهشده و تعداد کل دادههاست.
نتیجهها و بحث
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جدول  -1سامانههای سهجزئی گوناگون آلیفاتیک ،آروماتیک و مایع های یونی بهکار رفته در این مطالعه

مرجع
[]10
[]10
[]10
[]10
[]10
[]10
[]12
[]12
[]12
[]12
[]13
[]13
[]13
[]13
[]13
[]13
[]36
[]36
[]36

خط رابط
11
11
11
11
11
11
12
11
12
12
10
9
10
9
8
10
12
12
12

دما ()K
313
333
313
333
313
333
313/2
313/2
313/2
313/2
298/2
298/2
298/2
298/2
298/2
298/2
313/2
313/2
313/2

 MLPاز مقالههای [ ]10،12،36-38اخذ شده است که شامل
 205خط رابط با  19حالت گوناگون است .با توجه به جداول ( )1تا ()3
که در زیر آمده است ،مجموعه دادههای سامانه سهجزئی تعادل مایع ـ مایع
شامل  5ترکيب هيدروکربن آليفاتيک 4 ،ترکيب هيدروکربن
آروماتيک و  7نوع از مایع های یونی گوناگون است.
مجموعه دادههای جمعآوری شده بهصورت تصادفی برای
شبکه  ANFISبه دو دسته ( 70%دادهها برای آموزش و  30%دادهها
برای آزمایش) و برای شبکه عصبی  MLPبه دو دسته ( 70%دادهها
برای آموزش %15 ،دادهها برای اعتبارسنجی و  %15باقیمانده برای
آزمایش) تقسيم شدند .دادههای آموزش برای ایجاد شبکه و دادههای
آزمایش برای سنجش دقت شبکهها مورد استفاده قرار میگيرد.
هفت متغير مستقل که شامل نسبت مولی ترکيب های آليفاتيک،
آروماتيک و مایع های یونی در خوراک ،دمای سامانه تعادل مایع ـ مایع
و جرم مولکولی ترکيب های آليفاتيک ،آروماتيک و مایع های یونی
در نظر گرفته شده است .همچنين ،کسر مولی ترکيب های آليفاتيک
و آروماتيک در فاز غنی از آلکان و کسر مولی ترکيب های آروماتيک
و مایع های یونی در فاز غنی از مایع های یونی بهعنوان خروجی
مدل در نظر گرفته شده است که در شکل  3آمده است.
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نام سامانه
)Dodecane (1) + Propylbenzene (2) + mmim (CH3SO4) (3
)Dodecane (1) + Propylbenzene (2) + mmim (CH3SO4) (3
)Dodecane (1) + Propylbenzene (2) + emim (CH3SO4) (3
)Dodecane (1) + Propylbenzene (2) + emim (CH3SO4) (3
)Tetradecane (1) + Propylbenzene (2) + mmim (CH3SO4) (3
)Tetradecane (1) + Propylbenzene (2) + mmim (CH3SO4) (3
)Heptane (1) + Toluene (2) + [mmim][CH3SO4] (3
)Heptane (1) + Toluene (2) + [emim][HSO4] (3
)Heptane (1) + Toluene (2) + [emim][CH3SO4] (3
)Heptane (1) + Toluene (2) + [emim][C2H5SO4] (3
)Hexane (1) +Ethyl benzene (2) + [Omim][SCN] (3
)Heptane (1) +Ethyl benzene (2) + [Omim][SCN] (3
)Octane (1) +Ethyl benzene (2) + [Omim][SCN] (3
)Hexane (1) +p-Xylene (2) + [Omim][SCN] (3
)Heptane (1) +p-Xylene (2) + [Omim][SCN] (3
)Octane (1) +p-Xylene (2) + [Omim][SCN] (3
)Heptane (1) + Toluene (2) + [edmim][Tf2N] (3
)Heptane (1) + Toluene (2) + [pdmim][Tf2N] (3
)Heptane (1) + Toluene (2) + [bdmim][Tf2N] (3

شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

برای جلوگيری از وجود مقادیر بزرگ بایاس با متغيرهای ورودی و
خروجی واقعی و همچنين کاهش زمان یادگيری ،دادههای تجربی شبکهها
از  0/1تا  0/9با استفاده از معادلهای که در زیر آمده است ،نرمال شدند.
()15

x i − x imin
+0 / 1
x imax − x imin

x inorm = 0 / 8

که در آن  ximin ، x inorm ، x iو  x imaxبهترتيب دادههای آزمایشگاهی،
دادههای نرمال شده ،کمينه و بيشينه دادهها هستند.
در این پژوهش ،با استفاده از دادههای آموزش ،شبکههای ANFIS
و  MLPساخته میشود و برای سنجش دقت این شبکهها از دادههای
آزمایش و برای بيان دقت آنها از پارامترهای آماری استفاده میشود.
پس از آن ،شبکههای  ANFISو  MLPبرای مدلسازی تعادل
مایع ـ مایع با دادههای آموزش ساخته شدند .شایان ذکر است که
 ANFISدارای پارامترهای قابل تنظيم مانند شعاع خوشهچينی و
پارامترهای مشخصه الگوریتم خوشهچينی و غيره  MLPدارای پارامتر
قابل تنظيم تعداد نرون الیه پنهان است که در این کار برای باال بردن
دقت پيشبينی مدلسازی ،پارامترهای آنها با الگوریتم ژنتيک که
یکی از روشهای پایهای بهينهسازی تکاملی است ،بهينه شده است.
علمي ـ پژوهشي
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 و اختصار و همچنین فرمول مولکولی و وزن مولکولی مایع های یونی بهکار رفته در این مطالعهIUPAC  نام-2 جدول

 نامIUPAC

نام اختصار

فرمول مولکولی

1-Ethyl-2,3-dimethylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl) imide

[edmim][Tf2N]

C9H13F6N3O4S2

1-Propyl-2,3-dimethylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl) imide

[pdmim][Tf2N]

C10H15F6N3O4S2

1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl) imide

[bdmim][Tf2N]

C11H17F6N3O4S2

1,3-Dimethylimidazolium methylsulfate

[mmim][CH3SO4]

C6H12N2O4S

1-Ethyl-3-methylimidazolium methylsulfate

[emim][CH3SO4]

C7H14N2O4S

1-Ethyl-3-methylimidazolium hydrogensulfate

[emim][HSO4]

C6H12N2O4S

1-Methyl 3-octylimidazolium thiocyanate

[Omim][SCN]

C14H25N3S

وزن مولکولی
405/34
419/37
433/39
208/24
222/26
208/24
275/23

 فرمول مولکولی هیدروکربنهای آلیفاتیک و آروماتیک بهکار رفته در این مطالعه،IUPAC  نام- 3 جدول

نوع ترکيب

آليفاتيک

آروماتيک

IUPAC

نام

فرمول مولکولی

Hexane

C6H14

Heptane

C7H16

n-Octane

C8H18

Dodecane

C12H26

Tetradecane

C14H30

Toluene

C7H8

p-Xylene

C8H10

Ethyl benzene

C8H10

Propyl benzene

C9H12

وزن مولکولی
86/18
100/2
114/23
170/33
198/39
92/13
106/16
106/16
120/19

. لیه پنهان1  خروجی و4  ورودی و7  ساختار شبکه عصبی با-3 شکل
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جدول  -4مقايسه شاخصهای آماری بين شبکههای  ANFISو MLP

شبکه

عصبی MLP

MAD

RMSD

0/0053
0/0127
0/0135

0/0086
0/0204
0/0184

شبکه عصبی
R

MAD

RMSD

0/9998
0/9996
0/9996

0/0050
0/0129

0/0078
0/0190

2

۰/۶
۰/۴
۰/۲
۰/۲
۰/۴
۰/۶
۰/۸
درصد مولی آزمایشگاهی آروماتيک فاز غنی از آلکان

۰

۰

درصد مولی تخمينی آروماتيک فاز غنی از آلکان

۰/۸

۱
۰/۸
۰/۶
۰/۴
۰/۲
۱

(ب)

۰/۲
۰/۴
۰/۶
۰/۸
درصد مولی آزمایشگاهی آليفاتيک فاز غنی از آلکان

۰

۰

۰/۴
۰/۲

۰

۰

درصد مولی تخمينی مایع یونی فاز غنی از مایع یونی

۰/۶

۱
۰/۸
۰/۶
۰/۴
۰/۲

۱

۰/۲
۰/۴
۰/۶
۰/۸
درصد مولی آزمایشگاهی آروماتيک فاز غنی از مایع یونی

۰

۰

درصد مولی تخمينی آروماتيک فاز غنی از مایع یونی

۰/۸

۱

0/9998
0/9996

آموزش
آزمایش
اعتبارسنجی

(الف)
۱

۰/۲
۰/۴
۰/۶
۰/۸
درصد مولی آزمایشگاهی مایع یونی فاز غنی از مایع یونی

R

درصد مولی تخمينی آليفاتيک فاز غنی از آلکان

۱

۱

ANFIS
2

مجموعه

(ج)

(د)
شکل  -4نمایش کسر مولی تخمینزده با واقعی با استفاده شبکه ( ،ANFISالف) ترکیب آلیفاتیک در فاز غنی از آلکان (ب) ترکیب آروماتیک در فاز غنی از آلکان
(ج) ترکیب آروماتیک در فاز غنی از مایع یونی (د) ترکیب مایع یونی در فاز غنی از مایع یونی که در آن نقاط با عالمت (○) دادههای آموزشی و با عالمت (□)
دادههای آزمایشی است.

سپس به مقایسه دقت پيشبينی دو شبکه  ANFISو  MLPبا توجه
به نمودارها و شاخصهای آماری پرداخته میشود .پارامترهای آماری،R2
 RMSDو  MADبا دادههای آموزش ،آزمایش برای شبکه  ANFISو
 RMSD ،R2و  MADبا دادههای آموزش ،اعتبارسنجی و آزمایش برای
شبکه  MLPدر جدول  4گزارش شده است .همانگونه که قابل دیدن
است RMSD ،دادههای آزمایشی برای شبکههای  ANFISو MLP
بهترتيب برابر  0/0190و  0/0204شده است .نتيجههای گزارش شده
در جدول  4نشان دهنده دقت مناسب شبکههای  ANFISو  MLPاست.
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شکلهای  4و  5نشاندهنده این است که پيشبينی شبکههای
 MLPو  ANFISبا دادههای واقعی اختالف زیادی ندارد و همچنين
بهروشنی قابل دیدن است ،تجمع دادههای آموزش و آزمایش به خط تجربی
نشاندهنده دقت به نسبت مناسب دو شبکه  MLPو  ANFISاست.
شایان ذکر است ،تابع هدفی با متغير مستقل شماره نرون الیه
پنهان به منظور کمينه شدن  RMSDشبکه عصبی  MLPتعریف شد
که با روش بهينهسازی تکاملی الگوریتم ژنتيک مقدار بهينه آن
محاسبه شد .نتيجههای آن به صورت جدولی با آرایش خطاهای شبکهها
علمي ـ پژوهشي
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۰/۶
۰/۴
۰/۲
۱

۰/۲
۰/۴
۰/۶
۰/۸
درصد مولی آزمایشگاهی آروماتيک فاز غنی از آلکان

۰

۰

درصد مولی تخمينی آروماتيک فاز غنی از آلکان

۰/۸

۱
۰/۸
۰/۶
۰/۴
۰/۲
۱

۰/۲
۰/۴
۰/۶
۰/۸
درصد مولی آزمایشگاهی آليفاتيک فاز غنی از آلکان

(الف)

(ب)

۰/۶
۰/۴
۰/۲

۰/۲
۰/۴
۰/۶
۰/۸
درصد مولی آزمایشگاهی مایع یونی فاز غنی از مایع یونی

۰

۰

درصد مولی تخمينی مایع یونی فاز غنی از مایع یونی

۰/۸

۱
۰/۸
۰/۶
۰/۴
۰/۲

۱

۰/۲
۰/۴
۰/۶
۰/۸
درصد مولی آزمایشگاهی آروماتيک فاز غنی از مایع یونی

۰

۰

درصد مولی تخمينی آروماتيک فاز غنی از مایع یونی

۱

۱

۰

۰

درصد مولی تخمينی آليفاتيک فاز غنی از آلکان

۱
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(ج)
(د)
شکل  -5نمایش کسر مولی تخمینزده با واقعی با استفاده شبکه ( ،MLPالف) ترکیب آلیفاتیک در فاز غنی از آلکان (ب) ترکیب آروماتیک در فاز غنی از آلکان
(ج) ترکیب آروماتیک در فاز غنی از مایع یونی (د) ترکیب مایع یونی در فاز غنی از مایع یونی که در آن نقطههای با عالمت (○) دادههای آموزشی ،نقاط با عالمت (□)
دادههای اعتبارسنجی و نقاط با عالمت (

شامل تعداد کمتر یا بيشتر نورون در الیه پنهان در جدول  5آمده
است .طبق نتيجهها دیده میشود ،مقدار بهينه تعداد نرون الیه پنهان
برای این سامانه استخراج مایع ـ مایع ،عدد  10شد.
همچنين باید توجه داشت که شبکه عصبی با مشکل اورفيتينگ
مواجه نشود .در این پژوهش  205داده آزمایشگاهی جمعآوری شده است
که  70درصد آن را برای آموزش شبکه بهصورت تصادفی انتخاب شده
است .تعداد کل پارامترهای شبکه عصبی  MLPشامل وزنها و
بایاسها با  7ورودی و  4خروجی و  1الیه پنهان ،طبق محاسبهها
دارای  12n1 + 4پارامتر است که  n1در رابطه تعداد نرون الیه پنهان
است .تعداد داده استفاده شده برای آموزش شبکه  144داده است.
با توجه به این که برای اینکه اورفيتينگ روی ندهد ،باید تعداد داده
آزمایشگاهی استفاده شده از تعداد پارامترها شبکه بيشتر باشد .در نتيجه
تعداد نرون الیه پنهان نباید از  11نرون بيشتر شود.
علمي ـ پژوهشي

) داده آزمایشی است.

بهعنوان نمونه سامانه تعادل مایع ـ مایع شماره  11و  12جدول  ،1برای
مقایسه خطهای رابط پيشبينی شده با دادههای واقعی برای شبکههای
 ANFISو  MLPدر شکل  6آورده شده است .چنين نمودارهایی را میتوان
برای سامانههای دیگر نيز رسم نمود .با توجه به نمودارهای رسم شده و
شاخصهای آماری بيانگر این است که میتوان از شبکههای  ANFISو
 ،MLPبرای پيشبينی رفتار تعادل مایع ـ مایع سامانه سهجزئی
هيدروکربنهای آليفاتيک و آروماتيک و مایع های یونی استفاده نمود.
گزینشگری جداسازی مایع یونی برای آروماتيک به آليفاتيک
با استفاده از رابطه زیر قابل محاسبه است.
()16

D2 (x IL
/ x Alk
) Aro
= Aro
IL
Alk
) D1 (x Ali / x Ali

=S

مقدارهای گزینشگری جداسازی هيدروکربنهای آروماتيک از
آليفاتيک بر اساس داده های واقعی و پيشبينی شده با استفاده از
149
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جدول  -5پارامترهای آماری دقت شبکه عصبی  MLPدر تعداد نرونهای گوناگون لیه پنهان
آموزش شبکه MLP
اعتبارسنجی شبکه MLP
آزمایش شبکه MLP
RMSD
MAD
RMSD
MAD
RMSD
MAD
R2
R2

0/0275
0/0207
0/0163
0/0181
0/0180
0/0127
0/0159

0/0394
0/0314
0/0268
0/0244
0/0248
0/0204
0/0217

دادههايآزماي ش گاهي

0/9984
0/9990
0/9993
0/9994
0/9994
0/9996
0/9995

0/0230
0/0213
0/0205
0/0190
0/0192
0/0184
0/0209

0/0189
0/0164
0/0148
0/0136
0/0135
0/0135
0/0154

0/9994
0/9995
0/9996
0/9996
0/9996
0/9996
0/9995

Ethyl benzene

 ش ب کهع ص بي ANFIS
0.0
1.0
 ش ب کهع ص بيMLP
0.1
0.9
0.2
0.8
0.3
0.7
0.4
0.6
0.5
0.5
0.6
0.4
0.7
0.3
0.8
0.2
0.9
0.1
1.0
0.0
[Omim][SCN] 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
Heptane

0/0135
0/0090
0/0075
0/0059
0/0056
0/0053
0/0066

0/0183
0/0137
0/0117
0/0090
0/0089
0/0086
0/0098

R2

تعداد نرون
5
6
7
8
9
10
11

0/9990
0/9994
0/9996
0/9998
0/9998
0/9998
0/9997

Ethyl benzene

دادههايآزماي ش گاهي
 ش ب کهع ص بي ANFIS
 ش ب کهع ص بيMLP

0.0
1.0
0.1
0.9
0.2
0.8
0.3
0.7
0.4
0.6
0.5
0.5
0.6
0.4
0.7
0.3
0.8
0.2
0.9
0.1
1.0
0.0
[Omim][SCN] 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
Hexane
(الف)

(ب)
شکل  -6خطهای رابط  LLEدادههای واقعی و تخمینزده توسط شبکههای ANFISو  MLPبرای سامانه (الف) سامانه شماره  11و (ب) سامانه شماره  12از جدول (.)1
12

10

10

8

گزینشگری

6

4

4

0/8

0/6

0/4

0/2

گزینشگری

8
6

2

2

0

0

0

0/6

درصد مولی هپتان در خوراک

0/4

0/2

0

درصد مولی هگزان در خوراک

(الف)
(ب)
شکل  -7گزینشگری جداسازی دادههای واقعی و پیشبینی شده توسط شبکههای ANFISو  MLPبرای سامانه (الف) سامانه شماره  11و (ب) سامانه
شماره  12از جدول ( ،)1دادهها آزمایشگاهی با نقطههای با عالمت (●) ،پیشبینی شده توط شبکه  ANFISبا عالمت (□) و پیشبینی شده توط شبکه MLP
با عالمت (
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جدول  -6مقایسه دقت در پیشبینی رفتار ترمودینامیکی استخراج مایع ـ مایع سامانه شماره  11و (شماره  12از جدول ( )1بین شبکههای عصبی  ANFISو
 MLPبا مدل ترمودینامیکی  NRTLبا مقدار .  = 0 / 3
مدل ترمودیناميکی NRTL
شبکه عصبی ANFIS
شبکه عصبی MLP
RMSD

RMSD

RMSD

0/0103

0/0084

0/0118

0/0103

0/0144

0/0110

0/0093

0/0117

پارامترهای برهمکنشی

) gij / ( kJ.mol−1

) gij / ( kJ.mol−1

اجزاء i-j

14/387
7/580
1/361

1-2
1-3
2-3

15/010
7/468
0/331
ميانگين

1-2
1-3
1-3

)Ethyl benzene (1) + hexane (2) + [Omim][SCN] (3

0/0091

4/879
4/495
7/583

)Ethyl benzene (1) + heptane (2) + [Omim][SCN] (3

شبکههای  ANFISو  MLPسامانههای شماره  11و  12با استفاده
از معادله ( )16در شکل  7نمایش داده شده است .این نمودار نشان دهنده
دقت مناسب شبکههای  ANFISو  MLPدر پيشبينی رفتارهای
فازی استخراج مایع ـ مایع این نوع سامانهها است.
مقایسه بين دقت شبکههای عصبی  ANFISو  MLPبا مدل
ترمودیناميکی  NRTLبا نرمافزار  ASPENبرای سامانه تعادل
مایع ـ مایع شماره  11و  12جدول  1در جدول  6آمده است .ميانگين
 RMSDشبکههای عصبی  ANFISو  MLPبرای آن دو سامانه
استخراج به ترتيب  0/0110 ،0/0093و با مدل ترمودیناميکی
 NRTLو  0/0113شده است .نتيجههای بيانگر این است که این شبکهها
در پيشبينی رفتار ترمودیناميکی تعادل مایع ـ مایع دقت بهنسبت
مناسبی دارد و روش مؤثری هستند.
نتیجهگیری

در این مطالعه ،رفتار ترمودیناميکی تعادل فازی مایع ـ مایع
سامانه سهجزئی استخراج هيدروکربنهای آروماتيک از آليفاتيک
توسط حالل مایع های یونی با استفاده از شبکههای عصبی ANFIS
و  MLPپيشبينی شد .برخی از پارامترهای قابل تنظيم شبکه
 ANFISشامل شعاع خوشهچينی و پارامترهای مشخصه الگوریتم
خوشهچينی و شبکه  MLPشامل تعداد نرونهای الیه پنهان
با استفاده از الگوریتم ژنتيک که یکی از روشهای پایهای
بهينهسازی تکاملی است ،بهينه شدند .مقایسه دقت پيشبينی
شبکههای عصبی  ANFISو  MLPبر اساس  205خط رابط
دادههای آزمایشگاهی در شرایط گوناگون صورت پذیرفت.
علمي ـ پژوهشي

4/563
4/396
9/363

پارامترهای آماری RSMD ،R2و  MADبرای دادههای آموزش،
آزمایش با شبکههای عصبی  ANFISو برای دادههای آموزش،
آزمایش و اعتبارسنجی با شبکههای عصبی  MLPمحاسبه شدند.
بهعنوان نمونه  RSMD ،R2و  MADمدل شبکه عصبی  ANFISبا
دادههای آزمایشی بهترتيب  0/0190 ،0/9996و  0/0129و ،R2
 RSMDو  MADشبکه عصبی  MLPبا دادههای آزمایشی بهترتيب
 0/0204 ،0/9996و  0/0127بهدست آمدهاند .همچنين مقایسه
بين دقت شبکههای عصبی  ANFISو  MLPبا مدل ترمودیناميکی
 NRTLانجام شد که در آن ميانگين  RMSDشبکههای عصبی
 ANFISو  MLPبرای دو سامانه استخراج گوناگون به ترتيب
 0/0110 ،0/0093و با مدل ترمودیناميکی  NRTLو 0/0113
شده است .نتيجههای پارامترهای آماری و رسم نمودارها بيانگر
این است که شبکههای عصبی  ANFISو  MLPبرای پيشبينی
رفتار ترمودیناميکی تعادل فازی مایع ـ مایع دقت به نسبت مناسبی
دارند و روش مؤثری در این زمينه میباشند.
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