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بهینه سازی فرآیند جداسازی گازی با استفاده از
غشا پلیمری اصالح شده بر پایه الگوریتم ژنتیک و
شبکه عصبی
امین هدایتی مقدم* ،1سید امین میرمحمدی ،1افشار علی حسینی 1و فرهاد امانیزاده فینی

2

 -1گروه مهندسی شیمی ،دانشکده فنی مهندسی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ایران
 -2آزمایشگاه نفت و گاز ،گروه مهندسی نفت ،دانشکده نفت و مهندسی شیمی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت1399/1/20 :

تاريخ پذيرش1399/3/27 :

چكيده
افــزودن نانــوذرات بــه ماتریــس پلیمــری منجــر بــه افزایــش عملکــرد غشــا در فراینــد جداســازی گازی میشــود .در تحقیــق جــاری ،هــدف
یافتــن نقطــه بهینــه عملیاتــی جداســازی گازی بــرای غشــای پلیمــری اصالح شــده با نانــوذرات مــی باشــد .متغیرهــای عملیاتی مورد بررســی
نــوع نانــوذره ،غلظــت نانــوذره اضافــه شــده و اختــاف فشــار عملیاتــی در دوســوی غشــا میباشــد .نانــوذرات  Al2O3 ،ZnOو  TiO2در ایــن
تحقیــق مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد .همچنیــن غلظــت نانــوذره و اختــاف فشــار عملیاتــی بــه ترتیــب در محــدوده  2/5تــا  %15و  2تــا
 25 barمــورد بررســی قــرار گرفتنــد .یکــی از الزامــات بهینهســازی فراینــد ،توســعه یــک مــدل قــوی و کارآمــد اســت .بدیــن منظــور
ابتــدا یــک مــدل قدرتمنــد بــا اســتفاده از شــبکه عصبــی مصنوعــی توســعه پیــدا کــرد کــه قــادر بــه پیشبینــی میــزان تراوشپذیــری
گازهــای اکســیژن ،نیتــروژن ،متــان و دی اکســید کربــن مــی باشــد .مدلهایــی براســاس انــواع شــبکه هــای عصبــی پیشــخور توســعه
داده شــدند کــه  R2بزرگتــر از  0/9داشــتند .ســپس بــا اســتفاده از الگوریتــم ژنتیــک شــرایط بهینــه عملیاتــی بــرای هــر یــک از گازهــای
مــورد بررســی بــا در نظــر گرفتــن چهــار هــدف و راهبــرد اســتخراج شــدند .نتایــج بهینهســازی نشــان دادنــد کــه مقــدار تراوشپذیــری
بیشــینه بــرای گازهــای اکســیژن ،نیتــروژن ،متــان و دی اکســید کربــن بــه ترتیــب برابــر بــا  902/7 ،779/9 ،334/7و  270/4میباشــد.
كلمات كليدي :جداسازی گازی ،غشا پلیمری ،بهینه سازی ،شبکه عصبی مصنوعی ،الگوریتم ژنتیک.

مقدمه

فرایندهــای مختلفــی بــرای جداســازی گازی وجــود دارد

کــه میتــوان بــه جــذب ،1جــذب ســطحی ،2تقطیــر
*مسؤول مكاتبات
Ami.hedayati_moghaddam@iauctb.ac.ir
آدرس الكترونيكي
شناسه دیجیتال)DOI: 10.22078/pr.2020.4134.2877( :

سرمایشــی  3و غیــره اشــاره کــرد [ .]1-3بــا توجــه بــه

مصــرف بــاالی انــرژی و هزینــه بــاالی ایــن فرایندهــای
جداســازی ،در ســال هــای اخیــر ســرمایه گذاریهــای

گســتردهای در زمینــه تحقیــق و پژوهــش بــر کاربــرد
1. Absorption
2. Adsorption
3. Cryogenic Distillation
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فناوریهــای نویــن در زمینــه جداســازی گازی صــورت

غشــا شــد [ .]7تحقیــق مشــابهی را اســماعیلی و عطــار

فراینــد غشــایی  1میباشــد [ .]4کاربــرد فنــاوری غشــایی

پلــی وینیــل پیرولیدیــن انجــام دادنــد و اثــرات افــزودن

گرفتــه اســت .یکــی از ایــن فرایندهــای نویــن جداســازی،

نصرتــی بــه منظــور ارتقــا عملکــرد غشــا کامپوزیتــی

نســبت بــه فرآیندهــای معمولــی و کالســیک جداســازی

 AgBF4و

میتــوان بــه مصــرف انــرژی پایینتــر ،کــم بــودن هزینــه

[ .]8آنســون و همــکاران بــرای جداســازی  CO2از

دارای مزیتهــای فراوانــی میباشــد کــه از جملــه آنهــا

ســرمایهگذاری اولیــه ،کــم بــودن فضــای مــورد نیــاز،
وزن پاییــن و  ...اشــاره کــرد [ .]5عــاوه بــر ایــن ،انجــام

برخــی از جداســازیهایی کــه توســط ایــن فرآیندهــا
صــورت میگیــرد ،توســط ســایر روشهــای جداســازی

AgNO3

بــه ســاختار غشــا را بــر عملکــرد آن

در جداســازی اتیلــن از اتــان مــورد بررســی قــرار دادنــد
CH4

از یــک غشــای کامپوزیتــی ماتریــس ترکیبــی)MMC( 2

اســتفاده کردنــد .آنهــا از اکریلونیتریل-بوتادین-اســتایرن
( )ABSبــه عنــوان ماتریــس پلیمــر و از کربــن فعــال

( )ACبــه عنــوان پرکننــده 3اســتفاده کردنــد .نتایــج

امکانپذیــر نیســتند کــه میتــوان بــه جداســازی مــواد

نشــان دادنــد کــه تــراوش پذیــری و انتخابگــری ماتریــس

گســترش روزافــزون اســتفاده از غشــاها بــه ویــژه نــوع

مطالعاتــی وجــود دارد کــه در آنهــا از چارچــوب هــای

حســاس بــه دمــا اشــاره کــرد .وجــود مزایــای فــوق ســبب

پلیمــری آنهــا در صنایــع مختلــف مرتبــط بــا جداســازی
شــده اســت .ایــن تحقیقــات در زمینــه جداســازی گازی
و مایــع تمرکــز بیشــتری داشــته اســت .غشــاها از مــواد
مختلفــی از جملــه مــواد پلیمــری ،فلــزی ،ســرامیکی و

غیــره ســاخته میشــوند کــه تمرکــز بیشــتر بــر غشــاهای
پلیمــری بــه دلیــل ارزان بــودن و انعطافپذیــری بیشــتر
میباشــد .یکــی از عمــده مشــکالت سیســتمهای

غشــایی ،پدیــده گرفتگــی غشــا میباشــد [ ]6کــه در

 ABS-ACبــا افزایــش مقــدار  ACافزایــش مییابــد [.]9

آلــی فلــزی ( )MOFsبــرای ارتقــا عملکــرد غشــا پلیمــری

در جداســازی گازی  CO2/CH4اســتفاده کــرده انــد [.]3-4

 MOFمــاده ای میکروپــروس اســت کــه از فلــز انتقالــی یــا

اکســید فلــزی انتقالــی کــه توســط یــک پیونــد آلــی بــه

یــک ســاختار میکروپــروس متصــل شــده اســت ،تشــکیل
شــده اســت [.]12

عابدینــی و همــکاران عملکــرد غشــای پلیمــری پلــی
-4متیل-1-پنتــن کــه اختصــارا ً  PMPنامیــده مــی شــود

ســالهای اخیــر پیشــرفتهای چشــمگیری در ایــن

را کــه بــا افــزودن  NH2-MIL53ارتقــا یافتــه اســت در

مطالعــات مختلفــی پیرامــون امکانســنجی فراینــد

و افزایــش عملکــرد سیســتم از لحــاظ تراوشپذیــری
خصوصــاً بــرای  CO2و انتخابگــری  5را گــزارش کردنــد

غشــاهای پلیمــری در جداســازی گازی عملکــرد پایینتــر

خــورده پلــی وینیــل الــکل ( )PVAحــاوی دی اتانــول

زمینــه حاصــل شــده اســت.

جداســازی گازی از طریــق بــه کارگیــری غشــاهای

پلیمــری صــورت گرفتــه اســت .یکــی از نقــاط ضعــف
ایــن غشــاها نســبت بــه غشــاهای غیرآلــی و غربالهــای
مولکولــی میباشــد .بــرای حــل ایــن مشــکل ،مطالعاتــی

بــه منظــور ارتقــای عملکــرد ایــن غشــاها صــورت گرفتــه
اســت .کیــم و همــکاران عملکــرد غشــای الســتیک پلــی

اتیلــن کوپروپیلــن ( )PFRکــه روی پایــه پلــی اســتر
متخلخــل نشــانده شــده اســت در جداســازی پروپیلــن/

پروپــان را مطالعــه کردنــد .آنهــا بــه منظــور ارتقــا عملکــرد

غشــا ،نانــوذرات نمــک نقــره ( )AgBF4را در پلیمــر توزیــع
کردنــد کــه منجــر بــه تســهیل انتقــال پروپیلــن در

جداســازی گازی  CO2/CH4مــورد بررســی قــرار دادنــد
4

[ .]13پــدرام و همــکاران عملکــرد غشــای پلیمــری پیــچ

آمیــن ( )DEAبــر پایــه پلــی تترافلوئرواتیلــن ( )PTFEرا

در جداســازی  CO2/CH4مــورد بررســی قــرار دادنــد .در
ایــن تحقیــق آنهــا از عامــل شــبکه ســاز گلوتارآلدهیــد
( )GAاســتفاده کردنــد و عملکــرد غشــا را در نســبت هــای

مختلــف  GA/PVAمــورد بررســی قــرار دادنــد .نســبت

1. Membrane Technology
2. Mixed matrix composite
3. Filler
4. Permeability
5. Selectivity
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بــرای ایجــاد و ارتقــای ایــن مــدل اســتفاده خواهــد شــد.

همــکاران اثــر افــزودن نانــوذرات نقــره بــر افزایــش تراوش

شــبکههای پیشــخور چندالیــه  1میباشــند .بــا توجــه بــه

وزنــی  %1بــرای  PVA/GAو  PTFEحــاوی

بــه عنــوان شــرایط بهینــه گــزارش شــد [ .]14قاســمی و
پذیــری غشــا پلــی اتــر بــاک امیــد را مثبــت و قابــل
توجــه ارزیابــی کردنــد [ .]15در کارهــای تحقیقاتــی

پیشــین ،حســینی و همــکاران ارتقــای عملکــرد غشــای
پلیمــری  PMPاز طریــق افــزودن نانــوذرات در فراینــد

جداســازی گازی را مــورد مطالعــه قــرار دادنــد .آنهــا از

نانــوذرات  TiO2 ،ZnOو  Al2O3بــه منظــور توزیــع در
ماتریــس پلیمــر اســتفاده کردنــد [.]16-17

دســتیابی بــه شــرایط بهینــه متغیرهــای عملیاتــی در هــر
فراینــدی حائــز اهمیــت میباشــد .بــه عبــارت دیگــر بــه
منظــور صرفــه جویــی در هزینههــا و همچنیــن انــرژی

شــبکههای عصبــی مــورد اســتفاده در ایــن سیســتم از نــوع
کارهــای مطالعاتــی پیشــین ،در ایــن تحقیق متغیرهــای نوع

نانــوذرات ،غلظــت نانــوذرات و فشــار عملیاتــی در دو ســوی

غشــا بــه عنــوان فاکتورهــای تأثیرگــذار در نظــر گرفته شــده
و مــورد بررســی قــرار گرفتنــد [.]16

مواد و روشها
مواد

از  PMPبــه عنــوان ماتریــس غشــا اســتفاده شــد کــه از

شــرکت ســیگماآلدریچ تهیــه شــد .همچنیــن ،از نانــوذرات

TiO2 ،ZnO

و

Al2O3

در محــدوده  20تــا

nm

 30بــه

مصرفــی میبایســت شــرایطی کــه بیشــترین عملکــرد بــا

عنــوان پرکننــده و افزودنــی بــه ماتریــس پلیمــر اســتفاده

مصنوعــی از جملــه شــبکههای عصبــی مصنوعــی قــادر

شــدند .بایــد توجــه داشــت کــه غلظــت ایــن نانــوذرات در

رفتارهــای غیرخطــی بیــن متغیرهــای ورودی و خروجــی

شبکه عصبی مصنوعی

کمتریــن هزینــه را دارد ،پیــدا کــرد .سیســتمهای هــوش

بــه توســعه مدلهایــی هســتند کــه قابلیــت پیشبینــی
را دارا میباشــند .در ایــن تحقیــق بــرای توصیــف روابــط

شــد کــه ایــن مــواد نیــز از شــرکت ســیگماآلدریچ تهیــه
محــدوده  5تــا  %15میباشــد.

نظريــه شــبكههاي عصبــي مصنوعــي الهــام گرفتــه از

پیچیــده بیــن متغیرهــای عملیاتــی و عملکــرد غشــا در

مــدل ســلولهاي عصبــي مغــز انســان اســت .شــبکه

اســتفاده شــده اســت .تاکنــون از شــبکههای عصبــی

بیــن متغیرهــای ورودی و خروجــی در فرایندهایــی کــه

مدلســازی فرایندهــا اســتفاده شــده اســت [18-21و .]6

غیرممکــن اســت را دارا میباشــد .شــبکه عصبــی طبــق

بــا نانولولههــای کربنــی را بــر شــار جریــان تــراوش یافتــه و

اطالعــات تحــت عنــوان نــرون اســت کــه بــا یکدیگــر در

بــرای مدلســازی تأثیــر ایــن عوامــل از چندیــن شــبکه

معمــاری ،مقادیــر وزنهــا و شــیوه پــردازش متغیرهــای

در تحقیــق جــاری همانطــور کــه پیــش از ایــن اشــاره

نــرون ،ورودی بــه شــبکه را دریافــت میکنــد بــا

جداســازی گازی از ایــن سیســتمهای هــوش مصنوعــی

مصنوعــی در علــوم و فناوریهــای مختلــف بــه منظــور

مهرآبــادی و همــکاران اثــر عام ـلدار کــردن غشــای PVDF

عصبــی توانایــی یافتــن ارتباطــات غیرخطــی پیچیــده
مدلســازی آنهــا بــا روشهــای تحلیلــی مشــکل و بعض ـاً

تعریــف مجموعــهای متشــکل از واحدهــای پــردازش

میــزان گرفتگــی غشــا مــورد بررســی قــرار دادنــد .ایشــان

ارتبــاط هســتند و ســاختار شــبکه را ایجــاد میکننــد.

عصبــی مصنوعــی اســتفاده کردنــد [.]22

مهمــی هســتند کــه مفهــوم شــبکه را تعریــف میکننــد.

شــد ،هــدف یافتــن نقطــه بهینــه عملیاتــی بــرای غشــای

تخصیــص وزن آنهــا را جمــع میکنــد ،یــک انحــراف

اســتفاده شــده اســت .بایــد توجــه داشــت کــه یکــی از

تابــع انتقــال  )f( 3در نظــر میگیــرد.

مزبــور میباشــد کــه بدیــن منظــور از الگوریتــم ژنتیــک
الزامــات بهینــه ســازی فراینــد ،توســعه یــک مــدل قــوی و

کارآمــد اســت کــه بــا اســتفاده از آن فراینــد بهینــه ســازی

بــه انجــام رســد .بنابرایــن ،از سیســتمهای هــوش مصنوعــی

2

( )bرا اضافــه میکنــد و حاصــل را بــه عنــوان ورودی
1. Multi-layer feed-forward
2. Bias
3. Transfer function
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ســاختار یــک شــبکه عصبــی پیشخــور چندالیــه از

تعــداد متغیرهــای ورودی شــبکه knet ،تعــداد الیههــای

همانطــور کــه مشــخص اســت در ایــن نــوع از شــبکههای

اســت.

از الیــه ورودی ،الیههــای پنهــان و الیــه خروجــی.

پــس از ضــرب در وزنهــای اختصاصــی ،بــا مقــداری

نــوع  Feed forwardدر شــکل  1نشــان داده شــده اســت.

عصبــی مصنوعــی ســه نــوع الیــه وجــود دارد کــه عبارتند

پنهــان شــبکه و  pknetتعــداد نرونهــا در kامیــن الیــه
همانطــور کــه پیــش از ایــن اشــاره شــد ،ورودی بــه نــرون
تحــت عنــوان انحــراف جمــع میشــود .بنابرایــن ،اگــر

مقــدار داده ورودی بــزرگ باشــد ،ممکــن اســت تابــع

انتقــال اشــباع شــود .بــرای جلوگیــری از وقــوع ایــن

پیشــامد ،دادههــای ورودی میبایســت نرمــال شــوند.

شــبکه عصبــی  Cascadeنــوع دیگــری از شــبکههای

عصبــی مصنوعــی پیشــخور اســت کــه در آن اتصاالتــی
بیــن الیــه ورودی و الیههــای بعــدی عــاوه بــر اتصــاالت

شکل  1ساختار شبکه عصبی مصنوعی پیشخور.

بیــن الیههــای مجــاور وجــود دارد (شــکل  .)2نــوع

تابعــی کــه بــه هــر نــرون تخصیــص داده میشــود
و مقــدار خروجــی را تعییــن میکنــد ،تابــع انتقــال

نامیــده میشــود .توابــع انتقــال مختلفــی وجــود دارد

کــه میتــوان بــه ســیگموئید ،1تانژانــت هایپربولیــک  2و
خطــی  3اشــاره کــرد .هــر یــک از ایــن توابــع در شــرایط

دیگــری از شــبکههای عصبــی تحــت نــام  Fitnetنیــز

وجــود دارد .بــرای کســب اطالعــات بیشــتر در رابطــه بــا
ســاختار ،آمــوزش و عملکــرد انــواع شــبکههای عصبــی

مصنوعــی میتــوان بــه مراجــع مربوطــه مراجعــه کــرد

[.]23-24

مختلــف بــه کار میرونــد .شــایان ذکــر اســت کــه بــرای

روابــط غیرخطــی بیــن خروجیهــا و ورودیهــا ،تابــع
ســیگموئید بــه طــور گســترده بــه کار مــیرود .روابــط
ریاضــی ذیــل بیــن ورودی و خروجــی شــبکه عصبــی

مصنوعــی برقــرار اســت:
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شکل  2ساختار شبکه .Cascade
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فراینــد آمــوزش مهمتریــن مرحلــه در طراحــی ســاختار
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آموزش شبکه

یــک شــبکه اســت .توانایــی پیــش بینــی یــک شــبکه قویـاً

k net

Wnet

وابســته بــه چگونگــی آمــوزش آن اســت .در ادامــه ،روال
تعییــن مقادیــر وزن در یــک شــبکه بــه صــورت مرحلــه

بــه مرحلــه نشــان داده شــده اســت:

تصادفــی کوچکــی بــه عنــوان مقادیــر
 -1ابتــدا مقادیــر
=
Z k
net

net

 -2دادههای ورودی دسته آموزش به مدل ساخته

()3

کــه  Xnetبــردار ورودی شــبکه Wnet ،ماتریــس وزن شــبکه
و  Znetبــردار خروجــی شــبکه میباشــد .همچنیــن،

اولیــه بــه وزن اختصــاص داده میشــود.

nnet

1. Sigmoid
2. Hyperbolic tangent
3. Linear
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شده داده میشوند و نتایج ذخیره میشوند.

اســتفاده کــرد .در ایــن الگوریتــم در هــر مرحلــه الگوریتــم

 -3میانگیــن خطــای مربعــات ( )MSEبیــن مقادیــر

افــرادی را بــه طــور تصادفــی از جمعیــت انتخــاب میکند و

از رابطــه ذیــل محاســبه میشــود:

اســتفاده میکنــد .بــه ایــن ترتیــب طــی چندیــن نســل

تجربــی و پیشبینــی شــده در مرحلــه قبــل بــا اســتفاده
2

()4

) − y pred .

exp.

N data

∑( y
= MSE

کــه  .yexpو  .ypredبــه ترتیــب مقادیــر واقعــی و پیشبینــی
شــده هســتند و  Ndataتعــداد دادههــا اســت.
مقــدار  MSEدر شــبکه مجــددا ً محاســبه میشــود بــه

طوریکــه وزنهــای اختصــاص داده شــده در مرحلــه

قبــل بــا اســتفاده از تابــع موجــود در رابطــه  5تصحیــح
میشــود:

از آنهــا بــه عنــوان والدیــن بــرای ایجــاد فرزنــدان نســل بعد
جمعیــت بــه ســمت حــل بهینــه مســئله حرکــت میکنــد.
یکــی از اشــکاالت اساســی روشهــای بهینهســازی

کالســیک عــدم امــکان ایجــاد تمایــز بیــن نقــاط بهنیــه
محلــی و کلــی اســت کــه در الگوریتــم ژنتیــک این مشــکل
تــا حــد زیــادی حــل شــده اســت.

نتایج و بحث

در ایــن بخــش ،فراینــد جداســازی غشــایی گازی ارزیابــی

∂MSE
W k= W k −1 + µ ) −
=(W
()5
Wk −1
∂W

میشــود و توســط اســتراتژی داده کاوی مدلســازی

پیــدا میکنــد کــه  MSEبــه میــزان تعییــن شــده برســد.

عملکــرد فراینــد غشــایی تعییــن شــد .تعــداد متغیرهــای

 wمعــرف وزن شــبکه اســت .ایــن روال تــا جایــی ادامــه

خواهــد شــد .تراوشپذیــری غشــایی بــه عنــوان شــاخص

بــرای آمــوزش شــبکه عصبــی مصنوعــی از روش

ورودی (عملیاتــی) برابــر بــا  3میباشــد کــه شــامل نــوع

کل  nســری داده بــه دو دســته داده بــا  n-1و  1داده

غشــا اســت .طراحــی آزمایــش توســط روش پاســخ ســطح

 leave_one_outاســتفاده شــده اســت .در ایــن روش،

و غلظــت نانــوذره و اختــاف فشــار عملیاتــی در دو ســوی

تقســیمبندی میشــود کــه دســته اول دادههــای مربــوط

انجــام شــده اســت .تعــداد ســری دادههــا (آزمایشــات)

بخــش صحــت ســنجی میباشــد و ایــن عمــل  nبــار

نانــوذره و فشــار عملیاتــی بــه ترتیــب در محــدوده  2/5تــا

فــوق تکــرار میشــود و بدیــن ترتیــب  nشــبکه عصبــی

اثــر نــوع نانــوذره بــر عملکــرد فراینــد غشــایی ،بــه هــر

الگوریتم ژنتیک

شــده اســت و بــه ایــن ترتیــب نــوع نانــوذره بــه صــورت

بــه بخــش آمــوزش و دســته دوم دادههــای مربــوط بــه

برابــر بــا  41و شــامل همــه انــواع نانــوذره میباشــد .غلظت

تکــرار میشــود .بنابرایــن n ،مرتبــه مراحــل ســه گانــه

 %15و  2تــا  25 barاســت .بــرای بررســی و تحقیــق روی

مصنوعــی ایجــاد خواهــد شــد.

یــک از نانــو ذرات یــک شــاخص مشــخص تخصیــص داده

در ایــن تحقیــق بــرای یافتــن نقــاط بهینــه عملیاتــی بــا

یــک کمیــت عــددی در مــدل قــرار داده شــد .در ادامــه

یافتــه از الگوریتــم ژنتیــک اســتفاده میشــود .الگوریتــم

کربــن و متــان مــورد بررســی قــرار میگیــرد و مدلهــای

توجــه بــه مدلهــای شــبکه عصبــی مصنوعــی توســعه

ژنتیــک روشــی اســت کــه بــرای حــل مســائل بهینهســازی
محــدود و نامحــدود بــر اســاس قواعــد ژنتیکــی اســتفاده

میشــود .ایــن الگوریتــم در حقیقــت یــک روش

بهینهســازی بــر اســاس جســتجوی تصادفــی اســت .از
الگوریتــم ژنتیــک میتــوان بــرای حــل مســائلی کــه بــا

تراوشپذیــری گازهــای اکســیژن ،نیتــروژن ،دی اکســید

مناســب بــرای پیشبینــی عملکــرد غشــا بــرای هــر یــک

از گازهــا از دیــدگاه تراوشپذیــری ارزیابــی میشــوند.
اکسیژن

در جــدول  ،1عملکــرد ســه نــوع شــبکه عصبــی Cascade
،Fitnet

و

Feed forward

در پیشبینــی تراوشپذیــری

روشهــا و الگوریتمهــای بهینهســازی کالســیک امــکان

غشــا مقایســه شــده اســت .قابلیــت پیشبینــی شــبکه بــا

هــدف بــه صــورت غیرخطــی یــا ناپیوســته میباشــد،

مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.

حــل آنهــا وجــود نــدارد ماننــد مســائلی کــه در آنهــا تابــع

اســتفاده از مقادیــر  R2مربــوط بــه دادههای صحتســنجی
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جدول  1مقایسه عملکرد سه نوع شبکه عصبی با یک الیه پنهان
در پیشبینی تراوش پذیری گاز اکسیژن
تعداد نرون ها در الیه پنهان

نوع شبکه

4

3

2

1

0/87

0/86

0/87

0/81

Fitnet

0/84

0/85

0/87

0/78

Feed forward

0/81

0/35

0/91

0/91

Cascade

نیتروژن

مشــابه بــا تراوشپذیــری اکســیژن ،بــرای تراوشپذیــری
نیتــروژن ،حداکثــر مقــدار  R2مربــوط بــه صحتســنجی

برابــر بــا  0/90میباشــد کــه مربــوط بــه شــبکهای از
نــوع  Cascadeبــا یــک نــرون در الیــه پنهــان میباشــد.

بــا افزایــش تعــداد نرونهــا در الیــه پنهــان بــه بیــش از

چهــار یــا پنــج نــرون عملکــرد شــبکه بــه نحــو واضحــی

کاهــش مییابــد .در جــدول  2عملکــرد شــبکه هایــی بــا
دو الیــه پنهــان نشــان داده شــده اســت .همانطــور کــه

مشــخص اســت ،بهتریــن عملکــرد مربــوط بــه شــبکه Feed

 forwardبــا دو الیــه پنهــان و یــک نــرون در هریــک از ایــن

الیــه هــا مــی باشــد کــه از ایــن شــبکه بــرای پیشبینــی
تراوشپذیــری نیتــروژن اســتفاده خواهــد شــد.

بــا توجــه بــه نتایــج مســتخرج از ایــن مــدل ،حداکثــر
مقــدار تــراوش پذیــری گاز نیتــروژن برابــر بــا 536/4018

مــی باشــد کــه بــا اســتفاده از نانــوذره  Al2O3بــا غلظــت

 %8/5345و فشــار عملیاتــی  25 barمحقــق خواهــد شــد.
جدول  2مقایسه عملکرد سه نوع شبکه عصبی با دو الیه پنهان
در پیشبینی تراوشپذیری گاز نیتروژن

عملکرد بهینه شبکه

نوع شبکه

تعداد نرون ها در اولین و
دومین الیه نهان

R2

1-2

0/8623

Fitnet

1-1

0/9143

Feed forward

4-2

0/8688

Cascade

شــکل  3قابلیــت پیشبینــی تراوشپذیــری گاز متــان ســه
شــبکه مختلــف بــا یــک الیــه پنهــان.

در مــورد گاز متــان عملکــرد شــبکههایی بــا دو الیــه

پنهــان در پیشبینــی میــزان تراوشپذیــری پایینتــر
از شــبکههایی بــا تــک الیــه پنهــان میباشــد .بنابرایــن

از یــک شــبکه  Cascadeبــا دو نــرون در الیــه پنهــان
بــرای محاســبات مربــوط بــه مدلســازی و بهینهســازی

اســتفاده شــد .حداکثــر مقــدار تراوشپذیــری گاز متــان

برابــر بــا  593/04میباشــد کــه بــا اســتفاده از نانــوذره

 ZnOبــا غلظــت  %15و فشــار عملیاتــی  25 barمحقــق

خواهــد شــد .همچنیــن ،حداقــل مقــدار تراوشپذیــری

برابــر بــا  0/11698خواهــد بــود.
دی اکسیدکربن

در شــکل  4عملکــرد انــواع شــبکه هــای عصبــی بــا دو الیــه
مخفــی نشــان داده شــده اســت .بهتریــن عملکــرد مربــوط به

شــبکه  Feed forwardبــا چهــار و یــک نــرون در الیــه مخفــی
مــی باشــد کــه مقــدار  Rصحــت ســنجی متناظــر بــا ایــن
2

شــبکه برابــر بــا  0/9021میباشــد .بــا بررســی مدلهــای

مختلــف بــرای تراوشپذیــری غشــایی گاز دی اکســید کربــن
مشــخص شــد کــه عملکــرد شــبکههای تــک الیــه پنهــان

ضعیفتــر از شــبکههایی بــا دو الیــه پنهــان میباشــد.

متان

در شــکل  3عملکــرد شــبکههای مختلــف در پیشبینــی
تراوشپذیــری گاز متــان نشــان داده شــده اســت.

شکل  4مقایسه عملکرد شبکههایی با دو الیه مخفی در
پیشبینی تراوشپذیری گاز دی اکسید کربن

شماره  ،113مهر و آبان 1399
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و بیشینهســازی پاســخ خروجــی (تراوشپذیــری) بهتریــن

بهینه سازی

در ایــن تحقیــق ،بــرای دســتیابی بــه شــرایط بهینــه ،از

الگویتــم ژنتیــک اســتفاده شــد .بهتریــن مــدل توســعه
یافتــه بــرای بهینــه ســازی فراینــد غشــایی مربــوط بــه

هــر گاز بــه طــور جداگانــه مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.
در بهینهســازی چهــار رویکــرد و اســتراتژی کلیــدی
مــورد توجــه قــرار گرفــت کــه عبارتنــد از:

شــرایط اســت .در اســتراتژیهای فــوق ،هــر متغیــر دارای

درجـهای از اهمیــت میباشــد .درجــه اهمیــت بــا اســتفاده از

یــک وزن تخصیــص یافتــه نمــود پیــدا میکنــد .بــه منظــور

بهینهســازی بــا اســتفاده از الگوریتــم ژنتیــک ،یــک تابــع

بهینهســازی بــه صــورت ذیــل تعریــف میشــود:

()6

= OF
( )1 − PR ( ×w y ield + ∑ ) i =1( ) y i ×w i
n

کــه  OFو  PRبــه ترتیــب تابــع بهینه ســازی و میــزان تراوش

• هدف  :1بیشینهسازی تراوشپذیری غشا

• هــدف  :2بیشینهســازی تراوشپذیــری غشــا (درجــه

اهمیــت /)%50کمینهســازی غلظــت نانــوذره افــزوده
شــده (درجــه اهمیــت )%50

• هــدف  :3بیشینهســازی تراوشپذیــری غشــا (درجــه

اهمیــت /)%50کمینهســازی اختــاف فشــار عملیاتــی در
دو ســوی غشــا (درجــه اهمیــت )%50

• هــدف  :4بیشینهســازی تراوشپذیــری غشــا (درجــه

اهمیــت /)%33کمینهســازی غلظــت نانــوذره افــزوده
شــده (درجــه اهمیــت /)%33کمینهســازی فشــار عملیاتــی
در دو ســوی غشــا (درجــه اهمیــت )%33

افزایــش غلظــت نانــو ذره یــا فشــار عملیاتــی بــه ترتیــب
بــه معنــی افزایــش هزینــه و انــرژی مــورد نیــاز میباشــد.

واضــح اســت کــه کمینهســازی متغیرهــای عــددی عملیاتی

پذیــری اســت .همچنیــن  wi ،wyieldو  yiبــه ترتیــب درجــه

اهمیــت تراوشپذیــری ،درجــه اهمیــت متغیــر عملیاتــی و
متغیــر عملیاتــی نرمــال شــده میباشــد .بایــد توجــه داشــت
کــه وزن هــا بــا توجــه چهــار هــدف تعریــف شــده انتخــاب

میشــوند .بــه عنــوان مثــال بــرای هــدف دوم ،وزن مربــوط

بــه تراوشپذیــری و غلظــت نانــوذره برابــر بــا  0/5و وزن
ســایر متغیرهــا برابــر بــا صفــر در نظــر گرفتــه میشــود .بــه

طــور خالصــه میتــوان بیــان کــرد کــه وزنهــای تخصیــص
داده شــده بــه هــر هــدف در واقــع درجــه اهمیــت آن هــدف

را در هــر اســتراتژی نشــان میدهنــد .شــرایط بهینــه
حاصــل از بهکارگیــری الگوریتــم ژنتیــک بــه همــراه

وزنهــای تخصیــص یافتــه بــه متغیرهــای عملیاتــی و
پاســخ خروجــی در جــدول  3نشــان داده شــده اســت.

جدول  3نتایج حاصل از بهینهسازی فرایند با استفاده از الگوریتم ژنتیک.
تراوشپذیری

فشار عملیاتی()bar

غلظت نانوذره()%

نانوذره

هدف

334/7

25

15

Al2O3

1

246/6

25

2/5

Al2O3

2

102/5

2

15

Al2O3

3

779/9

25

8/4

Al2O3

1

604/6

25

2/5

Al2O3

2

165/8

2

13/7

Al2O3

3

83/9

2

2/5

Al2O3

4

902/7

25

15

ZnO

1

141/6

2

2/5

ZnO

2

219/5

2

8/1

ZnO

3

141/6

2

2/5

ZnO

4

270/4

18

11

Al2O3

1

148/6

20.2

2/5

Al2O3

2

نوع گاز
اکسیژن

نیتروژن

متان

دی اکسید
کربن
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اســتراتژی چهــارم هــدف بیشــینه ســازی مقــدار تــراوش

نتیجه گیری

نتایــج ایــن تحقیــق نشــان دادنــد کــه در جداســازی

گازهــای اکســیژن ،نیتــروژن و دی اکســید کربــن افــزودن
نانــوذره  AL2O3و بــرای متــان افــزودن نانــوذره  ZnOمنجر

بــه باالتریــن عملکــرد فراینــد جداســازی گازی غشــایی
میشــود .بــرای پیشبینــی مقــدار تراوشپذیــری

گازهــای مختلــف ،شــبکههای عصبــی متعــددی توســعه
داده شــدند کــه بهتریــن مــدل توســعه داده شــده

مربــوط بــه یــک شــبکه عصبــی از نــوع

Feed forward

میباشــد کــه بــرای پیشبینــی مقــدار تراوشپذیــری

گاز نیتــروژن بــه کار رفتــه اســت .ایــن شــبکه دارای دو
الیــه پنهــان میباشــد کــه در هــر یــک از آنهــا یــک

نــرون قــرار دارد .در بهینهســازی چهــار هــدف و راهبــرد
مــورد بررســی قــرار گرفــت .در اســتراتژی اول هــدف

فقــط دســتیابی بــه مقــدار بیشــینه تراوشپذیــری گاز
میباشــد .در اســتراتژی دوم و ســوم هــدف عــاوه بــر

دســتیابی بــه مقــدار بیشــینه تراوشپذیــری بــه ترتیــب
دســتیابی بــه مقــدار کمینــه غلظــت نانــوذره و اختــاف
فشــار عملیاتــی در دو ســوی غشــا میباشــد کــه وزن هــر

پذیــری و همزمــان کمینهســازی غلظــت نانــوذره و
فشــار عملیاتــی در دو ســوی غشــا میباشــد کــه وزن

هــر یــک از ایــن اهــداف بــا هــم برابــر ( )%33/3اســت.
افزایــش غلظــت نانــو ذره یــا فشــار عملیاتــی بــه ترتیــب

بــه معنــی افزایــش هزینــه و انــرژی مــورد نیــاز میباشــد.
واضــح اســت کــه شــرایط بهینــه حالتــی اســت کــه
منجــر بــه کمینهســازی متغیرهــای عــددی عملیاتــی و

بیشینهســازی پاســخ خروجــی (تراوشپذیــری) شــود.
در صورتیکــه هــدف فقــط دســتیابی بــه حداکثــر

مقــدار تراوشپذیــری باشــد ،در جداســازی گازهــای
اکســیژن ،نیتــروژن ،متــان و دی اکســید کربــن غلظــت

نانــوذرات بــه ترتیــب برابــر بــا  15 ،8/44 ،15و  %11و
فشــار عملیاتــی در دوســوی غشــا بــه ترتیــب برابــر بــا
 25،25 ،25و  18 barمنجــر بــه بهتریــن نتایــج خواهــد

شــد .بــا توجــه بــه اهمیــت مبحــث بهینهســازی مصــرف

انــرژی ،مقــدار تراوشپذیــری بــرای گازهــای اکســیژن،

نیتــروژن و متــان بــا توجــه بــه اســتراتژی شــماره ســه
بــه ترتیــب برابــر بــا  165/8 ،102/5و  219/5میباشــد.

یــک از ایــن اهــداف بــا هــم برابــر ( )%50میباشــد .در
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Introduction
There are different processes for gas separation such
as absorption, adsorption, cryogenic distillation, and
membrane technology [1-3]. Due to the high energy
consumption and high cost of conventional separation
processes, extensive investments have been made on
research and development of new technologies in gas
separation. One of these new separation processes is
the membrane process [4].
Addition of nanoparticles to a polymeric matrix leads to
the enhancement of the performance of membrane gas
separation. In this study, the aim is to find the optimum
operative point of polymeric membrane modified by
adding nanoparticles in gas separation. The assessed
factors are type of nanoparticle, percentage of added
nanoparticle, and cross membrane pressure. Artificial
intelligence system was used to develop the model.
This method has been used in different fields of
engineering [5-9].
Materials and Methods
Nanoparticles of Al2O3, ZnO, and TiO2 were used
for modification of the membrane performance. The
ranges of nanoparticle concentration and operative
cross membrane pressure were 2.5 to 15% and 2 to
25 bar respectively. To optimize the process, a robust
model based on artificial neural network (ANN) was
developed. This model was able to predict the values
of permeability of oxygen, nitrogen, methane, and
carbon dioxide. Genetic algorithm was used to find the

Accepted: June/16/2020

optimum operative conditions for each gas according
to four defined strategies. It is clear that minimizing
the values of operative parameters and maximizing the
gas permeability are of interest.
Results and Discussion
Neural network models were developed. Next, the
optimum operative conditions for assessed gases
were found using methodology based on genetic
algorithm and considering four strategies. The results
of optimization show that the maximum values of
permeability for oxygen, nitrogen, methane, and
carbon dioxide are 334.7, 779.9, 902.7, and 270.4,
respectively.
Conclusions
In the separation of oxygen, nitrogen and carbon
dioxide gases, the addition of Al2O3 nanoparticles
and for methane, the addition of ZnO nanoparticles
leads to the highest performance of the gas separation
process. Finally, the best developed model is a feed
forward neural network, which is used to predict the
amount of nitrogen gas permeability.
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