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در مایعات یونی  های پاییندر فشار پیش بینی جذب دی اکسید کربن

روش هم بخشی گروهی و شبکه عصبی با استفاده از  با پایه آمونیوم پلیمری

  مصنوعی
 

 2*یفاطمه سبز، 1زادهفرشاد قلی
 

 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایراندانشجوی 1
  استادیار دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران2

 

 

 چکیده
در این تحقیق، شبکه عصبی مصنوعی و روش هم بخشی گروهی برای پیش بینی میزان جذب دی اکسید کربن 

سی قرار گرفته       بر روی تعدادی از مایعات ست. مایعات یونی پلیمری مورد برر شده ا یونی پلیمری به کار گرفته 

ا به هساختار مولکول باشند. برای مشخص شدن پلیمرها از یکدیگر،    می آمونیوم بر پایه ،سازی شده در این مدل 

ه عصییبی ورودی به شییبک داده به عنوان . سییاختار مولکول هاکمک روش هم بخشییی گروهی تعریم می شییوند

صنوعی داده   ساختار مایعات یونی پلیمری     م ست. عالوه بر  ش شده ا سانتی گراد ، ف ( نیز به ار )بار( و دما )درجه 

 مربوط به میزان جذب دی داده های. عصییبی مورد اسییت اده قرار گرفته اسییت ورودی برای شییبکه  داده عنوان

سر مولی     اک سب غلظت و ک صبی     داده از منابع معتبر گرفته و به عنوان  سید کربن بر ح شبکه ع خروجی برای 

ست. از     شده ا شبکه    70تعریم  صد داده ها برای آموزش  صد  5، در صد بر  25و  ی ارزیابیبرا در  ای آموزشدر

شاری برای این مدل        ست. محدوده ف شده ا ست اده  ص ر تا     شبکه ا درجه  25و  22بار و دما برابر  2/1سازی از 

و  000000608/0، معیار حداقل مربعات خ ا       000634/0باشییید. میزان خ ای م لق برابر    اد میسیییانتی گر

 د.    باش می درصد 2558/3میزان خ ای نسبی برابر 

 

 کلیدیکلمات 
 .پلیمرییونی کربن، مایعات اکسید گروهی، دی بخشی مصنوعی، روش همعصبی شبکه 
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 مقدمه -1

شدن  شی  کره گرم  ست، یکی از مهم از افزایش میزان گازهای گلخانه زمین که نا سائ ای در جو ا ل مورد بحث در  ترین م

شد.   21زمین در قرن  مورد کی یت هوای کره سید کربن ای، گاز در میان گازهای گلخانهمی با شترین نقش را در این   دی اک بی

سید  گاز دی .]1[ کندتغییرات ای ا می سیله    ترین گاز گلخانهفراوانکربن،  اک شده به و ساطع  سیلی برای     ای  سوختن گازهای ف

های رایج برای جداسازی این گاز می    می باشد. از فناوری  نقلو  وسایل نقلیه و حمل  ست اده در وسایل گرمایشی و   ا تولید برق،

فوایدی   ، عالوه برءجداسازی با است اده از غشا    و جداسازی سرمایشی اشاره کرد.     ءتوان به جذب، جذب س حی،  است اده از غشا   

 .]3و2[ می باشد عملیاتی کم، از نظر محیط زیست ایمن و کم خ ر هزینه بیل انرژی مصرفی پایین واز ق

ذب  ای جیونی ظرفیت باالیی بر مایعات ،کشم شده اند   جدیدی که برای جداسازی بهتر دی اکسید کربن   مواد در میان

صر به فرد مایعات یونی از   .]5و4[ این مواد در نوع کاتیون و آنیون با هم ت اوت دارند اند.شان داده این گاز از خود ن خواص منح

  به خود جلب کردهدی را درجه سانتی گراد، توجه زیا100قبیل خنثی بودن، پایداری، فراریت کم و مایع بودن در دمای کمتر از 

 .]6[ است

ظرفیت بیشیییتری برای  ،شیییوندیونی به عنوان مونومر سیییاخته می مایعات که با اتصیییال (PILs) پلیمری یونی مایعات

کربن بر روی  اکسییید جذب و دفع دی ،ی در دمای اتاق دارند. هم چنینیون در مقایسییه با مایعات جداسییازی دی اکسییید کربن

 .]8و7[ باشدپذیر میی کامال برگشتگیرد و این جداسازیونی صورت می تر از مایعاتسریع ،پلیمری یونی مایعات

سال   سنتز تعدادی ، 2005تانگ و همکاران در  سید  میزان جذب دی ایمیدازولیوم، بر پایه پلیمری یونی از مایعات با    اک

  ایعاتمکربن بر روی  اکسید میزان جذب دی بررسی کردند. طبق نتایج به دست آمده کربن را بر روی این مایعات یونی پلیمری

با سنتز  همان سال،  تانگ و همکاران در  .]9[ گیردی صورت می یونی بیشتر و با سرعت باالتر   پلیمری در مقایسه با مایعات  یونی

سایی    شنا سمت  ،پلیمری یونی از مایعات تعدادیو  سید  های کاتیونی و آنیونی را بر جذب دی تاثیر ق ه قرار کربن مورد م الع اک

سم جذب دی دادند و  سید  همچنین مکانی سی کردند کربن را ب اک سیت مونگ    .]10[ رر سال    سوپا سترینگ در   ،2010کول و ا

نتیجه  .بررسی قرار دادند را مورد یمیدازولیوم و پریدینیوما بر پایه پلیمری یونی یونی و مایعات از مایعات م العه بر روی تعدادی

 .]11[ یافتگیری کاهش میمیزان جذب با افزایش دما به صورت چشم یونی پلیمری،مایعات که در تمام  به این صورت بود

های    با قسیییمت   پایه آمونیوم   بر پلیمری یونی کربن بر روی تعدادی از مایعات    اکسیییید  در این کار، میزان جذب دی  

نی  مایعات یو .اسییت بینی شییده گروهی پیش بخشییی مصیینوعی و روش هم عصییبی به کمک شییبکه ،کاتیونی و آنیونی مت اوت

پلی}وینیل بنزیل تری متیل آمونیوم تترا فلورو بوریت{       هسیییتند  این مدل سیییازی از این قبیل    پلیمری مورد بررسیییی در 

(]4BFP[VBTMA][{پلی ،)یت{         -2 یل آمونیوم تترا فلورو بور یل تری مت یل لوکسیییی( ات تاکر (، ]4BFP[MATMA][))م

درجه سیییانتی    25و  22در دو دمای   (]4BFP[VBTEA][)تری اتیل آمونیوم تترا فلورو بوریت{   -ونیل بنزیل(  -)پارا -1پلی}

تری -)ونیل بنزیل(  -1، پلی}(]6PFP[VBTMA][) تری اتیل آمونیوم هگزا فلورو فوسییی یت{  -ونیل بنزیل(  -)پارا 1، پلی}گراد

 تری اتیل آمونیوم کلراید{  -ونیل بنزیل(  -)پارا -1، پلی}(]N]2VBTMA][TFP)متیل آمونیوم تری فلورو متان سیییول ونامید{     

(P[VBTEA][CL]){ونیل بنزیل(-)پارا-1، پلی-  }س یت جا که  از آن .(6P[VBTEA][PF[)تری اتیل آمونیوم هگزا فلورو فو

منابع گزارش نشیییده اسیییت،  مرکزی در هیچ یک از  بی بحرانی و ضیییریب پلیمری خواصیییی از قبیل خواص یونی برای مایعات

ست اده کرد. از این رو این پیش   توان از معادالت حالت برای مدلنمی شبکه  سازی ا ده  ش  مصنوعی انجام  عصبی  بینی به کمک 

   ندارد. است که نیازی به خواص فوق الذکر
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می شوند. این ابزار قدرتمند   های علوم پایه و مهندسی است اده    مصنوعی به صورت گسترده در رشته     عصبی  های شبکه 

اختار ها بر اساس س   فیزیکی اجزای خالص یا مخلوط بینی خواص از قبیل پیش ،های پیچیده به طور کلی برای بررسی سیستم   

ست اده قرار می گیر  شیمیایی آن  شبکه    ترین ویژگی مدلد. از مهمها مورد ا صبی  سازی به کمک  صنوعی  ع ست که   م این ا

با   الیه هس مصنوعی عصبی پیش بینی کرد. شبکه بدون در نظر گرفتن پارامترهای مورد نیاز در معادالت حالت را توان مسالهمی

د. این باشی یفیزیکی مواد م بینی خواص عصیبی در پیش  های ترین نوع شیبکه کاربرد یکی از پر ،تابع انتقال تانژانت هایپربولیک

شبکه  صبی  نوع  صنوعی در نرم  ع ست   ابزار در  به عنوان جعبه MATLABفزار ا م سترس ا از این نوع  بینی در این پیش که د

     .]12[ است اده شده است شبکه عصبی مصنوعی
       

  سازی مدل -2

، از منابع معتبر  پلیمری یونی کربن بر روی مایعات   اکسیییید  دی سیییازی، اطالعات مربوط به میزان جذب    مدل  در این

ربن در ک اکسید  گزارش شده است. میزان جذب دی   1ها در جدول پلیمری و اطالعات مربوط به آن یونی نام مایعات استخراج و 

سر مولی    سب ک سب  دیگر، و در برخی از منابع برخی از منابع بر ح سید کربن میلیغلظت ) بر ح   تر مایعبه میلی لی لیتر دی اک

و   چگالی ها، اطالعات بر حسب غلظت به کمک  برای یکسان شدن داده   ( گزارش شده است.   یونی پلیمری در شرایط استاندارد  

 تبدیل شده است.  جرم مولکولی به کسر مولی

 
 پلیمری یونی : اطالعات مربوط به مایعات1جدول 

) بار ( ازه فشارب منابع  شماره نام پلیمرها دما ) سانتی گراد( 

[10] 8/0-0  22 P[VBTMA][BF4] 

 
1 

[10] 8/0-0  22 P[MATMA][BF4] 

 
2 

[13] 8/0-0  22 P[VBTEA][BF4] 

 
3 

[13] 8/0-0  22 P[VBTMA][PF6] 

 
4 

[13] 8/0-0  22 P[VBTMA][TF2N] 

 
5 

[13] 2/1-0  25 P[VBTEA][CL] 

 
6 

[14] 2/1-0  25 P[VBTEA][PF6] 

 
7 

[14] 2/1-0  25 P[VBTEA][BF4] 

 
8 

 
و در آخر  گروهی مورد بررسی  بخشی  به روش هم مایع یونی پلیمری 7سازی اطالعات، ساختار شیمیایی     پس از آماده 

سید  بینی میزان جذب دی برای پیش شیمیایی  گروه 22 شد  اک ست کربن در نظر گرفته  یونی   مایع. تعداد هر گروه برای هر ه ا

مصنوعی داده    عصبی  ورودی به شبکه  داده به عنوان 22*69با دما و فشار در قالب یک ماتریس   مشخص شده و همراه   یپلیمر

 شده است. 
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شد در این مدل  همان شبکه    طور که گ ته  صبی  سازی از  صنوعی   ع خروجی( الیه ورودی، الیه میانی، الیه الیه ) سه م

روجی خ در الیه ها نورون تعدادبرای پیش بینی میزان جذب دی اکسید کربن بر روی مایعات یونی پلیمری است اده شده است.     

تابع انتقال در الیه میانی به صورت تانژانت هایپربولیک   ( برابر است. خروجی )میزان جذب دی اکسید کربن های  با تعداد پارامتر

 شود تعریم می

(1) 
 

 

های مورد نیاز برای آموزش شبکه، داده  دسته اول، مصنوعی وجود دارد.  عصبی  برای شبکه  دهادسته د  3 ،در حالت کلی

سته دوم،   شبکه و داده د سوم،   های الزم برای ارزیابی  سته  شبکه  داده د شد  های مربوط به آزمایش  شاره    . همانمی با طور که ا

ست اده     درصد برای آزمایش  25درصد برای ارزیابی و   5درصد داده ها برای آموزش،   70شد،   ست. تعداد     شبکه عصبی ا شده ا

شبکه     نورون در الیه سی میزان خ ا در  شود. معیار برر صنوعی، پارامتر حداق  عصبی  میانی باید با توجه به میزان خ ا بهینه  ل  م

شکل   می (4)فرمول  خ ا عاتمرب شد. در  ست.     خ ا بر حسب تعداد نورون  ، پارامتر حداقل مربعات1با شده ا سم   های مت اوت ر

شود   نورون 10در تعداد  کمترین میزان مربعات خ ا شاهده می  در نظر  به عنوان تعداد نورون بهینه نورون 10 ، بنابراین تعدادم

سبه و در جدول         سبی محا صورت میزان خ ای م لق و میزان خ ای ن ست. همچنین میزان خ ا به دو  شده ا گزارش  2گرفته 

 شود های مربوط به این سه خ ا به صورت زیر تعریم میشده است. فرمول

(2) 
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 و بحثنتایج  -3
 مادر د بر پایه آمونیوم سازی، داده های تجربی میزان جذب دی اکسید کربن بر روی مایعات یونی پلیمری در این مدل 

ر با براب است اده شده در این مدل سازی مایعات یونی پلیمریده است. تعداد وری شآمعتبر گرد های مختلم از منابع و فشار ها

نق ه تجربی )میزان جذب دی  69سازی از  برای این مدل چنین. همنیون و کاتیون با هم ت اوت دارندمی باشد که در نوع آ 7

به  بی،شبکه عص برای آموزش، ارزیابی و آزمایش( در شبکه عصبی مصنوعی است اده شده است. انتخاب این داده ها اکسید کربن

 صورت تصادفی صورت گرفته است.

ورودی به شبکه  داده وانبار( به عنا )درجه سانتی گراد( و فشار )سه پارامتر گروه های شیمیایی، دم ،سازی در این مدل

( می باشد. بازه بر روی مایعات یونی پلیمری )کسر مولیکربن میزان جذب دی اکسید  ،خروجی داده است. عصبی داده شده

 
2

1

exp1




N

i

cal

ii XX
N

MSE

xx

xx

ee

ee
x








)tanh(

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

5 

 

های بهینه در  که اشاره شد، یافتن تعداد نورون طور گزارش شده است. همان 1ی در جدول ساز فشاری برای این مدل دمایی و

 ری ضروری است. الیه میانی ام

د وشمیمشاهده  است. همان طور که هقرار داده شد 5به صورت مضربی از  30تا  5از  نورون ها تعداد ،1با توجه به شکل 

  می باشد. نورون 10عداد کمترین خ ا در ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : میزان حداقل مربعات خطا در تعداد نورون های مختلف1شکل

 

ه  ببینی شییده  پلیمری را با مقادیر پیش یونی کربن بر روی مایعات اکسییید های تجربی میزان جذب دی، داده 2شییکل 

نحراف عصبی، ا  . به منظور تعیین درستی عملکرد شبکه  مصنوعی برای هر سه دسته داده نمایش می دهد    عصبی  شبکه  وسیله 

ستقیم      داده های تجربی و داده  ساز ) خط م شده از خط نیم ست. هر چه میزان این       45های پیش بینی  شده ا سم  درجه ( ر

زان انحراف شود که این می مشاهده می 2بهتری دارد. با توجه به شکل عصبی عملکرد تر باشد، شبکه  نزدیک 1( به  2R)  انحراف

مربوط به داده های   عصییبی، برازش خ ی باشیید. عالوه بر این، برای اطمینان بیشییتر از درسییتی عملکرد شییبکهمی 999/0برابر 

شده،  های پیشتجربی و داده  شکل   بینی  شیب این خط برابر        2در  ست که  شده ا سم  شد. با توجه ب می 9987/0ر م الب   هبا

   عصبی اطمینان حاصل کرد. صحیح شبکهتوان از عملکرد گ ته شده، می
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 بینی شده بر حسب داده های تجربیی داده های پیش: مقایسه2شکل 

 

 اکسید میزان جذب دی  P[VBTEA][CL]  و 4P[VBTEA][BF  ،]6P[VBTEA][PF[ برای مایعات یونی پلیمری

درجه  25و  22در دو دمای  4P[VBTEA][BF[ مایع یونی پلیمری نشان داده شده است. میزان جذب بر روی 3کربن در شکل 

طور که همان، 3آنیونی یکسانی هستند. با توجه به شکل  گراد مورد بررسی قرار گرفته است. این سه پلیمر دارای پایهسانتی

بوط بیشترین میزان جذب مر ،یمرییابد. در بین این مایعات یونی پلمیزان جذب نیز افزایش میبا افزایش فشار،  رود،انتظار می

 دارد.  103/0بی برابر بار، میزان جذ 99/0شد که در فشار می با  6P[VBTEA][PF[  مایع یونی پلیمری به
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 گراددرجه سانتی 25و  22کربن بر روی مایعات یونی پلیمری در دمای اکسید: جذب دی3شکل

 

، 4P[VBTMA][BF ،]6P[VBTMA][PF[ مایعات یونی پلیمری کربن بر روی اکسید میزان جذب دی

]N2TFVBTMA][P[ و ]4P[MATMA][BF  مایع یونی پلیمری آورده شده است. 4در شکل ]6P[VBTMA][PF بیشترین 

 باشد.  می 094/0بار دارد که برابر  79/0در فشار میزان جذب را در بین این مایعات یونی پلیمری 

ها شامل میزان حداقل مربعات  سازی گزارش شده است. این خ اخ ای محاسبه شده در این مدل، مقادیر 2در جدول 

د باشن( می 2R و میزان انحراف معیار )  ( AAE(، میزان خ ای م لق )  %AAD (، میزان درصد خ ای نسبی ) MSEخ ا ) 

 سازی پی برد.مدل اینعصبی در  توان به درستی عملکرد شبکهها می که با توجه به آن

 

 
درجه سانتی گراد 22: میزان جذب دی اکسید کربن بر روی مایعات یونی پلیمری در دمای 4شکل  

  

 4و  3و  2:  مقادیر خطای بدست آمده از روابط 2جدول 

AAD% MSE AAE R2 

255719/3  00000068/0  000436/0  999/0  

 

 

 گیری نتیجه -4

در  از شبکه عصبی مصنوعی و روش هم بخشی گروهی برای پیش بینی میزان جذب دی اکسید کربن ،این کاردر 

درصد  70طور که گ ته شد، از  است اده شده است. همان پایه آمونیوم با بر روی تعدادی از مایعات یونی پلیمری فشارهای پایین

رصد داده ها برای آزمایش شبکه بهره گرفته شده د 25از  درصد داده ها برای ارزیابی شبکه و 5داده ها برای آموزش شبکه، 

داده یک  شیمیایی پلیمرها، دما و فشار وشامل ساختار  ،ورودیداده  دسته 3  با مصنوعی شبکه عصبی بنابراین از یک است.

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.10

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00

C
O

2
m

o
le

 f
ra

ct
io

n

Pressure (bar)

P[VBTMA][PF6]

P[VBTMA][TF2N]

P[VBTMA][BF4]

P[MATMA][BF4]

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

8 

 

و تابع انتقال تانژانت  میانی نورون در الیه 10کربن بر روی مایعات یونی پلیمری، تعداد  شامل میزان جذب دی اکسید ،خروجی

 4 و 3 هایاکسید کربن در شکل دی میزان جذبشده نتایج پیش بینی  است. سازی است اده شدههایپربولیک برای این مدل

درجه  45ف از نیمساز بر اساس انحرا 2های پیش بینی شده در شکل  تجربی و داده های داده نمایش داده شده است. همچنین

توان گ ت که نتایج گزارش شده است. با توجه به این م الب می 2سازی در جدول  مدل های این میزان خ ا و با هم مقایسه 

قابل اطمینان هستند و این مدل سازی به کمک شبکه عصبی مصنوعی و روش هم بخشی گروهی،  سازیاز این مدل بدست آمده

 .خوبی پیش بینی کرده است میزان جذب دی اکسید کربن بر روی مایعات یونی پلیمری را به
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Abstract. 

In this study, artificial neural network and group contribution method have been used to 

predict absorption of carbon dioxide on a number of polymeric ionic liquids. Polymeric 

ionic liquids have been studied in this modeling are based on Ammonium ions. To 

distinguish polymeric ionic liquids from each other, the structure of molecules is defined 

by group contribution method and is used as an input to the artificial neural network. In 

addition to the polymer structure, pressure (bar) and temperature (°C) also is used as input 

to the neural network. Data about the amount of carbon dioxide sorption in terms of 

concentration and mole fraction, taken from reliable sources and is defined as the output 

for the neural network.70% of data is used for training, 5% for validation and 25% for test 

the network. Pressure range for the modeling is from zero to 2.1 bar and temperature is 22 

and 25 ° C .The absolute error deviation is equal to 0.000634, mean square error is 

0.000000608 and the relative error is equal to 3.2558. 
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   Artificial neural network, group contribution method, carbon dioxide, polymeric ionic liquids. 
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