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چکیده 
و معموال به هستندکمیابراي خواص آنهاگیري شده باندازههايدادهبیودیزل ها،اینعملیزیادياهمیتوجودبا

صورت بسیار محدود می توان از مدل هاي ترمودینامیکی براي اندازه گیري خواص آنها استفاده کرد. بنابراین ارائه مدلی 
وMPa130وMPa0,4بینفشاربیودیزل دردانسیتهمقاله،اینبراي پیش بینی رفتار بیودیزل ها بسیار مهم است. در

ورودي هاي شبکه عصبی شامل دما و با استفاده از شبکه عصبی تخمین زده شده است. K397و K278بینمايد
فشار هستند و خروجی شبکه عصبی دانسیته است. بر اساس نتایج به دست آمده، بهینه طراحی ممکن براي شبکه 

رو به عقب لونبرگ مارکوارت ، تابع فعال سازي خور با الگوریتم پس انتشار خطا ، تابع آموزش انتشارعصبی، شبکه پیش
نتایج به نرون در این الیه و تابع فعال سازي خطی براي الیه خروجی است. 7تانژانت هایپربولیک براي الیه مخفی با 

برابر )R2(همبستگیتوان دانسیته را با ضریبدست آمده نشان می دهند که توسط شبکه عصبی بهینه طراحی شده می
برابر )%AAD(مطلقانحرافو درصد میانگین0,002916برابر )%ARD(نسبیانحراف، درصد میانگین0,999997

پیش بینی کرد.2,6468

خور با الگوریتم پس انتشار خطادانسیته، بیودیزل، شبکه عصبی، شبکه پیشهاي کلیدي: واژه

مهندسی شیمیکارشناسی ارشددانشجوي -1
دانشجوي دکتري مهندسی شیمی-۲
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همقدم-1
هـاي سـوخت ویـژه بـه انـرژي، جـایگزین منابعدرفوريوتوجهقابلعمنافجهان،درفسیلیهايسوختذخایرتخلیه

نماییصورتبهتقریبابیودیزلازاستفادهوتولید.استپذیرتجدیدهايسوختجملهازبیودیزل.پذیر قرار داده استتجدید
کاربردهاي آنها بسیار مهم است. باخواص بیودیزل ها براي.استیافتهافزایشتازگیبهجهانسراسردرکشورهاازبسیاريدر

و معمـوال بـه صـورت    هسـتند کمیـاب گیري شده براي خواص آنهااندازههايدادهبیودیزل ها،اینعملیزیادياهمیتوجود
کـه اسـت این امـر دالیلازبسیار محدود می توان از مدل هاي ترمودینامیکی براي اندازه گیري خواص آنها استفاده کرد. یکی

بنـابراین  .]1[خالص پیدا نمی شـوند شکلبهپیدا می شوند و معموالپیچیدههايمخلوطاجزاءعنوانبهتنهاعمدتااجزااین
ارائه مدلی براي پیش بینی رفتار بیودیزل ها بسیار مهم است. امروزه شبکه عصبی کاربرد گسترده اي براي مدل سازي و پـیش  

MPaو MPa0,4بـین  فشـار در)،1بیودیزل تعریف شده در جـدول ( دانسیتهمقاله،ینابینی خواص مواد پیدا کرده است. در

با استفاده از شبکه عصبی تخمین زده شده است. داده هاي تجربی از کار انحام شده توسط K397و K278بین دمايو130
].2به دست آمده اند [1شیدمن

) ترکیب وزنی بیو دیزل بررسی شده1جدول (
Fatty acid Component Formula (w/w)%

C14:0 Methyl myristate C15H30O2 0.5

C16:0 Methyl palmitate C17H34O2 7.9

C16:1 Methyl palmitoleate C17H32O2 0.2

C18:0 Methyl stearate C19H38O2 2.2

C18:1 Methyl oleate C19H36O2 58.6

C18:2 Methyl linoleate C19H34O2 20.6

C18:3 Methyl linlenate C19H32O2 8.1

C20:0 Methyl eicosanoate C21H42O2 0.5

C20:1 Methyl cis 11 eicosenoate C21H40O2 1.1

C22:0 Methyl docosenoate C23H46O2 0.1

C22:1 Methyl cis 13 docosenoate C23H44O2 0.1

C24:0 Methyl tetracosanoate C25H50O2 0.1

100

شبکه عصبی- 2
شبکه عصبی مصنوعی یک مدل ریاضی تشکیل شده از تعدادي نرون بهم پیوسته که درالیـه هـایی سـازمان دهـی شـده      

شبکه هاي عصبی طبق تجربه یادگیري که تجربیات قبلی را به .هستند ،می باشد. هندسه و عملکرد آن بیشتر مغز انسان است
]. این شبکه داراي یک الیه ي ورودي ، یک الیه ي پنهان و 3د تصمیم گیري کنند [تجربیات جدید تعمیم می دهند و می توان

یک الیه ي خروجی است . الیه ي ورودي از تمام عوامل ورودي تشکیل شده است . اطالعات از الیـه ورودي در مسـیر الیـه ي    
ی شود . پنهان پردازش می شود و پس از آن بردار خروجی در الیه ي آخر (خروجی ) محاسبه م

1
Schedemann
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، مجموعه داده هاي موجود به سه مجموعه تقسیم می شود یکی بـراي آمـوزش و اعتبارسـنجی    ANNدر ایجاد یک مدل 
].درطـی مرحلـه ي   4،5شبکه استفاده می شود و مجموعه بعدي براي اثبات توانایی تعمیم شـبکه مـورد اسـتفاده قرارمیگیـرد[    

از الگورهاي ورودي ومجموعـه ي متنـاظري از اهـداف خروجـی مـورد نظـر       آموزش ، وزن ها به طورپیاپی براساس مجموعه اي
تطابق می یابند . در ابتدا الگوهاي ورودي به شبکه معرفی شده و براي تعیین سیگنال نهایی درگره هاي خروجی به جلو منتشر 

می دهد که از طریق شبکه بـه  میشوند با تفاوت بین بردارهاي خروجی محاسبه شده و اهداف خروجی دلخواه ، خطایی را نشان
عقب منتشر می شود تا وزن ها تطابق یابند. این فرانید به تعداد بسیار زیاد تکرارمی شود و آموزش ادامه می یابد تـا زمـانی کـه    

].6، 5درستی به دست آید [درجه  مطلوبی از
ونبرگ مـارکوارت بـراي تخمـین دانسـیته     خور با الگوریتم پس انتشار خطا با تابع آموزش انتشار رو به عقب لـ شبکه پیش

متغیر مستقل و در خروجی آن یک متغیر وابسته وجود دارد، بنابراین تعداد نـرون  2انتخاب شده است. در ورودي شبکه عصبی 
هاي شبکه عصبی دما و فشار هستند.  است. براي تخمین دانسیته، ورودي1و در خروجی برابر 4در ورودي برابر 

% و براي تسـت  20% ، براي تعیین اعتبار 70ي آموزش و تست شبکه به کار رفته است. براي آموزش شبکه نقطه برا189
ها وجـود نـدارد، تعـداد   اند. از آنجا که اطالعات دقیقی در مورد تعداد بهینه نرونهاي تجربی به کار رفته% داده10شبکه عصبی 

.]7[می شودتعیینخطاوآزمونباهانرونبهینه

آنالیز خطاي شبکه عصبی- 3
آمـاري ضـریب  پارامترهـاي ازاسـتفاده بـا مختلففشارهايودمادرداده هاي دانسیتهبینیپیشوتولیددرمدلدقت
مـورد بررسـی قـرار گرفتـه     )،%AAD(مطلقانحرافدرصد میانگین)،%ARD(نسبیانحراف، درصد میانگین)R2(همبستگی

:]8،9شوند [میتعریفزیرصورتاین پارامترها بهکهاست
)1(

)2(

)3(

ام و iبراي نقطه دانسیته تجربیتعادل،تعداد نقاط آزمایشگاهی موجود براي ثابتکه در معادالت باال
براي تمام نقاط است.دانسیته تجربیمیانگین ام و iمحاسبه شده توسط شبکه عصبی براي نقطه دانسیته

نتایج-4
بـا  logsig-purelinرا براي طراحی هاي مختلف با تعداد مطلوب نرون نشان می دهد. تابع انتقال ARD) پارامتر 3جدول (

ن در الیـه مخفـی   را در مقابل تعداد نـرو ARDو R2) پارامترهاي 2) و (1داراي کمترین خطا است. شکل هاي (16تعداد نرون 
اسـت. بنـابراین بهتـر    7نشان می دهند. تعداد بهینه نرون در الیه مخفی برابر logsig-purelinبراي شبکه عصبی با تابع انتقال 
است.)2-7-1(حالت براي طراحی شبکه عصبی
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را براي طراحی هاي مختلف با تعداد مطلوب نرونARD%) پارامتر 2جدول (

Transfer function Number  of neuron ARD %

Hidden layer Output layer Train Test

Logsig Logsig 6 0.014921 0.019834

Logsig Tansig 8 0.003421 0.004875

Logsig Purelin 7 0.002671 0.003823

Tansig Logsig 5 0.003591 0.005234

Tansig Tansig 7 0.012829 0.020456

Tansig Purelin 5 0.002861 0.004129

در مقابل تعداد نرون در الیه مخفیARDپارامتر ) 1شکل (

در مقابل تعداد نرون در الیه مخفیR2پارامتر ) 2شکل (
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را ،)%AAD(نسـبی انحـراف درصد میانگین،)%ARD(نسبیانحراف، درصد میانگین)R2(همبستگی)ضریب5جدول (
دهد.براي شبکه عصبی نهایی نشان می 

پارامترهاي شبکه عصبی نهایی) 3جدول (
ARD% AAD% R2

training 0.002671 2.423793 0.999998
validation 0.003313 3.011589 0.999997
testing 0.003823 3.466993 0.999995
total 0.002916 2.646846 0.999997

موزش است و با دقت باالیی می تواند داده هاي دانسیته را نتایج نشان می دهند که شبکه عصبی با دقت باالیی قابل آ
) مقایسه بین داده هاي آزمایشگاهی و داده هاي محاسبه شده را نشان می دهند. وزن هاي 5) و (4تخمین بزند. شکل هاي (

) نشان داده شده اند.4نرون هاي مختلف در جدول (

) وزن هاي نرون هاي مختلف4جدول (
Input weights T (K) P (Mpa) bias

Neuron # 1 -10.6056 -3.28151 6.329545
Neuron # 2 13.30648 -15.0236 -11.9791
Neuron # 3 -0.49811 2.811374 4.116999
Neuron # 4 -6.66536 -0.68498 0.314449
Neuron # 5 0.233902 -0.45016 -1.5875
Neuron # 6 -0.73476 0.49469 -1.51815
Neuron # 7 -4.49715 -2.25484 -7.66238

neuron 1 2 3 4
Layer weights -0.00762 0.000515 0.315103 -0.01776

neuron 5 6 7 bias
Layer weights -8.02316 0.988462 0.035148 1.037407

اده ها) مقایسه بین داده هاي آزمایشگاهی و داده هاي محاسبه شده براي تمامی د4شکل (
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)-) مقایسه بین داده هاي آزمایشگاهی و داده هاي محاسبه شده (5شکل (

نتیجه گیري-5
% آنها 70نقطه موجود 189در این مقاله توانایی شبکه عصبی براي پیش بینی دانسیته بیودیزل ها سنجیده شده است. از 

فته اند. ورودي هاي شبکه عصبی شامل دما و فشار % براي تست شبکه به کار ر10% براي اعتبارسنجی و 20براي آموزش، 
هستند و خروجی شبکه عصبی دانسیته است. بر اساس نتایج به دست آمده، بهینه طراحی ممکن براي شبکه عصبی، شبکه 

ربولیک، تابع آموزش انتشار رو به عقب لونبرگ مارکوارت ، تابع فعال سازي تانژانت هایپخور با الگوریتم پس انتشار خطاپیش
نتایج به دست آمده نشان می دهند براي الیه خروجی است. نرون در این الیه و تابع فعال سازي خطی7براي الیه مخفی با 

، درصد میانگین0,999997برابر )R2(همبستگیتوان دانسیته را با ضریبکه توسط شبکه عصبی بهینه طراحی شده می
پیش بینی کرد.2,6468برابر )AAD(مطلقانحرافدرصد میانگینو 0,002916برابر )ARD(نسبیانحراف
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