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Abstract
In this study, the application of bio-acid leaching method based on the use of
lemon juice to extract copper and zinc metals from mobile printed circuit
boards has been investigated. Three important factors were investigated
include lemon juice concentration, Solid / Liquid (S/L) ratio, and hydrogen
peroxide (H2O2) concentration. Response surface methodology (RSM) was
used to optimize the effective factors. The results showed that for particles
with a size of 150 to 180 μm at a constant temperature of 20 ° C and time 4 h
under optimal conditions including 1.41% (w/v) S/L ratio, 12.2% (v/v) H2O2
and 74% (v/v) lemon juice, copper and zinc recovery efficiencies are 89%
and 73%, respectively. Moreover, the artificial neural network was used to
predict the extraction of copper and zinc metals as a function of the studied
factors. To validate the model, laboratory results were considered as
evaluation data. The results of neural network modeling showed high
accuracy to predict the target variable. The values of MRE, MSE, and R2
were 9.485, 15.254, and 0.9356% for the copper extraction model and
1.854%, 1.094, and 0.9963% for the zinc extraction model, respectively.
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چکیده
در این پژوهش ،مقایسۀ میان روشهای شبکۀ عصبی و سطح پاسخ در فرایند بیواسید لیچینگ
بر پایۀ استفاده از افشرۀ لیمو برای استخراج فلزاا مزو و روی از صزفاا مزدارپاپی تلفزن
همراه بررسی شده است .سه شاخصۀ مهم پگالی پسماند ،غلظت هیدروژن پراکسزید و غلظزت
افشرۀ لیمو بررسی شد .بزرای بهینزهسزازی شاخصزههزای مزثرر از روش سزطح پاسزخ ()RSM
استفاده شد .نتایج نشان داد که برای ذراتی با اندازۀ  151تا  181 μmدر دمزای رابزت 21 °C
و زمان  4 hدر شرایط بهینه شامل پگزالی پسزماند ) %1/4 (w/vغلظزت هیزدروژن پراکسزید
) %12/2 (v/vو غلظت افشرۀ لیمو ) ،%44 (v/vبازده بازیابی فلاا مو و روی بهترتیب %88
و  %47است .همپنین از شبکۀ عصبی مصنوعی برای پیشبینی میاان استخراج فلاا مزو و
روی بهعنوان تابعی از شاخصههای موردبررسی استفاده شد .برای اعتبارسنجی مدل ،یک پهارم
دادههای آزمایشگاهی بهعنوان دادههای ارزیابی در نظر گرفتزه شزد .نتزایج مزدلسزازی شزبکۀ
عصبی دقت باالیی را بهمنظور پیشبینی متغیر هدف نشان داد؛ بزهطزوریکزه مقزادیر خطزای
 MSE ،MREو  R2بهترتیب  15/254 ،%8/485و  1/8759برای مدل پیشبینی کنندۀ استخراج
مو و  1/184 ،%1/854و  1/8897برای مدل پیشبینی کنندۀ استخراج روی بهدست آمد.
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مقدار زیادی زبالۀ الکترونیکی تولید شده است .ساالنه حزدود  21تزا

کردند .نتایج نشان داد که با افاایش غلظت بیوپار از  1/9تا  19گرم

یشزود .صزفاا
 51میلیون تن زبالۀ الکترونیکی در دنیزا تولیزد مز 

بر لیتر ،میتوان به درصد استخراج  %88و  %82بهترتیب برای مو و

مدارپاپی بهدلیل غنی بودن از فلاا باارزش و سمی ازجمله کزروم،

نیکل رسید .ویهوا و همکاران[ ]19از روشهای فعالسازی مکزانیکی

مو ،روی ،کبالت ،نیکل و طال ،به عنوان ارزشمندترین و مهزمتزرین

بززرای افززاایش درصززد اسززتخراج مززو ،نیکززل و روی از صززفاا

زبالههای الکترونیکی مورد توجه قرارگرفتزهانزد[2و.]1
جاء در میان 

مززدارپاپی تلفززن همززراه اسززتفاده کردنززد .نتززایج نشززان داد کززه

ساختار اساسی صفاا مدارپاپی متشزکل از صزفاهای بزا روکزش

درصد استخراج این فلاا قبل از فعالسازی مکزانیکی بزرای مزو،

مو و رزین اپوکسی تقویتشده با فایبرگالس اسزت .بزه طزور کلزی

نیکل و روی بزهترتیزب  %41/49 ،%44/45و  %41/15بزود و بعزد از

میتوان گفت که  %41از این صزفاا را فلزاا  %71 ،پالسزتیک و

فعالسازی مکانیکی به  %81/98 ،%84/77و  %81/48رسید.

 %71سرامیک تشکیل میدهد[ .]7یک تن از گوشزیهزای فرسزوده

استفاده از روشهای مدلسازی توانا برای پیشبینزی دقیز فراینزد

بهطور تقریبزی شزامل  7/5 kgنقزره 741 g ،طزال 171 kg ،مزو و

استخراج میتواند در بهینهسازی آنهزا بسزیار مزثرر و مفیزد باشزد.

 141 gپاالدیوم است[ .]4بهدلیل وجود درصد باالی فلزاا بزاارزش

شبکههای عصبی مصنوعی یکی از زیرمجموعههای هزوش مصزنوعی

زبالهها نسبت به منابع طبیعی ،به آنها معزادن مصزنوعی یزا
در این 

است و بهعنزوان روشزی بزرای مزدلسزازی و پزیشبینزی دادههزای

زبالزههزای الکترونیکزی از دو

رانویه نیا میگویند؛ بنزابراین بازیافزت

آزمایشزگاهی اسزتفاده مزیشزود .شزبکۀ عصزبی یزک ابزاار تقریزب

جنبۀ اقتصادی و زیستمایطی حائا اهمیت است[5و .]9با توجه بزه

غیرخطی است که میتواند سامانههای نسبتاً پیچیدهای را مدلسازی

کاسززتیهززای روشهززای سززنتی ،الزم اسززت بززه دنبززال فراینززدهای

کند[18و .]14در بسیاری از فراینزدهای صزنعتی از شزبکۀ عصزبی

بیولوژیکی سزازگار بزا مازیط زیسزت رفزت[ .]4ازجملزه روشهزای

بهعنوان ابااری علمی برای پیشبینی سزامانههزا اسزتفاده مزیشزود

اسززتخراج فلززاا مززیتززوان بززه پیرومتززالورژی ،هیززدرومتالورژی و

[ .]18پژوهشهایی با استفاده از روش شبکۀ عصبی برای پیشبینزی

یهای بازیافت باید حتیاالمکان ساده و
بیومتالورژی اشاره کرد .فناور 

استخراج فلا مو ،کزادمیم و روی از پسزماندهای شزهری بزه روش

کمهاینه باشند و زبالههزای جدیزد تولیزد نکننزد[8و .]8از فنزاوری

Acidithiobacillus ferrooxidansانجام شده است .کلود و همکاران

زبالزههزای

سنتی پیرومتالورژی سالها برای بازیافت فلاا ارزشمند

[ ]21خطای  %5تا  %8را برای پیشبینی درصد اناالل فلا گزاارش

الکترونیکی استفاده شده است؛ امزا بزهعلزت مصزرف انزرژی زیزاد و

کردهاند .لیو و همکاران [ ]21از روش برقکافت برای استخراج مزو

تجهیزززاا گزززران ،صزززرفۀ اقتصزززادی نزززدارد[11و .]11روش

از صفاا مدارپاپی استفاده کردند .مقایسۀ پهار روش مدل سازی

هیدرومتالورژی فرایند جداسازی را در زمزان کزم و سزرعت بزاالیی

نشان داد کزه شزبکۀ عصزبی بزا رزریب همبسزتگی  1/82بهتزرین

یدهد؛ اما پزون از حجزم زیزادی مزادۀ شزیمیایی اسزتفاده
انجام م 

عملکرد را دارد.

یکنززد سززبب آلززودگی ماززیطزیسززت مززیشززود[ .]12از روش
مزز 

در این تاقی  ،میاان استخراج مو و روی از صزفاا مزدارپاپی

بیوهیدرومتالورژی به دلیل داشتن برتریهای فراوان ازجمله بازدهی

تلفن همراه با تغییر غلظت افشرۀ لیمو ،غلظزت هیزدروژن پراکسزید

نههای سرمایهگذاری و نداشزتن ارزر منفزی روی
باال ،پایینآمدن های 

( )H2O2و پگالی پسماند (نسبت جامد به مایع) بررسی شزده اسزت.

پرخۀ طبیعت به عنوان یک فناوری سبا در زمینۀ اسزتخراج فلزاا

استفاده از افشرۀ لیمو به عنوان منبع اسید بیولوژیکی برای اسزتخراج

کمعیار از سنگهای معدنی و معزادن رانویزه بسزیار اسزتقبال شزده

فلاا روی و مو از  PCBبرای اولین بار است که مطالعه مزیشزود.

است[14و .]17اسزتفاده از کاتالیاورهزای ارزان قیمزت و روشهزای

تهیۀ یک مدل دقی و معتبر برای پزیشبینزی نتزایج سزامانۀ مزورد

فعالسازی مکانیکی میتواند سرعت واکنش را افاایش دهد و مشکل

بررسی میتواند برای طراحی فرایندهای مشابه بسزیار مفیزد باشزد.

عذیری و همکاران  -صص30-23 :.

امروزه بهدلیل پیشرفت مداوم فناوری و بهبود استانداردهای زندگی،

استخراج مو و نیکل از صفاا مزدارپاپی تلفزن همزراه اسزتفاده
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 .1مقدمه

همکاران[ ]15از بیوپار به عنوان کاتالیاور فرایند بیولیچینزگ بزرای

1

طززوالنیبززودن فراینززد بیوهیززدرومتالورژی را حززل کنززد .خززدیور و
1. Printed Circuit Board, PCB
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هدف از این پژوهش ارائۀ یک مدل شبکۀ عصزبی بزرای پزیشبینزی

 2-2طراحی آزمایشها

دقی استخراج  Cuو  Znاز  PCBو مقایسه آن با روش سطح پاسزخ

روش سطح پاسخ 1مجموعهای از روشهای ریاری اسزت کزه رابطزۀ

( )RSMاست.

میان یک یا پند پاسخ با متغیرهای مستقل متعدد را تعیین میکند.
از بین روش های مختلف طراحی سطح پاسخ ،روش طراحزی مرکزب

 .2مواد و روشها

مرکای 2با سه شاخصه ،پنج سطح مختلف و شش نقطۀ تکزرار بزرای

 1-2آمادهسازی پودر صفحات مدارچاپی

بهینه سازی شرایط استخراج فلزاا موجزود در صزفاا مزدارپاپی

صفاا مدارپاپی از مغازههای تعمیر موبایزل سزطح شزهر سزنندج

استفاده شد .روش طراحی مرکب مرکای با بررسزی نقزاب بیشزتری

جمعآوری شد .ابتدا بهوسیلۀ قیچزی آهزنبزر در انزدازههزای 2 cm

نسبت به سایر روشهزا مزدلسزازی بهتزر و درنتیجزه نقطزۀ بهینزۀ

خرد شدند .سزسو از آسزیاچ پکشزی صزنعتی بزه مزد

15 min

دقی تری را ارائه میدهد.

استفاده شد .برای رساندن انزدازۀ ذرا تزا  151 μmآسزیاچ ادویزه

به منظور یافتن مقدار فلاا موجود در صفاا مدارپاپی ،یک نمونۀ

بهمد  11 minبه کار گرفته شزد .در آخزر بزهوسزیلۀ صزافیهزای

 1گرمی از پودر جامد در داخل  111میلیلیتر مالول تیااچ (اسید

مشبندیشده ذراتی با اندازۀ  151تا  181 μmبرای انجام آزمایشها

نیتریززک و هیززدروکلریک اسززید) بززهمززد  12سززاعت روی همززان

جززدا شززدند .مراحززل خززردایش صززفاا مززدارپاپی در شززکل ()1

مغناطیسی بزا سزرعت اخزتالب  211 rpmو دمزای مازیط 21 °C

نشان داده شده است.

مخلوب شده و نمونه بعد از صافشدن برای تجایه  ICPفرستاده شد.
نتایج در جدول ( )1گاارش شده است.

)(3

)(4

)(1

)(2

آهنبری ( )3خردایش
شکل  .1مراحل خردایش صفحات مدارچاپی ( )1سایز اصلی صفحات مدارچاپی ( )2خردایش بهوسیلۀ قیچی 
بهوسیلۀ آسیاب چکشی ( )4خردایش بهوسیلۀ آسیاب ادویه.

1

)Figure 1. The stages of shredding printed circuit boards (1) The main size of printed circuit boards (2) Shredding with iron scissors (3
Shredding with a hammer mill (4) Shredding with a spice grinder.

جدول  .1غلظت عناصر موجود در نمونۀ پسماند پس از تجزیه .ICP
Table 1. Elements in the residue sample after ICP analysis.

Pb

Ni

Fe

Ag

Zn

Cu

Element

37.5

142.2

172.7

20.2

37.3

4974.6

)Concentration (ppm

)2. Central Composite Design (CCD
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)1. Response Surface Methodology (RSM

بشر  151 mLریخته شد و بهمد  4ساعت روی همان مغناطیسی
با سرعت اختالب  211 rpmو دمای مازیط  21 °Cمزورد اخزتالب
قرار گرفت .بعد از اتمام آزمزایش و صزاف کزردن ،مالزول بزهمزد
 15 minبززا سززرعت  4111 rpmسززانتریفوژ و سززسو در یخچززال
نگهداری شد .نمونه سانتریفوژ شزده بعزد از رقیز سزازی بزهمنظزور
اندازه گیری فلاا مو و روی برای تجایه  ICPفرستاده شد .فراینزد

)(a

انجامشده روی همان مغناطیسی در شکل ( )2نشان داده شده است.
درصد استخراج فلاا مو و روی از معادلۀ زیر حساچ شد[:]22
(C 1V 1 ) M 2

100
(C 2V 2 ) M 1

()1

R (%) 

در این معادله  Rدرصد استخراج فلاا مو و روی C1 ،و  C2غلظت
فلاا برحسب  ppmدر

)(b

فرایند بیواسزیدلیچینگ و تیزااچ M2 ،و V2

پگالی پسماند و حجم مالول تیااچ و  M1و  V1پگزالی پسزماند و
حجم مالول بیواسید لیچینگ هستند.
 3-2مدلسازی شبکۀ عصبی مصنوعی

عذیری و همکاران  -صص30-23 :.

حالل که شامل افشرۀ لیمو و هیدروژنپراکسزید بزود بزه درون یزک
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برای هر آزمایش مقادیر متفاو از نمونۀ جامد ،بزههمزراه 111 mL

مدلسازی استخراج مو و روی با استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی
بززهوسززیلۀ دادههززای تجرب زی بززهدسززتآمززده از  PCBبررس زی شززد.
مثلفههایی مانند غلظت افشرۀ لیمو ،پگالی پسماند و غلظزت

)(c

H2O2

بهعنوان متغیرهای ورودی در نظر گرفته شد .از شزبکههزای عصزبی

شکل  .2مراحل فرایند انجامشده روی همزن مغناطیسی )(a

بززرای پ زیشبین زی میززاان بازی زابی مززو و روی اسززتفاده و فراینززد

در زمان صفر ) (bپس از  4ساعت ) (cمحلول صاف و
سانتریفوژ شده.

مدلسازی برای هر عنصر بهصور جداگانه انجام شد.
شبکۀ عصبی مصنوعی روشی بزرای پزیشبینزی نتزایج خروجزی در

Figure 2. The steps of the process performed on the magnetic
stirrer (a) at zero time (b) after 4 hours (c) the filtered and
centrifuged solution.

سامانههای پیچیده است؛ یک شزبکۀ عصزبی مصزنوعی از سزه الیزۀ
ورودی ،خروجی و میانی (مخفی) تشکیل شده است .تعداد نورونها

الیههاست؛ باید توجه داشت که تعداد زیاد الیهها و نورونهای پنهان

در الیههای ورودی و خروجی بهترتیزب برابزر بزا تعزداد متغیرهزای

شبکه را پیچیده میکنزد .بنزابراین تعزداد بهینزۀ آنهزا از راه روش

ورودی (مستقل) و خروجی (وابسته) است .شبکههای توسعهیافته در

آزمونوخطا تعیین شد .تعداد مختلفی از نورونهای پنهزان در روش

این تاقی دارای سه نورون در الیزۀ ورودی و یزک نزورون در الیزۀ

آزمونوخطا بررسی و کمترین تعداد نورونهزای پنهزان بزا بزاالترین

خروجی است.

دقت برای پیکربندی شبکه انتخزاچ شزد .شزبکۀ آمزوزش دادهشزده

موروع بسیار مهم در مدلسازی ،تعیزین تعزداد مناسزب الیزههزای

شامل مثلفههای وزن ( )Wو بیاس ( )bدر یک پیدمان متصل است

پنهان و هزمپنزین تعزداد نزورونهزای پنهزان در هزر یزک از ایزن

که منجر به پاسخ ( )Yبه شرح زیر میشود:
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عذیری و همکاران  -صص30-23 :.

مقایسۀ مدلسازی روشهای شبکۀ عصبی و  RSMفرایند استخراج از...

n
 m

Y  W k j  F  W j i X i  b j    bk
j 1

  i 1

()2

که در آن  Xمقدار متغیر ورودی است n ،و  mبهترتیب شمارۀ نورون

آزمودن اعتبار مدل به کزار گرفتزه شزد .دادههزای اعتبارسزنجی در
مرحلۀ آموزش مدل نقشی ندارند .طرحوارهای از الگوریتم مدلسازی
در این پژوهش در شکل ( )7نشان داده شده است.

پنهان و ورودی است j ،i ،و  kبهترتیب الیۀ ورودی ،پنهان و خروجی
را نشان میدهند F .تابع انتقزال الیزۀ پنهزان اسزت کزه سزیگموئید

 .3بحث و بررسی نتایج

تانژانت هیسربولیک برای این الیه در نظر گرفته شده است.

 1-3تجزیهوتحلیل نتایج روش RSM

از الگززوریتم لززونبر  -مززارکور ) (LMبززا روش انتشززار خطززا

طب نتایج طراحی آزمایش بهروش طراحی مرکزب مرکزای ،تعزداد

( )Back propagation, BPبرای شبکۀ عصزبی پرسزسترون پندالیزه

 21آزمایش انجام و درصد استخراج مو و روی بهعنوان پاسخها در

استفاده شد که در این روش مثلفههای شبکه بهطور تکراری اصزالح

نظر گرفته شد .درصد استخراج مو و روی در  RSMاز معادال زیر

میشوند تا مقادیر خطا بر اساس بهینهسازی  LMکاهش یابزد[.]27

حساچ شد که در آن  Aپگالی پسماند B ،غلظت هیدروژن پراکسید

بززرای سززرعت مااسززباتی بیشززتر تمززام دادههززا در ماززدودۀ  1و

و  Cغلظت افشرۀ لیمو است.

 1نرمالیاه شدند .همپنین یکپهارم دادهها به طزور تصزادفی بزرای
) (

()7

) (

( )4

شکل  .3الگوریتم مدلسازی انجامشده در این پژوهش.
Figure 3. The modeling algorithm in the research.
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بر طب نرمافاار دیااین اکسسر مدل انتخاچشده بزرای مزو ،یزک

تولید رادیکالهای هیدروکسیلی (• ،)OHپتانسیل اکسزایش مازیط

مدل درجۀ سزوم کزاهش یافتزه کزه منجزر بزه  R2=1/888و بزرای

باال میرود و درنتیجه مو بهصور یون وارد فاز مالزول مزیشزود.

استخراج روی مدل درجۀ دوم کاهش یافته ،انتخاچ شد که منجر به

افشرۀ لیمو حاوی اسیدهای طبیعی مانند آسکوربیک اسید ،سیتریک

 R2=1/848شززده اسززت کززه در آن بززاال بززودن مقززادیر  R2نشززانگر

اسید و مالئیک اسید است .غلظت افشزرۀ لیمزو و غلظزت اسزیدهای

مناسببودن مدلهای انتخاچشزده بزرای هزر یزک از فلزاا اسزت.

موجود در آن باهم نسبت مسزتقیم دارنزد .بزا افزاایش غلظزت ایزن

همپنین با توجه به مدل مو برهمکنشهای  ABو  ACارر منفی و

اسیدها مقدار  H+تولیدشزده در مازیط افزاایش مزییابزد و فلزاا

برهمکنش  BCارر مثبت بر افاایش بازده مو را دارند .همپنزین بزا

موجود در پسماند با بازده بیشتری استخراج میشود.

توجه به مدل استخراج روی تمزام بزرهمکنشهزای دوتزایی شزامل

شکل (( )b-)4تأریر دو عامزل پگزالی پسزماند و غلظزت هیزدروژن

برهمکنشهای  AC ،ABو  BCارر منفی دارنزد .رزریب همبسزتگی

پراکسید را بر استخراج روی نشان میدهد .بزا توجزه بزه نمزودار بزا

درواقع تطاب نتایج آزمایشگاهی با نتایج مزدل را نشزان مزیدهزد و

افاایش غلظت هیدروژن پراکسید از  7/84تا )%12/19 (v/vدر مقدار

هرپه به  1نادیک تر باشد بهتر اسزت در اینجزا بزرای هزر دو مزدل

رابت پگالی پسماند ) ،%1/41 (v/vدرصد استخراج روی از  41/28تا

رریب همبسزتگی  R2 > 1/81گزاارش شزده اسزت .هزمپنزین در

 41/71درصد افاایش مییابد.

طراحی RSMعدد  1/8برای هزر دو مقزدار  adjusted R-squaredو
 R-squaredاز نرم افاار به دست آمد .دقتی که نسبت سیگنال به نویا

 2-3نتایج مدلسازی شبکۀ عصبی مصنوعی

را نشان می دهد برای مو  78/85و برای روی  14/71به دست آمد

در این تاقی دو شبکۀ عصزبی مصزنوعی بزرای پزیشبینزی بزازده

که بیشتر از حد قابل قبول  4است.

استخراج مو و روی آموزش داده شدند .تعداد مختلفی از نزرونهزا

درصد استخراج مو و روی تات تأریر سه شاخصۀ پگالی پسزماند،

در الیۀ میانی بررسی شدند تا تعداد بهینه به دست آید .مقادیر خطا

غلظت افشرۀ لیمو و هیدروژن پراکسید بررسی شزد .شزکل (()a-)4

برای بررسی دقزت شزبکههزا شزامل میزانگین مربزع خطزا (،)MSE

ت زأ ریر دو عامززل پگززالی پسززماند و غلظززت هیززدروژن پراکسززید را

عذیری و همکاران  -صص30-23 :.

( )p-value < 0.05تطاب خوبی با دادههای آزمایشگاهی دارد.

افاایش پتانسیل مایط رروری است .با تجایۀ هیدروژن پراکسید و

مقایسۀ مدلسازی روشهای شبکۀ عصبی و  RSMفرایند استخراج از...

نتززایج  ANOVAمربززوب بززه  RSMبززا رززریب اطمینززان %85

به تنهایی بازده باالیی ایجاد کند و حضور هیزدروژن پراکسزید بزرای

2

میانگین خطای نسبی ( )MREو کسر مطل واریانو (  )Rاست:

بر استخراج مو نشان می دهد .با افاایش غلظت هیدروژن پراکسزید
از  7/84تززا ) %12/19 (v/vدر مقززدار رابززت پگززالی پسززماند

)(w/v

()5

 pi ) 2

N

( r

i

i 1

 ،%1/41درصد استخراج مزو از  29/24تزا  81/18درصزد افزاایش
مییابد .افاایش پگالی پسماند تأریر منفی بر مقزدار اسزتخراج دارد.
با افاایش مقدار پگالی پسماند از  1/41تزا ) %4/18 (v/vدر مقزدار

() 9

1
N

MSE 

100 N  ri  pi 
MRE (%) 


N i 1  ri


رابت غلظت هیدروژن پراکسید ) ،%7/84 (v/vدرصد استخراج مزو
از  29/24تا  4/78درصد کاهش مییابد .با کاهش پگزالی پسزماند
گرانروی مایط کاهش مییابد و ذرا جامد بهصور یکنواخت در
مالول توزیع میشوند؛ درنتیجه عامل لیچینگ به الیههزای داخلزی

()4

 pi )2

N

 (r

i

i 1

N

2

)  (r
i

R  1
2

i 1

یکند و احتمزال بزرهمکنش بزین آنهزا
راحتتر نفوذ م 

ذرا جامد
افاایش مییابد[ .]24با توجه به دیزاگرام پوربزه موجزود در پزژوهش
هونگ و همکاران] [25استخراج مو بهدلیل خواص الکتروشزیمیایی
آن در پتانسیل باال امکان پزذیر اسزت و سزیتریک اسزید نمزیتوانزد

در این روابط  Nتعداد دادههاست r ،مقدار واقعی (تجربی) و  pمقدار
پیش بینی شده (به وسیلۀ مدل) است .مقادیر اولیۀ مثلفههزای شزبکۀ
عصبی ( Wو  )bبهطور تصزادفی بزرای هزر دوره در فراینزد آمزوزش

)Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 21 - No. 121 (2022

22

عذیری و همکاران  -صص30-23 :.

مقایسۀ مدلسازی روشهای شبکۀ عصبی و  RSMفرایند استخراج از...

)(a

)(b

شکل  .4تأثیر مؤلفههای مختلف بر استخراج ) (aمس و ) (bروی.
Figure 4. The effect of different parameters on the extraction of (a) copper and (b) zinc .
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استفاده میشود .بنابراین بهترین پاسخ از بین  111اجرای برنامزه بزا

گاارششده ،شبکههای عصبی بزا تعزداد سزه نزرون در الیزۀ پنهزان

مقادیر اولیۀ مختلف انتخاچ شد .مقادیر  MREمربوب به شبکههایی

بهعنوان ساختار بهینه تعیین شد .مقزادیر  MREبزرای مزو و روی

با نورونهای مختلف در الیۀ پنهان در جداول ( )2و ( )7ارائزه شزده

بهترتیب ،برای همۀ داده ها  8/485و  1/854درصد و برای دادههای

اسزت .مقزادیر خطززا مربزوب بززه کزل دادههززا و مجموعزۀ دادههززای

اعتبارسنجی  8/444و  7/159درصد است .همپنزین

مقزادیر MSE

اعتبارسنجی در جداول ارائه شده است .با توجه بزه مقزادیر خطزای

برای مو و روی بهترتیب  15/254و  1/184حاصل شد.
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Table 2. Relative error percentage values for different number of
hidden neurons (estimation of Cu extraction).

Table 3. Relative error percentage values for different number of
hidden neurons (estimation of Zn extraction).

MRE (%) of test
data set

MRE (%) of all
data points

Number of
neurons

9.692

12.670

1

10.292

6.554

2

3.056

1.854

3

1.834

4
5
6

MRE (%) of test
data set
16.184

MRE (%) of all
data points
46.243

Number of
neurons
1

12.589

9.525

2

8.747

9.485

3

13.819

14.256

4

6.823

11.954

8.189

5

5.179

1.381

10.819

8.011

6

6.349

1.693

ارزیابی مدلهای شبکۀ عصزبی بزرای مجموعزۀ دادههزای تجربزی و

ارزیابی (اعتبارسنجی) شامل یکپهارم دادههای تجربی به کار رفت.

خروجی مدل در شکلهای ( )5و ( )9نشان داده شده است .در ایزن

این دادهها در مرحلۀ آمزوزش شزبکه اسزتفاده نشزدند .پزایینبزودن

مطالعه مجموعاً از  15دادۀ آزمایشگاهی برای آموزش و تأیید اعتبزار

میاان خطزا در گزروه دادههزای اعتبارسزنجی و هزم پنزین تفزاو

مدل پیشبینیکننزده میزاان اسزتخراج مزو و همزین تعزداد داده

قابل قبول بین خطاهزای بزهدسزتآمزده بزرای دادههزای آموزشزی و

آزمایشگاهی بزرای مزدل پزیش بینزیکننزده میزاان اسزتخراج روی

اعتبارسنجی ،اعتبار مدل را تأیید میکند.

استفاده شد .برای تأییزد اعتبزار شزبکۀ عصزبی یزک مجموعزه دادۀ

عذیری و همکاران  -صص30-23 :.

پنهان (تخمین استخراج .)Cu

پنهان (تخمین استخراج .)Zn

مقایسۀ مدلسازی روشهای شبکۀ عصبی و  RSMفرایند استخراج از...

جدول  .2مقادیر درصد خطای نسبی برای تعداد متفاوت نرون

جدول  .3مقادیر درصد خطای نسبی برای تعداد متفاوت نرون

شکل  .5مقایسۀ دادههای پیشبینیشده (با  )ANNو تجربی برای بازیابی مس.
Figure 5. Comparison of predicted (by ANN) and experimental data for Cu recovery.
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عذیری و همکاران  -صص30-23 :.

مقایسۀ مدلسازی روشهای شبکۀ عصبی و  RSMفرایند استخراج از...

شکل  .6مقایسۀ دادههای پیشبینیشده (با  )ANNو تجربی برای بازیابی روی.
Figure 6. Comparison of predicted (by ANN) and experimental data for Zn recovery .

در جداول ( )4و ( )5مثلفههای مربوب به شبکههزای بهینزهشزده بزا

مربوب به  ANNو  RSMدر جدول ( )9ارائزه شزده اسزت .اطالعزا

ساختار  7-7-1ارائه شده اسزت .بزا بزهکزارگیری وزن و بیزاسهزای

جدول نشاندهندۀ برتری  ANNدر پیشبینی بازیابی  Znاسزت؛ امزا

گاارششده در معادلۀ ( ،)2میاان استخراج مو و روی را مزیتزوان

معادلۀ  RSMدر تخمین بازیابی مو دقی تر است.

تخمین زد .مقادیر خطا ( MREو  )MSEو کسر مطل واریانو ()R2
جدول  .4وزنها و بیاسهای شبکۀ عصبی برای پیشبینی استخراج مس.
Table 4. Weights and biases of neural network for predicting Cu extraction.

bk=0.3954

bj

Wkj

Wji

Neuron

Citric asid %

H2O2

s/l ratio

-0.3176

-10.6058

4.1761

1.6416

6.7708

1

-0.3853

0.2640

2.7492

-17.4526

4.4288

2

4.7845

-4.9349

-0.0419

5.1849

-6.2255

3

جدول  .5وزنها و بیاسهای شبکۀ عصبی برای پیشبینی استخراج روی.
Table 5. Weights and biases of neural network for predicting Zn extraction.

bk=-2.4504

bj

Wkj

23

Wji

Neuron

Citric asid %

H2O2

s/l ratio

2.2255

14.5666

-4.2628

-9.2332

-2.6712

1

-0.3564

4.9076

-4.2946

-8.0154

5.9290

2

1.3260

0.7430

-0.9081

3.9208

-1.1203

3
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30-23 :. صص- عذیری و همکاران

... فرایند استخراج ازRSM مقایسۀ مدلسازی روشهای شبکۀ عصبی و

. مقادیر خطا برای مدلهای استفاده شده در این تحقیق.6 جدول
Table 6. Error values for the models used in the research.

 Target variable

Model

MRE (%)

MSE

R2

Cu recovery

ANN

9.485

15.254

0.9356

RSM

0.552

0.067

0.9997

ANN

1.854

1.094

0.9963

RSM

5.044

6.391

0.9783

Zn recovery
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