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چکیده 
در این تحقیق ،واکنش کافئیک اسید و  -2فنیل اتانول در حضور لیپاز تثبیت شده از مخمر آنتارکتیکا
(نووزیم  )534به منظور تولید کافئیک اسید فن اتیل استر در سیستم ایزواکتان با استفاده از روشهای
شبکه عصبی مصنوعی و ژنتیک الگوریتم مدل سازی و بهینه گردید .بدین منظور ازیک طرح مرکب
مرکزی چرخش پذیر با  5متغیر و  4سطح جهت مدل کردن واکنش آنزیمی به کمک شبکه عصبی
مصنوعی استفاده شد .متغیرهای مستقل شامل دما ،زمان ،نسبت مولی سابستریتها و مقدار آنزیم بوده؛
در حالیکه درصد تبدیل مولی کافئیک اسید به استر به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد .از الگوریتم
لونبرگ -مارکوارت جهت آموزش شبکه عصبی مصنوعی استفاده گردید .بنابراین ابتدا مدل سازی
توسط شبکه عصبی مصنوعی و با کمک الگوریتم لونبرگ– مارکوات انجام گرفت .بهترین مدل شامل
یک شبکه با  5ورودی 01 ،نورون در الیه مخفی و  0خروجی است ( .)5-01-0پس از مدل سازی با
شبکه عصبی مصنوعی ،از الگوریتم ژنتیک جهت بهینهسازی مدل استفاده شد .شرایط بهینه عبارت
بودند از :زمان  01ساعت ،دما  06درجه سانتیگراد ،نسبت مولی سابستریتها  ( 13:0کافئیک اسید-2 :
فنیل اتانول) و مقدار آنزیم  322 PLUمقدار واقع و پیشبینی شده درصد تبدیل مولی کافئیک اسید به
استر در این شرایط به ترتیب  69/02و  011/45بودند.
واژههایکلیدی :مدلکردن ،بهینهسازی ،سنتز آنزیمی ،کافئیک اسید ،شبکه عصبی مصنوعی،
ژنتیک الگوریتم

 .1کارشناس ارشد شیمی ،گروه شیمی ،دانشکده علوم ،دانشگاه زابل
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-4مقدمه 
ترکیبات فنلی گروه بزرگی از مواد طبیعی گیاهی شامل فالونوئیدها ،تاننها ،آنتوسیانین
و  ...میباشند که معموال در میوهها ،سبزیجات ،برگها ،آجیلها ،دانهها ،ریشه و همچنین
در سایر قسمتهای گیاه دیده میشوند .این مواد کاربرد قابل توجهی در صنایع مواد
غذایی ،شیمی ،داروسازی و پزشکی با توجه به طیف گستردهای از اثرات مطلوب زیستی
آنها از جمله خواص آنتی اکسیدانی دارند .ترکیبات فنلی با داشتن خاصیت آنتی اکسیدانی
و ضد رادیکالی می توانند نقش مهمی در نگهداری محصوالت غذایی و حفظ سالمتی انسان
ایفا نمایند (الکشماناشیتی 0و همکاران .)2101 ،فنولیک اسیدها شامل کافئیک اسید ،مشتقات
سینامیک اسیدها هستند .کافئیک اسید با ساختار فنلی در بسیاری از محصوالت غذایی شامل
قهوه ،میوهها و سبزیجات یافت میشود .فنولیک اسیدهای طبیعی حلّالیت و پایداری کمی در
حلّالهای مختلف از خود نشان میدهند .بنابراین افزایش حلّالیت این ترکیبات میتواند باعث
افزایش خاصیت آنتی اکسیدانی آنها گردد .یکی از روشها برای اصالح این ترکیبات،
استری کردن آنها با استفاده از الکلهای آلیفاتیک است (چن 2و همکاران.)2101 ،
پروپولیس یک محصول رزینی طبیعی است که توسط زنبور عسل از منابع گیاهی متفاوت
جمع آوری میگردد .این محصول شامل ترکیبات شیمیایی متفاوتی است و خواص زیادی از
جمله ضد باکتری و ضد سرطان دارد .کافئیک اسید فن اتیل استر 3یکی از ترکیبات اصلی
پروپولیس است (چن و همکاران .)2212 ،این ترکیب می تواند از استری شدن آنزیمی
کافئیک اسید با  -2فنیل اتانول سنتز گردد .مهمترین مسئله در سنتز آنزیمی این ترکیب بهینه-
سازی و افزایش راندمان واکنش است.
شبکه عصبی مصنوعی )ANN( 5یک مدل بسیار ساده شدهای ازساختارشبکه بیولوژیکی
میباشد (مندال 4و همکاران .)2116 ،عنصر پردازش اساسی یک شبکه عصبی مصنوعی
نورون مصنوعی (و یا به سادگی یک نورون) است .از ویژگیهای نورونهای مصنوعی
دریافت ورودی از منابع دیگر ،ترکیب آنها ،انجام یک عملیات غیرخطی و سپس خروجی
1

. Lakshmanashetty & et al
. Chen & et al
3
). Caffeic Acid Phenethyl Ester (CAPE
4
). Artificial Neural Network (ANN
5
. Mandal & et al
2
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نتیجه نهایی میباشد (باس و بویاسی .)2111 ،0شبکه عصبی شامل شبکهای از عناصر پردازش
ساده (نورونها) است ،که میتواند رفتار پیچیده کلی تعیین شدهای از ارتباط بین عناصر
پردازش و پارامترهای عنصر را نمایش دهد .منبع اصلی و الهام بخش برای این تکنیک ،از
آزمایش سیستم مرکزی عصبی و نورونها نشأت گرفته است .در حالیکه یک شبکه عصبی
نباید به خودی خود سازگارپذیر باشد ،استفاده عملی از آن بواسطه الگوریتمهایی امکانپذیر
است ،که جهت تغییر وزن ارتباطات در شبکه (به منظور تولید پاسخ مورد نظر) طراحی شده
باشد .با استفاده از دانش برنامه نویسی رایانه میتوان ساختار دادهای طراحی کرد که همانند
یک نورون عمل نماید .سپس با ایجاد شبکهای از این نورونهای مصنوعی به هم پیوسته،
ایجاد یک الگوریتم آموزشی برای شبکه و اعمال این الگوریتم به شبکه آن را آموزش داد.
این شبکهها برای تخمین و تقریب ،کارایی بسیار باالیی از خود نشان دادهاند .گستره کاربرد
این مدلهای ریاضی بر گرفته از عملکرد مغز انسان ،بسیار وسیع میباشد که به عنوان چند
نمونه کوچک میتوان استفاده از این ابزار ریاضی در پردازش سیگنالهای بیولوژیکی،
مخابراتی و الکترونیکی تا کمک در نجوم و فضانوردی را نام برد (کاساباو.)0669 ،2
الگوریتم ژنتیک )GA( 3یک تکنیک بهینهسازی ترکیبی است که جستجو برای یک
مقدار بهینه هدف توسط شبیهسازی فرآیند تکاملی بیولوژیکی بر اساس تابع مختلط تقاطع و
جهش در ژنتیک می باشد .مقدار بهینه را به موازات با یک روش جستجوی چند نقطه می-
توان جستجو کرد (گلدبرگ .)0696 ،5از آنجایی که الگوریتمهای ژنتیک برای هدایت
عملیات جستجو به طرف نقطه بهینه از روشهای آماری استفاده می کنند (در فرایندی که به
انتخاب طبیعی وابسته است) جمعیت موجود به تناسب برازندگی افراد آن برای نسل بعد
انتخاب می شوند .سپس عملگرهای ژنتیکی شامل انتخاب؛ پیوند (ترکیب)؛ جهش و دیگر
عملگرهای احتمالی اعمال شده و جمعیت جدید به وجود میآید .پس از آن جمعیت جدید
جایگزین جمعیت قبلی شده و این چرخه ادامه مییابد .هنگامی جستجو نتیجه بخش است که

1

. Bas & Boyaci
. Kasabov
3
). Genetic Algorithm (GA
4
. Goldberg
2
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به حداکثر نسل ممکن رسیده باشیم یا همگرایی حاصل شده باشد و یا معیارهای توقف
برآورده شده باشد (میرزازاده و همکاران.)2119 ،
مطالعات متعددی در زمینه کاربرد شبکههای عصبی مصنوعی در سنتزهای آنزیمی انجام
گرفته است .در اینجا به برخی از آنها اشاره میشود :فرناندس و رودریگس )2110( 0از شبکه
عصبی مصنوعی به منظور بهینهسازی تولید پانوز به کمک آنزیم در یک بچ 2و فد -بچ

3

استفاده کردند .نتایج بهینهسازی پانوز نشان داد که حداکثر راندمان وقتی است که فرآیند فد-
بچ با غلظت اولیه ساکاروز  ،S0 = 011میلی مول بر لیتر یک نسبت مالتوز به ساکاروز  4/49و
سرعت جریان ( 3111ساعت /لیتر) برای تولید ( 34/3لیتر در ساعت/گرم) پانوز انجام گردد
که  15درصد باالتر از تولید بدست آمده در فرآیند بچ بود .به طور مشابه ،در مطالعه دیگری
از شبکه عصبی مصنوعی برای پیشبینی راندمان سنتز آنزیمی دی آکتیل آدیپات استفاده شد
(رحمن 5و همکاران .)2116 ،چهار متغیر ورودی دما ،زمان ،مقدار آنزیم ،و نسبت مولی
سوبسترا بودند .پس از ارزیابی سیستمهای مختلف  ،ANNبهترین شبکه ،از هفت نود در الیه
مخفی با استفاده از یک تابع انتقال تانژانت سیگموئید تشکیل شد .ضریب همبستگی )R2( 4و
میانگین خطای مطلق )MAE( 0میان پاسخهای واقعی و پیشبینی شده  1/6669و 1/1600
برای مجموعه آموزش  1/6250و  0/6536برای مجموعه ارزیابی تعیین گردید.
در تحقیق پیشرو ،واکنش کافئیک اسید و  -2فنیل اتانول در حضور آنزیم لیپاز تثبیت شده
از مخمر آنتارکتیکا( 1نووزیم  )534به منظور تولید کافئیک اسید فن اتیل استر در حلّال
ایزواکتان به کمک روشهای شبکه عصبی مصنوعی و ژنتیک الگوریتم مدلسازی و بهینه
میگردد .از یک طرح مرکب مرکزی چرخش پذیر 9با  5متغیر و  4سطح جهت مدل کردن
واکنش آنزیمی استفاده خواهد شد .متغیرهای مستقل شامل دما ،زمان ،نسبت مولی سابستریت-
ها و مقدار آنزیم می باشند .درصد تبدیل کافئیک اسید به استر نیز به عنوان متغیر وابسته در نظر
1

. Fernandes & Rodrigues
. Batch
3
. Fed-Batch
4
. Rahman & et al
5
. Correlation Coefficient
6
). Mean Absolute Error (MAE
7
. Candida Antarctica
8
). Central Composite Rotatable Design (CCRD
2
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گرفته میشود .از الگوریتم لونبرگ -مارکوارت جهت آموزش شبکه عصبی مصنوعی استفاده
خواهد شد.
-2موادوروشها 
-4-2آنزیم 
لیپاز تثبیت شده (تریآسیلگلیسرولهیدروالز ،EC 3.1.1.3 ،نووزیم  )534از مخمر
آنتارکتیکا بر روی رزین آکریلیک از شرکت ناوو نوردیکس (بگسویرد ،دانمارک) تهیه
شد .فعالیت کاتالیزوری این آنزیم 1111 )PLU( 0بود که شامل  0-2درصد وزنی -وزنی آب
است.
-2-2موادشیمیایی 
کافئــیک اســـید و  -2فنیــل اتــانـول با خلــوص  66/4درصـــد از شرکـت سیگــما
) (St. Louis, MO, USAتهیه گردیدند .ایزواکتان به عنوان حلّال محصول کمپانی Tedia
) (Fairfield, OH, USAبود .غربال ملکولی 5 2آنگسترم از شرکت شیمیایی Davison

) (Baltimore, MD, USAبدست آمد .همه مواد شیمیایی دیگر با درجه آنالیتیکال بودند.
-9-2سنتزآنزیمیکافئیکاسیدفناتیلاستر 
قبل از استفاده ،همه مواد به مدت  25ساعت توسط غربال ملکولی 5آنگسترم آبزدایی می-
گردند .جهت سنتز آنزیمی کافئیک اسید فن اتیل استر ،کافئیک اسید و  -2فنیل اتانول با
نسبتهای مولی متفاوت ( )01:0-61:0با نووزیم  )011-411 PLU ( 534در ایزو اکتان در
دماهای ( 31-11درجه سانتیــگراد) و در یک حمام آب که به شکل اوربیتــالی هم مـیخورد
(  091دور در دقیقه ) قرار داده میشود .محلولها در زمانهای متفاوت ( 25-12ساعت) به
خوبی مخلوط میگردد .پس از آن محلولها جهت آنالیز به دستگاه کروماتوگرافی مایع با
عملکرد باال HPLC 3تزریق میگردند .شکل  0واکنش آنزیمی مورد استفاده در واکنش را
نشان میدهد (چن و همکاران.)2101 ،

1

). Propyl Laurate Units/g (PLU
. Molecular Sieve
3
). High Performance Liquid Chromatography (HPLC
2
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شکل  .1استری شدن مستقیم کافئیک اسید با -2فنیل اتانول به کمک آنزیم لیپاز (نووزیم  )534در حلّال ایزواکتان

-1-2تعیینمقدارکافئیکاسیدفناتیلاستربهکمک HPLC
 41میکرولیتر نمونه مورد نظر به داخل یک دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد باال
 )Hewlett–Packard 1122 Series, USA( HPLCمجهـز به یک ســتون موئـــینه C09

( )252 mm × 5/0 mm, Agilent, USAتزریق شد .شستشو با استفاده از تری فلورو
استیک اسید  1/0درصد در استونیتریل و آب انجام شد .سرعت جریان  1/1میلیلیتر بر دقیقه
بود و نمونه در  354نانومتر توسط آشکارساز UVشناسایی میگردد .درصد تبدیل مولی
کافئیک اسید به استر مربوطه به صورت زیر محاسبه میگردد:
()0

011

میلی مول استر
میلی مول کافئیک اسید

درصد تبدیل مولی

-5-2مجموعهدادهها
دادهها شامل  31آزمایش بر اساس طرح  CCRDبا شش نقطه مرکزی از کار چن و
همکاران ( )2101اقتباس گردیده است .نقاط مرکزی به صورت میانگین در نظرگرفته میشود.
بنابراین کل دادهها شامل  24آزمایش میباشد .این دادهها به طور تصادفی به سه دسته تقسیم
شدند 3 ،06 :و  3که بترتیب بهعنوان دادههای آموزش ،0ارزیابی 2و تست 3استفاده شدند .داده-
های آموزش برای محاسبه پارامترهای شبکه مورد استفاده قرار میگیرند .دادههای اعتبار
سنجی برای اطمینان از کیفیت پارامترهای شبکه استفاده میگردند .اگر یک شبکه به کمک
دادههای آموزش خیلی خوب آموزش نبیند ممکن است برای بقیه دادهها مناسب نباشد .برای
جلوگیری از پدیده ” ،“Overfittingدادههای ارزیابی جهت کنترل خطا مورد استفاده قرار
میگیرند ،بدین صورت که وقتی پدیده ” “Overfittingافزایش یابد ،آموزش متوقف می-
1

. Learning
. Validation
3
. Testing
2
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شود (سانگ 0و همکاران .)2115 ،دادههای تست برای ارزیابی توانایی پیشبینی مدلهای
ایجاد شده مورد استفاده قرار میگیرد .دادههای تجربی مورد استفاده جهت ساخت مدل
 ANNدر جدول  0ارائه شده است.
-4-2شبکهعصبیمصنوعی( )ANN
در این کار ،از نرم افزار متلب )Version 7.12, Mathworks, Natick, MA( 2برای
پیش بینی درصد مولی کافئیک اسید به استر در واکنش آنزیمی استفاده شده است .از یک
پرسپترون چند الیه )MLP( 3بر اساس شبکه عصبی رو به جلو برای ساخت مدل استفاده می-
گردد .این شبکه شامل یک الیه ورودی ،الیه پنهان و یک الیه خروجی است .ورودی برای
شبکه شامل زمان ،دما ،نسبت مولی و مقدارآنزیم است؛ خروجی درصد تبدیل مولی کافئیک
اسید به استر میباشد .شبکههای عصبی با کمترین خطای میانگین مربع )MSE) 5و بیشترین
ارزش ضریب همبستگی ( )R2به عنوان مدل خوب انتخاب میشود (آکسوی و داهامشه،4
.)2116
∑

() 2
)

() 3

)

(
(

∑
∑

 yiمقدار پیشبینی شده توسط شبکه عصبی مصنوعی ydi ،مقدار واقعی ym ،میانگین
مقادیر واقعی و  Nفراوانی دادهها میباشد (خواجه .)2102 ،پردازش توزیعی اطالعات،
حساسیت شبکه را به وجود خطا کاهش میدهد .به دلیل اینکه تعداد زیادی نورون در یک
زمان درگیر فعالیت هستند سهم هر یک از نورونها چندان حائز اهمیت نیست ،بنابراین وجود
خطا در یکی از آنها و نتیجهی آن تاثیر چندانی بر روی سایر واحدهای محاسباتی ندارد
(میثاقی و محمدی .)0390 ،سیگنال خروجی نورون O ،میباشد که با معادله زیر شناخته می-
شود:

1

. Song & et al
. MATLAB
3
). Multi Layer Perceptron (MLP
4
). Mean Squared Error (MSE
5
. Aksoy & Dahamsheh
2
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∑

که در آن  wjفاکتور وزن و ( f (netتابع انتقال میباشد .توابع انتقالی که بیشتر برای حل
مشکالت رگرسیون خطی و غیر خطی استفاده میشوند ،تابع انتقال سیگموئید ،0تابع انتقال
تانژانت سیگموئید هایپربولیک 2و تابع انتقال خطی 3میباشند (خاییت و کوجاکارو.)2102 ،5
در این کار Tansig ،به عنوان تابع انتقال بین الیههای ورودی و پنهان ،و  Purelinبه عنوان
تابع انتقال بین الیههای پنهان و خروجی ،که توسط معادالت زیر نشان داده شده است مورد
استفاده قرار گرفتند:
() 4
()0

Purelin (sum) = sum

الگوریتم  BPتنوع بسیاری برای آموزش شبکههای عصبی دارد .در طول مرحله آموزش
وزن ( )wو بایاسها ( )bبه روش لونبرگ مارکوارت ( ،)LMتکرار و بروز رسانی شده تا
همگرایی به مقدار خاص بدست آید (ظفر 4و همکاران .)2102 ،وارد کردن دادهها به صورت
خام باعث کاهش سرعت و دقت شبکه میشود .از این رو برای جلوگیری از اشباع زود هنگام
نورونها و یکسان سازی ارزش دادهها برای شبکه ،بایستی ورودی خالص آنها در محدوده
تابع سیگموئید قرار گیرد .این کار مانع از کوچک شدن بیش از حد وزنها شده و از اشباع
زود هنگام نورونها جلوگیری میکند (کوچکزاده و بهمنی.)0395 ،

1

. Logsig
. Tansig
3
. Purelin
4
. Khayet & Cojocaru
5
. Zafar & et al
2

مدلکردنوبهینهسازیسنتزآنزیمیکافئیکاسیدفناتیلاستربا ...

13

جدول  .1دادههای تجربی (آموزش ،ارزیابی و تست) ،مقادیر واقعی و پیش بینی شده درصد تبدیل مولی کافئیک اسید به
استر در مدل سازی به کمک شبکه عصبی مصنوعی
تبدیلمولی(درصد)
مقدار

مقدارپیش

مقدار

بینیشده

واقعی 

توسطANN



آنزیم
) (PLU

نسبتمولی
 (PE/CA)a

دما

زمان

(درجهسانتیگراد( 

(ساعت)

آزمایش

04/29140

05/60

511

31

51

30

Training
0

05/1552

05/11

211

11

51

30

2

21/6203

21/31

211

31

01

30

3

44/0612

44/13

511

11

01

30

5

30/0434

30/11

511

11

51

01

4

00/0033

00/34

211

11

01

01

0

01/6134

00/11

211

31

51

30

1

52/6156

53/10

511

31

01

30

9

52/1200

52/33

211

11

01

30

6

24/1969

24/13

511

31

51

01

01

06/1951

20/25

211

11

51

01

00

53/5015

55/10

211

31

01

01

02

19/0103

19/10

511

11

01

01

03

20/1134

21/61

311

41

41

25

05

03/0941

03/44

311

41

11

59

04

1/1166

11/24

311

01

41

59

00

54/3040

54/03

311

61

41

59

01

06/5566

06/19

011

41

41

59

09

34/6220

30/13

311

41

41

59

06

32/6141

31/44

411

41

41

59

Validation
21

09/1113

06/29

511

11

51

30

20

39/2003

50/44

511

31

01

01

22

00/6613

03/14

211

31

51

01

Testing
23

52/1503

53/65

311

41

41

12

25

11/6693

11/90

311

41

31

59

24

PE:2-Phenylethanol; CA: Caffeic Acid

a
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در گام اول تمامی ورودیها و خروجیها در طیف یکنواخت  0-1با توجه به معادله زیر
نرمال میشوند (کومار 0و همکاران:)2112 ،
() 1

)
)

(
(

که  xمتغیر xmax ،بزرگترین مقدار و  xminکوچکترین مقدار است (خواجه و همکاران،
 .)2103در صورتیکه اطالعات استفاده شده در شبکه عصبی به یک حدود مناسب مقیاس
بندی نگردد ،شبکه هنگام یادگیری به یک نقطه همگرا نخواهد شد ،یا نتایج معنی داری
نخواهد داد (خاییت و کوجاکارو.)2102 ،
-4-2الگوریتمژنتیک 
زمانی که مدل  ANNآماده شد متغیرهای ورودی آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهینه-
سازی میشوند .بهینهسازی با الگوریتم ژنتیک شامل چند مرحله میباشد .آغاز :جمعیت n

کروموزومی به صورت تصادفی ایجاد میشود (راه حلهای مناسب مسأله) که شامل دو مرحله
میباشد:
 -0ارزش گذاری :برازندگی ) f(xهر کروموزوم  Xدر جمعیت ارزیابی میشود.
 -2جمعیت جدید :جمعیت جدیدی تشکیل شده و مراحل زیر را تکرار کرده تا جمعیت
جدید کامل شود:
انتخاب :دو کروموزوم (والدین) را با توجه به برازندگی آنها از میان جمعیت انتخاب می-
شود (هر چه برازندگی بیشتر باشد شانس انتخاب بیبشتر است).
ترکیب :با توجه به احتمال ترکیب شدن ،والدین برای تشکیل فرزندان جدید با هم
ترکیب شده و با توجه به احتمال جهش ،فرزندان در هر لوکاس (موقعیت در کروموزوم) مورد
جهش قرار میگیرد.
پذیرفتن :فرزندان جدید را در جمعیت جدید گذاشته و جمعیت جدید ایجاد شده را برای
روند الگوریتم بکار میبریم .کل فرآیند همچنان ادامه مییابد تا زمانی که نتایج مناسب بدست
آید (میرزازاده و همکاران.)2119 ،

1

. Kumar & et al
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-9نتایجوبحث 
-4-9مدلسازیبااستفادهاز ANN
برای تعیین پیش بینی درصد تبدیل مولی کافییک اسید به استر از یک شبکه جلو رونده با
روال تعلیم انتشار به عقب )FFBP( 0استفاده گردید .این شبکه عصبی شامل الیههای ورودی،
پنهان و خروجی است .ورودی برای شبکه شامل  5متغیر مستقل یعنی دما ،زمان ،نسبت مولی
سابستریت و مقدار آنزیم و خروجی آن درصد تبدیل مولی کافئیک اسید به کافئیک فن اتیل-
استر است 24 .داده آزمایش بطور تصادفی به سه دسته تقسیم شدند 10 :درصد برای مجموعه
آموزشی 02 ،درصد برای مجموعه ارزیابی و  02درصد برای مجموعه تست (جدول .)0
توپولوژی یا ساختار شبکه نقش مهمی در نتایج پیشبینی شده دارد .تعداد نورونهای ورودی
و خروجی با تعداد دادههای ورودی و خروجی برابر است .با این حال ،تعدادی از نورونها در
الیه پنهان با چند بار آموزش شبکه عصبی از توپولوژیهای مختلف شناسایی شد و بر اساس
به حداقل رساندن  MSEیک مقدار بهینه انتخاب میگردد .نورونهای الیه مخفی از توابع
تبدیل تانژانت سیگموئید و نورونهای الیه خروجی از توابع تبدیل خطی به منظور تابع انتقال
استفاده میکنند .از الگوریتمهای  LMبرای به هنگامسازی وزنهای شبکه عصبی مصنوعی
استفاده شد .این الگوریتم یکی از الگوریتمهای پرکاربرد میباشد زیرا آموزش شبکه را بسیار
سریع انجام داده و سطح خطای موجود را حداقل میسازد .در این مطالعه ساختار بهینه مدل
 ANNایجاد شده شامل  5ورودی ،یک الیه پنهان با  01نورون و یک الیه خروجی بود
(شکل  .)2مقادیر پیشبینی شده با استفاده از مدل بهینه در جدول  0ارائه شده است .شکل 3
ارزیابی  MSEدر مرحله آموزش را با استفاده از الگوریتم  LMنشان میدهد .بر اساس این
شکل فرآیند آموزش در نظر گرفته شده بصورت رضایت بخش خاتمه یافته است .در شکل 5
مقادیر پیشبینی شده درصد تبدیل مولی کافئیک اسید به استر با استفاده از مدل  ANNو
الگوریتم  LMدر مقابل دادههای واقعی برای مجموعههای آموزش ،ارزیابی ،تست و همچنین
کل دادهها نشان داده شده است .بر اساس این اشکال نتایج همبستگی خوبی بین مقادیر پیش-
بینی شده و واقعی مشاهده میشود.

). Feed Forward Back Propagation (FFBP

1

52
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-2-9آنالیزحساسیت 
جهت تعیین میزان اثر هر پارامتر ورودی از نظر مقدار بر روی نتایج مدلهای شبکه عصبی
و نیز تشخیص بهترین ترکیبات ورودی از آنالیز حساسیت استفاده میشود .در این تحقیق
عملکرد چهار گروه (یک ،دو ،سه و چهار) متغیر به وسیلهی مدل بهینه  ANNبا استفاده از
الگوریتم  LMبا  01نورون در الیه پنهان مورد بررسی قرار گرفت .فاکتورهای ورودی
بصورت زیر تعریف میشوند :زمان ،P0 :دما ،P2 :نسبت مولی P3 :و مقدار آنزیم .P5 :نتایج
در جدول  2خالصه شده است .نتایج جدول  2نشان میدهد که  P2بهدلیل  MSEپایین
( )1/14126به عنوان موثرترین پارامتر در گروه یک متغیرها میباشد .همچنین مقدار  MSEبه
طور قابل توجهی کاهش یافته زمانی که  P2در تعامل با سایر متغیرها در گروههای دیگر مورد
استفاده قرار گرفت .حداقل مقدار  MSEدر گروه دو با تعامل بیشتر  1/101196 P2تعیین شد.
حداقل مقدار  MSEدر گروه سه با استفاده از تعامل  1/1156246 ،P0 + P2 + P3بود .زمانی
که  P5در تعامل با سایر متغیرها در گروه چهار مورد استفاده قرار گرفت مقدار  MSEاز
 1/1156246تا  1/11151کاهش یافت.

شکل .2ساختار بهینه بدست آمده از مدل آموزش دیده  ANNبا استفاده از الگوریتم  LMشامل  5ورودی،
یک الیه مخفی با  11نورون و یک خروجی
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شکل .3میانگین مربعات خطای آموزشی ،ارزیابی و تست برای الگوریتم LM

-9-9بهینهسازیبهکمک GA
از الگوریتم ژنتیک ( )GAبه منظور بهینهسازی ورودیهای مدل  ANNبا هدف دستیابی به
مقدار بهینه درصد تبدیل مولی کافئیک اسید به استر در واکنش آنزیمی استفاده شد .اندازه
جمعیت به کار رفته در این تحقیق ،01احتمال تقاطع  1/9و احتمال جهش  1/4میباشد .شرایط
بهینه پس از ارزیابی روش الگوریتم ژنتیک برای  21تکرار برای رسیدن به بهترین مقدار
درصد تبدیل مولی انتخاب شده است .شرایط بهینه پس از اجرای الگوریتم ژنتیک با استفاده
از بهترین مدل  ANNعبارتند از :زمان  01ساعت ،دما  06درجه سانتیگراد ،نسبت مولی 13:0
(کافئیک اسید -2 :فنیل اتانول) و مقدار آنزیم  .332 PLUمقدار پیش بینی شده تحت این
شرایط  69/02درصد بود .پس از بدست آوردن مقدار واقعی خطای حاصل 2/52درصد
گزارش گردید.
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Training Data
)Model predicted molar conversion (%

100
80

R² = 0.999

60
40
20
0
100

80

60

40

20

0

)Actual molar conversion (%

شکل  .5نتایج دادههای پیش بینی شده در برابر دادههای واقعی برای دادههای آموزش ،1دادههای ارزیابی،2
5
دادههای تست ،3کل دادهها

1

. Training Data
. Validation Data
3
. Test Data
4
. All Data
2
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 نورون در الیه پنهان برای آنالیز11  باLM  ارزیابی عملکرد اثرات متقابل متغیرهای ورودی برای الگوریتم.2 جدول
حساسیت
No

Interaction

MSE

R2

INa

Gradient

BLEb

Group of one variables
0

P0

1/014211

1/1145191

3

9/53 × 01-01

Y= 1/03x + 1/35

2

P2

1/194126

1/400360

0

9/99 × 01-0

Y= 1/01x + 1/00

3

P3

1/196032

1/001500

3

0/51 × 01-01

Y = 1/2x + 1/35

5

P5

1/021555

1/146411

0

1/00 × 01-00

Y = 1/105x +1/35

Group of two variables
4

P0+P2

1/101196

1/04105

0

0/60 × 01-01

Y = 1/92x +1/14

0

P0+P3

1/005961

1/144143

3

6/9 × 01-9

Y = 1/03x + 1/3

1

P0+P5

1/196295

1/131105

2

2/51 × 01-9

Y = 1/05x + 1/35

9

P2+P3

1/122509

1/02100

3

0/35 × 01-0

Y = 1/00x + 1/05

6

P2+P5

1/154322

1/035440

0

0/34 × 01-0

Y = 1/1x +1/03

01

P3+P5

1/163146

1/106353

3

6/65 × 01-0

Y = 1/03x + 1/20

Group of three variables
00

P0+P2+P3

1/1156246

1/955202

5

0/42 × 01-0

Y = 1/11x +1/166

02

P0+P2+P5

1/101404

1/202116

0

2/11 × 01-0

Y = 1/52x + 1/14

03

P0+P3+P5

1/003211

1/006129

2

0/40 × 01-0

Y = 1/52x + 1/09

05

P2+P3+P5

1/121096

1/924412

2

3/15 × 01-0

Y =1/6x + 1/55

1/111511

1/665411

5

0/19 × 01-01

Y = 1/69x +1/06

Group of four variables
04
a

P0+P2+P3+P5

Iteration Number (IN) ; bBest Linear Equation (BLE)
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-1نتیجهگیری 
در این مطالعه ،از هیبرید روش شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک ()ANN-GA
جهت مدل سازی و بهینهکردن واکنش آنزیمی کافئیک اسید و  -2فنیل اتانول به کمک
نووزیم  534استفاده شد .دادههای ورودی شامل زمان ،دما ،نسبت مولی  -2فنیل اتانول به
کافئیک اسید و مقدار آنزیم؛ و داده خروجی درصد تبدیل مولی کافئیک اسید به استر است.
بنابراین ابتدا از الگوریتم لونبرگ-مارکوارت جهت ساخت بهترین مدل شبکه عصبی
مصنوعی استفاده گردید .بهترین شبکه شامل یک الیه ورودی با  5نورون ،یک الیه مخفی با
 01نورون و یک الیه خروجی با یک نورون است .نتایج آنالیز حساسیت نشان داد که پارامتر
دما به دلیل  MSEپایین به عنوان موثرترین پارامتر در گروه یک متغیرها میباشد .در ادامه این
تحقیق ،مدل توسعه یافته شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهینه میگردد.
شرایط بهینه واکنش آنزیمی عبارتند از :زمان  01ساعت ،دما  06درجه سانتیگراد ،نسبت مولی
( 13:0کافئیک اسید -2 :فنیل اتانول) و مقدار آنزیم  .332 PLUمقدار واقعی و پیش بینی شده
تحت این شرایط به ترتیب  011/45و  69/02درصد بود.
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