کاربرد شبکههای عصبی و الگوریتمهای ژنتیک در پیشبینی و بهینهسازی فرآیند
نمکزدایی
سید هادی ریاضی* ،دانشگاه صنعت نفت اهواز     محمد زمان زرگرنژاد ،شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

در طــول فرآینــد نمکزدایــی ،ســعی بــر ایــن اســت کــه الیــه امولســیونی در ســطح مشــترک بیــن
آب و نفــت از بیــن بــرود .در صنایــع نفــت ،معمــوال امولســیون باعــث پراکنــده شــدن قطــرات آب
در فــاز پیوســته نفــت میگــردد .در امولســیونهای نفتخــام ،عوامــل امولســیونکننده موجــود در
ســطح مشــترک نفــت و آب ،از فرآینــد انعقــاد جلوگیــری میکننــد .ایــن عوامــل امولســیونکننده
شــامل ذرات رس و رســوبات معدنــی ترکیبــات شــیمیایی و طبیعــی ماننــد آســفالتین ،رزیــن و
واکــس در نفتخــام هســتند .تکنیکهــای زیــادی جهــت بهحداقــل رســاندن اثــرات امولســیون
در جداکنندههــای نفــت و گاز وجــود دارد .ایــن تکنیکهــا شــامل تزریــق مــواد امولســیونزدا،
افزایــش دمــای نفــت ،تفکیــک ثقلــی در ظــروف بــزرگ بــا زمــان مانــد بــاال و همچنیــن ولتــاژ
الکتروســتاتیک میباشــد .هــدف از انجــام ایــن مقالــه بهبــود کنتــرل تزریــق مــواد امولسیونزداســت.
طــی ایــن مطالعــه مدلــی بــا اســتفاده از هــوش مصنوعــی بــرای پوشــش محــدوده عملیاتی گســتردهای
از تمــام پارامترهــای موثــر بــر میــزان مصــرف مــواد امولســیونزدا طراحــی میشــود .مــدل طراحــی
شــده بهعنــوان یــک جعبــه ســیاه کنتــرل میتوانــد در داخــل کنترلکننــده مــورد اســتفاده قــرار
گیــرد .در ایــن مــدل ،تمــام پارامترهــای موثــر بــر میــزان مصــرف امولســیونزدا بهعنــوان ورودی و
میــزان مصــرف مــواد امولســیونزدا بهعنــوان خروجــی مــدل قــرار میگیرنــد .آزمایــش ایــن طــرح
کنتــرل ،کاهــش موثــر در میــزان مصــرف مــواد امولســیونزدا را در مقایســه بــا روش هــای خطــی
موجــود نشــان میدهــد .در نهایــت ،مــدل دیگــری بــرای بــرآورد آنالیــن میــزان نمــک موجــود در
نفــت تولیــدی توســعه داده شــده اســت .در ایــن مــدل ،غلظــت نمــک در نفــت خروجــی بهعنــوان
خروجــی مــدل و باقــی پارامترهــا بهعنــوان ورودی مــدل قــرار میگیرنــد .بــا اســتفاده از ابزارهــای
بهینهســازی ماننــد ژنتیــک الگوریتــم ،میــزان بهینــه امولســیونزدا در حالتــی کــه غلظــت نمــک تــا
 10 PTBکاهــش مییابــد ،بهدســت میآیــد.
اجرای فرآیندهای مختلف بر روی نفت خام با غلظت نمک باال ( غلظت
باالی  20پوند نمک به ازای هر  1000بشکه ی نفت) باعث آسیبرسانی
به خطوط لوله و تجهیزات مربوطه میشود .به این دليل ،پاالیشگاهها
در جداکنندههای نفت گاز باال دستی ،تجهیزات نمکزدایی نصب
میکنند .در سالهای اخیر ،با توجه به رشد تقاضای نفت در جهان،
فرآیند نمکزدایی به سرعت توسعه یافته است .بهموجب توسعه این
فرآیند ،انتظار پاالیشگاهها به منظور بهبود کیفیت نفت ورودی خصوصاً
نفتی با غلظت نمک پایین افزایش یافته است .وجود غلظت باالی نمک
در نفتخام ورودی به پاالیشگاه اثرات زیر را به همراه خواهد داشت[:]1
■ افزایش سرعت خوردگی در خطوط لوله انتقال و تجهیزات
پاالیشگاهی
■ کاهش طول عمر پمپها در اثر افزایش افت فشار بهواسطه رسوبات
نمکی
■ غیر فعال شدن فعالیتهای کاتالیستی بهعلت حضور ترکیبات فلزی
موجود در نمکها
*
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واژگان کلیدی:

نمکزدایی ،امولسیونزدا ،شبکه عصبی
مصنوعی ،الگوریتم ژنتیک

نمک در نفت خشک وجود ندارد بلکه در آب همراه نفتخام حل
شده است .آب ترکیب شده با نفت به دو صورت آزاد یا امولسیونی
وجود دارد .آب آزاد همراه نفت بهراحتی بهكمك جداکنندههای ثقلی
از نفت جدا میشود[ .]2آب موجود در نفت بهصورت امولسیونی در
مراحل مختلف تولید نفتخام تشکیل شده است .پایداری امولسیون
باعث ماندگاری قطرات آب در نفت میشود و از انعقاد آنان جلوگیری
میکند .با افزایش پایداری امولسیون ،هزینههای موردنیاز جهت کاهش
نمک و آب موجود در نفت ورودی جداکنندههای نفت گاز نیز افزایش
مییابد .بنابراین به دالیل اقتصادی و عملیاتی ،جداسازی آب همراه قبل
از انتقال یا پاالیش نفت ضروری است .یکی از موثرترین و پربازدهترین
روشها جهت غلبه بر پایداری امولسیون ،افزودن امولسیونزدای
شیمیایی به نفت میباشد .مواد امولسیونزدا با ناپایدار کردن غشای
بین قطرات آب و نفت ،جداسازی آب از نفت را تسهیل میبخشند.
در سالهای اخیر ،کنترل میزان مواد امولسیونزدا بهصورت خودکار
انجام میشود .کنترلکننده از معادالت خطی مختلف در بازههای
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مختلف پارامترهای عملیاتی استفاده مینماید .بعضی از این پارامترهای
عملیاتی عبارتند از :دمای نفت ورودی ،ولتاژ الکتروستاتیک نمکزدا،
برش آب و سرعت جریانی نفت ورودی .عملکرد کنترلکننده براساس
میزان نمک موجود در نفت تولیدی بررسی میشود .میزان نمک مجاز
در نفت تولیدی در مرحله نهایی برابر  10 PTBمیباشد .جهت یافتن
عملیترین استراتژی کنترل برای مصرف مواد امولسیونزدا ،پارامترهای
موثر بر میزان نمک موجود در نفتخام باید در شرایط بهینهی خود قرار
گیرند .این پارامترها عبارتاند از دمای نفتخام ،ولتاژ الکتروستاتیک
نمکزدا ،ولتاژ الکتروستاتیک نمكزدا ،نرخ آب شستوشو ،میزان
آب موجود در نفتخام ورودی ،نرخ جریانی کلی نفتخام ،نوع و
نرخ جریانی مواد امولسیون زدا .اَل-اُتِیبی و همکارانش [ ]3عملکرد
فرآیند نمکزدا  /نمزدا را بررسی کردهاند .این مطالعه شامل بررسی
اثرات غلظت مواد امولسیونزدا ،حرارت ،نرخ آب شستوشو ،غلظت
نمک و زمان اختالط با آب شستوشو میباشد .در این کار ،عملکرد
فرآیند نمکزدا  /نمزدا با محاسبهی میزان شوری و برش آب که
وابسته به پنج پارامتری که در باال ذکر شده است مورد ارزیابی قرار
گرفت .آقای صفوی و همکارانش [ ]4با استفاده از دادههای بهدست
آمده از واحد نمکزدایی پاالیشگاه بندرعباس ،با استفاده از شبکههای

1

شبکههای عصبی  Feed-Forwardو Feed-Back

2

ساختار شبکه عصبی مصنوعی

عصبی مصنوعی فرآیند موردنظر را مدلسازی نمودهاند .در این
تحقیق ،با استفاده از آنالیز حساسیت ،جریان و دمای آب تزریقی در
نمکزدای اول و جریان آب و نفت تزریقی و دمای آب تزریقی در
نمکزدای دوم بهعنوان ورودی شبکه عصبی در نظر گرفته شدهاند.
این پارامترها بیشترین تاثیر بر میزان آب خروجی واحد نمکزدایی
(خروجی مدل شبکه عصبی) را دارا میباشند .بعضی از پارامترهای
سیستم ثابت نمیباشند و دارای اثرات غیرخطی بر روی غلظت
نمک موجود در نفت خروجی میباشند مانند نرخ نفتخام ورودی،
دمای نفتخام و برش آب .در این شرایط استفاده از کنترلکنندهای
غیرخطی که توانایی تنظیم چنین پارامترهایی را بهكمك وفق دادن
رفتار خویش دارد ،موردنیاز است .مطابق توصیفات باال ،این تحقیق
تکنیک جدیدی بهعنوان کنترل هوشمند جهت کنترل نرخ تزریق مواد
امولسیونزدا ارائه میدهد .تکنیک ارائه شده شبکههای عصبی مصنوعی
میباشد .بهمنظور نشان دادن ضرورت تغییرات طرح کنترل نرخ مواد
امولسیونزدا ،عملکرد کنترلکنندههای موجود در جداکنندههای نفت
گاز مناطق نفتخیز جنوب ارزیابی خواهد شد .برای رسیدن به این
منظور ،شبکههای عصبی با استفاده از مجموعه دادههای بهدست آمده
از جداکنندههای نفت گاز مناطق نفتخیز جنوب طراحی میشوند.
شبکهی طراحی شده جهت پیشبینی نرخ مصرف مواد امولسیونزدا
در شرایط عملیاتی یکسان استفاده میگردد .شبکه ایجاد شده جهت
جایگزین شدن با کنترلکنندههای خطی موجود در جداکنندههای نفت
گاز مناطق نفتخیز جنوب ارائه میشود .هماکنون در جداکنندههای
نفت گاز موجود در مناطق نفتخیز جنوب ،تحلیلگر آنالین نمک
وجود ندارد .مدلهای موجود نیازمند به نگهداری مکرر میباشند و
همچنین از دقت کافی برخوردار نیستند .بنابراین هدف دوم از این پروژه
ایجاد و توسعه یک شبکه طراحی شده مناسب بهمنظور پیشبینی غلظت
نمک موجود در نفت خروجی میباشد .این روش کمک شایانی به
خواندن آنالین غلظت نمک با حداکثر سرعت ممکن مینماید .همچنین
با استفاده از شبکه مورد استفاده جهت پیشبینی غلظت نمک ،مقدار
نرخ امولسیونزدایی که غلظت نمک را به  10 PTBمیرساند ،بهدست
میآید .بنابراین سومین و مهمترین هدف این پروژه بهینهسازی نرخ
امولسیونزدا جهت رسیدن به غلظت نمک  10 PTBمیباشد .نتایج این
مطالعه جهت کاهش هزینههای مربوط به فرآیند نمکزدایی سودمند
خواهد بود .این کاهش هزینه عمدتاً مربوط به کاهش نرخ مصرف
امولسیونزدا میباشد.
 -1شبکههای عصبی مصنوعی

شـبکههای عصبـی مصنوعـی نوعـی مـدل آمـاری اسـت کـه بـر اسـاس
کارکـرد مغـز انسـان طراحـی شـده اسـت .ایـن نـوع مـدل بـا تواناییاي
کـه در اختیـار دارد میتوانـد ورودیهـای معینی را دریافـت کند و طی
یـک سـری پردازشهای موجـود در مـدل ،نتیجه مطلـوب را ارائه دهد.
شـبکههای عصبـی از واحدهـای سـادهای به نام نورون سـاخته میشـوند
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و سـلولهایی نظیـر آنچه که در مغز انسـان وجـود دارد را ارائه میدهند.
در یـک شـبکه ،نورونهـا بوسـیله اتصـاالت وزنـی بـه یکدیگـر متصـل
میشـوند .از طریـق تنظیـم ایـن وزنهـا ،فرآینـد آمـوزش درون شـبکه
بهدسـت میآیـد .شـبکههای عصبـی از مجموعـه الیههایـی تشـکیل
میشـود کـه الیـه اول شـامل ورودیهـا والیـه آخـر شـامل خروجیهـا
میباشـد .الیههـای نهـان نیـز بیـن الیههـای ورودی و خروجـی قـرار
میگیرنـد .شـبکههای عصبـی براسـاس نـوع فیزیـک مسـئله میتواننـد
تکالیـه یـا چندالیـه باشـند .فرآینـد آنالیـز دادههـا بـا ورود پارامترهای
خـوراک بـه الیـه اول نورونهـا آغـاز میگـردد و سـپس دادههـا بـرای
تنظیمـات بیشـتر بـه نورونهـای الیـه دوم انتشـار مییابنـد .سـپس نتایـج
بـه الیـه بعـدی انتقـال میگـردد و ایـن فرآینـد ادامـه مییابـد تـا بـه الیه
دادههـای خروجی برسـد.
در اتصال بینالیهای ،دو نوع عمده از اتصاالت بین نورونهای شبکه
وجود دارند که عبارتاند از  Feedforward Networkو Feedback
 .Networkدر شبکه  feedforwardسیگنالها تنها در یک جهت از الیه
ورودی به سمت الیههای نهان و در نهایت الیه خروجی جریان یابند.
در شبکه  feedbackسیگنالها میتوانند در نورونهای یک الیه یکسان
یا در الیههای قبلی جریان یابند .هر دو نوع این اتصاالت بین نورونها
در شکل 1 -نشان داده شده است .هدف شبکههای عصبی یادگیری
براساس اتصاالت منطقی بین الگوهای پارامترهای ورودی و خروجی،
آنالیز و یا یافتن ساختار الگوهای پارامترهای ورودی میباشد .با فراهم
کردن شبکههای عصبی با دادههای موجود ،شبکه آموزش دیده از طریق
اصالح وزنهای اتصالی بین نورونها بهدست میآید (شکل.]5[)2 -
 -1-1عملکرد مدل

ارزیابـی قـرار میگیـرد.
 -2-1الگوریتم ژنتیک

ایده اصلی الگوریتمهای تکاملی در سال  1960میالدی توسط
ریچنبرگ مطرح گردید .الگوریتمهای ژنتیک که منشعب از این نوع
الگوریتمها میباشد ،در حقیقت روش جستجوی کامپیوتری بر پایه
الگوریتمهای بهینهسازی و بر اساس ساختار ژنها و کروموزمهاست
که توسط جان هلند ( )1970در دانشگاه میشیگان مطرح شد[.]6
الگوريتمهاي ژنتيك يكي از قويترين روشهاي برگرفته از طبيعت
است كه به جستجوي فضاي مسأله بهصورت تصادفی هدایت شده
پرداخته که اين جستجو در قالب تالش جهت ایجاد جوابهايي بهتر،
در هر نسل نسبت به جوابهاي نسل قبل صورت ميگيرد و يكي از
بهترين شيوههاي بهينهسازي عددي در مسائل علوم و مهندسي را ارائه
ميكند .مراحل الگوریتم ژنتیک در شکل 3-نشان داده شده است.
ابتدا پاسخ مسئله در قالب یک ساختار کروموزمی تعریف میشود
(کدگذاری) .با معرفی تابع برازش ،کیفیت پاسخهای ارائه شده در هر
کروموزم بهصورت عدد بیان میگردد .سپس تعداد معینی کروموزم به
صورت تصادفی تولید شده که این کروموزمها بهعنوان جمعیت اولیه
شناخته میشوند .در این مرحله تعدادی پاسخ برای مسئله وجود دارد که

برای تعیین عملکرد مدل ،معموال ضریب تعیین  Rمورد استفاده قرار
میگیرد .در شبکه عصبی R2 ،دقت مدل را در پیشبینی خروجیها
اندازهگیری میکند.
()1
2

 YR ، YSو  Nبه ترتیب دادههای واقعی ،دادههای شبیهسازی شده (پیش
بینی شده) و تعداد کل دادههای مورد استفاده میباشد.
در بسیاری از مدلها ،ضریب تعیین نمیتواند بهتنهایی عملکرد مدل
را بیان کند .در این موارد از پارامترهای دیگری نظیر MSE 1استفاده
میشود .در این پروژه ،عملکرد شبکه عصبی در پیشبینی خروجیها
توسط  MSEو  R2مورد ارزیابی قرار میگیرد MSE .طبق معادله زیر
بیان میشود:
()2
در یـک مـدل دقیـق مقـدار  R2نزدیـک به یـک و مقـدار  MSEنزدیک
بـه صفـر میباشـد .عملکـرد الگوریتمهـای ارائـه شـده در ایـن تحقیـق
بـا توجـه بـه دو تکنیـک بـاال بـرای یافتـن سـاختار بهینـه شـبکه ،مـورد
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عمدتاً از کیفیت پایینی برخوردار هستند .میزان کیفیت هر کروموزم از
جمعیت بر اساس تابع برازش مشخص میشود .حال با استفاده از روش
مناسب (روشی که در آن احتمال انتخاب کروموزم با مقدار برازش بهتر
بیشتر از کروموزم دارای مقدار برازش ضعیفتر باشد) دو کروموزم
جهت تولیدمثل انتخاب میگردد .سپس با استفاده از این دو کروموزم،
کروموزم جدیدی ایجاد میشود(جفتگیری) .با یک احتمال مشخص
تعدادی از ژنهای بعضی از کروموزمها تغییر مییابد .انجام مراحل
انتخاب ،جفتگیری و جهش باعث ایجاد جمعیت جدید (نسل جدید)
از کروموزمها میگردد .در صورت همگرایی کروموزمها به پاسخ
مطلوب ،عملیات تولی ِد نسل متوقف میگردد .درغیراینصورت ،ایجاد
هر نسل از نسل قبلی تا رسیدن به جواب مطلوب یا برقراری شرط پایان
الگوریتم ادامه مییابد.

واحد نمکزدایی مورد ارزیابی واقع شد .بعد از ارزیابیهای انجام
شده ،واحد نمکزدایی که بهترین ترکیب از محدودههای عملیاتی از
پارامترهای نرخ آب شستوشو ،نرخ تولید نفت و نرخ مصرف امولسیون
زدا را فراهم میکند ،انتخاب گردید .برای به حداکثر رساندن محدوده
دادههای دمای نفت ،این نوع دادهها در یک چارچوب زمانی یکساله
با در نظر گرفتن عامل آب و هوای فصلی ،جمعآوري شدهاند .بنابراین
تمام دادههای مورد استفاده در این کار ،کام ً
ال واقعی و مورد اطمینان
میباشند .عواملی که نقش مهمی در تعیین نرخ مصرف امولسیونزدا
دارند ،درجدول 1-با مقادیر حداقل و حداکثر خود لیست شدهاند.
دادههای جمعآوري شده نشان میدهند که نرخ مصرف امولسیونزدا
بهدست آمده از یک کنترل کننده خطی بین  18 GPD2و GPD

 -2پردازش دادهها و طراحی شبکه عصبی مصنوعی

دادههای مورد استفاده در این کار ،از یکی از واحدهای نمکزدایی
موجود در میدان نفتی اهواز جمعآوری شدهاند .در این تحقیق از شبکه
عصبی مصنوعی جهت پیشبینی نرخ مصرف امولسیون زدا و پیشبینی
غلظت نمک در نفت خروجی استفاده میگردد .از الگوریتم پس انتشار
خطا جهت آموزش شبکه و محاسبه خطا استفاده میشود .تعداد الیهها،
تعداد نورونها و ترکیب مناسبی از توابع انتقال از طریق رویه خطا و
آزمایش بهدست میآیند.

4

توزیع داده های برش آب

 -1-2جمعآوری دادهها

اگر دادههای جمعآوری شده محدوده وسیعی از موثرترین عوامل بر
ناپایداری امولسیون در واحد نمکزدا را در بر گیرند ،نتایج حاصل
از این کار ،کارایی قابلتوجهی خواهد داشت .برای اطمینان از اینکه
دادههای جمعآوري شده محدوده مناسبی را پوشش میدهند ،چندین
عوامل موثر در امولسیونزدا

1

حداقل

حداکثر

واحد

عامل

برش آب

5

20

%

نرخ آب شستوشو

84

18

GPM 3

دمای نفت

04

150

˚F

ولتاژ نمزدا

00001

35000

Volt

ولتاژ نمکزدا

00001

35000

Volt

نرخ جریان نفت ورودی

02

132

MBD 4

غلظت نمک در نفت
ورودی

053

4200

PTB

5

6

توزیع دادههای نرخ آب شستشو

توزیع دادههای دمای نفت
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 188می باشد .توزیع و فراوانی دادههای نرخ مصرف امولسیونزدا و
پارامترهای موثر بر آن در شکلهای  4تا  11نشان داده شده است.
 -2-2روش جمعآوري دادهها

7

توزیع دادههای نرخ مصرف امولسیون زدا

8

توزیع دادههای ولتاژ نمزدا

9

توزیع دادههای ولتاژ نمکزدا

در واحد نمکزدایی موردنظر ،تمامی عوامل ذکر شده در جدول1 -
به غیر از غلظت نمک بهصورت آنالین توسط فرستندههای نصب شده
در میدان اندازه گیری میشوند و سپس دادههای اندازه گیری شده
به سیستم کنترل فرستاده و در سرورهای خاصی به نا م �Plant Infor
 )PI( mationکپی و ذخیره میشوند .غلظت نمک نیز سه بار در روز
اندازه گیری و بهصورت فایل الکترونیکی ذخیره میگردد .فایلهای
الکترونیکی دادههای مربوط به نمونه نفت را برای اندازه گیری غلظت
نمک در یک زمان دقیق جمعآوري میکند .هدف از این کار این
است که پارامترهای دیگر نیز در همان زمان اندازه گیری شوند .بهعنوان
مثال ،فایلهای الکترونیکی موجود غلظت نمک را در ساعت 8:15
صبح 2000 PTB ،نشان میدهند .بنابراین سایر پارامترهای موجود در
جدول 1 -از سرور  PIدر همان زمان اندازه گیری میشوند.
 -3-2پردازش دادهها

در شبکههای عصبی و آنالیزهای آماری ،نویزها از مهمترین عواملی
2

عملکرد شبکه طراحی شده با روشهای مختلف نرمالسازی

معادله

روش نرمالسازی
Normalization to The
Maximum

0/998
0/859

Simple Range Scaling

Zero-Mean Normalization

 RiMaxبیشــترین محــدوده بیــن مقــدار
متوســط و مقــدار حداقــل یــا حداکثــر

مــی باشــد.

10

80

توزیع دادههای نرخ جریان نفت ورودی

11

خطای شبکه

توزیع دادههای غلظت نمک در نفت ورودی

1/665
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میباشندکه باعث ایجاد رفتار متفاوت بعضی از نقاط نسبت به مجموعه
کلی دادهها میشوند .نویزهای موجود در دادههای آموزش شبکه را به
فضای گستردهتری از جوابها سوق میدهد که منجر به کاهش شدید
دقت نتایج شبکه میگردد .در این کار ،برای تشخیص نویزهای موجود
در دادههای جمعآوري شده ،مرور اجمالی بصری برای یافتن دادههای
مشکوک انجام شده است .هفت متغیر فرآیند که از طریق ابزارهای
موجود در میدان اندازه گیری میشوند ،با توجه به تغییرات مورد انتظار
در بازه زمانی ،به سه گروه تقسیم بندی میگردند .اولین گروه شامل
پارامترهایی میباشد که تغییرات چندانی با زمان ندارند؛ مانند دمای نفت
و برش آب در نفت ورودی .هرگونه تغییر ناگهانی در متغیر اندازه گیری
شده توسط ابزارهای موجود ،منجر به کاهش دقت اندازه گیری میشود.
این امر باعث میشود که دادههای بهدست آمده را اشتباهاً نویز تلقی
کنیم .پس موارد از این قبیل را باید از نویزها مستثنی کنیم .در صورت
عدم وجود تغییرات ناگهانی ،باید به نویز بودن دادههای اندازه گیری
شده شک کرد .دومین گروه شامل ولتاژهای مربوط به نمکزدا و نمزدا
میباشد که تغییرات مالیمی در یک دوره کوتاه زمانی دارند اما اثرات
آنها در شرایط غیر عادی بطور قابلمالحظهای در خدمت رسیدن به
اهداف این کار میباشد .در این گروه ،برای چک کردن وجود نویزها،
از روند بازیابی و تراوش 5ولتاژ استفاده میگردد .اگر بازیابی ولتاژ در
یک دوره زمانی معقول اتفاق افتد ،دادههای مربوطه قابل اطمینان بوده
و باید آنها را در آموزش شبکه در نظرگرفت .در غیر این صورت باید
مورد استثنا واقع شوند .سومین گروه شامل متغیرهای جریانی میباشد
که تغییرات زیادی در یک دوره کوتاه زمانی دارند .هنگامی که
پارامترهای مربوط به این گروه رفتار غیرمعقولی از خود نشان میدهند،
برای جلوگیری از به اشتباه افتادن شبکه ،دادههای مورد نظر از مجموعه
دادهها باید حذف گردند زیرا ارزیابی مقادیر اندازه گیری شده چنین
پارامترهایی غیرممکن میباشد .بعد از ارزیابی دادههای جمعآوري
شده 9 ،داده نویز بهدست آمد .از بین این  9داده 6 ،داده ناشی از بد عمل
کردن ابزارهای اندازه گیری بود .این  6داده از مجموعه دادهها حذف
گردیدند 3 .داده نویز باقیمانده نیز تصحیح و برای شرایط فرآیند واقعی
بهکار گرفته شدند.

 -4-2نرمالسازی دادهها

حتی اگر دادهها بازتابی از رفتار سیستم واقعی باشند ،شبکه آموزش دیده
به دلیل عدم نرمالسازی دادهها یا نرمالسازی آنها با روش نامناسب،
نتایجی با درجه خطای باال تولید می کند .برای مشخص نمودن بهترین
روش نرمالسازی در این مطالعه ،دادههای مورد نیاز جهت ساخت
شبکه با روشهای نرمالسازی مختلف تهیه میشوند .جدول 2-سه
روش نرمالسازی استفاده شده در این کار و همچنین خطای شبکه
آموزش دیده ناشی از نرمالسازی دادهها با سه روش مطرح شده را
نشان میدهد .با توجه به خطاهای بهدست آمده در این جدول ،روش
 Simple Range Scalingبا کمترین خطا ،جهت نرمالسازی دادهها در
این کار انتخاب شده است.
 -5-2طراحی شبکه عصبی

هدف از توسعه یک شبکه عصبی ،تولید شبکهای است که برای
متغیرهای خروجی کمترین خطا بین دادههای واقعی و پیشبینی شده
را ایجاد نماید .در اینجا این سوال مطرح میشود که معیار طراحی
بهینه یک شبکه در انتخاب توابع انتقال ،تعداد الیههای نهان و تعداد
نورونهای هر الیه چیست.
 -1-5-2انتخاب تابع انتقال

انتخاب تابع انتقال تاثیر بهسزایی بر دقت خروجی شبکه میگذارد.
معموالً سه تابع انتقال اصلی برای مدلسازی شبکه عصبی وجود دارد
که شامل توابع  Tansig، Logsigو  Purelinمیباشند (شکل .)12 -برای
تعیین بهترین ترکیب از توابع انتقال در شبکه با یک یا دوالیه نهان ،توابع
انتقال مختلفی برای توسعه شبکه استفاده میشود .آزمایش عملکرد
شبکه با یک الیه نهان که شامل  30نورون میباشد ،نشان میدهد که
استفاده از تابع انتقال  Tansigبین الیه ورودی و الیه نهان به همراه
استفاده از تابع انتقال  Purelinبین الیه نهان و الیه خروجی ،باالترین
مقدار ضریب تعیین ( )R2و کمترین مقدار  MSEرا تولید مینماید .نتایج
آزمایش در جدول 3-نشان داده شده است .رویهای مشابه برای شبکهای
با دو الیه نهان اعمال میگردد .نتایج نشان میدهند که بهترین ترکیب
توابع انتقال استفاده از تابع  Tansigبین الیه ورودی و الیه نهان اول،
استفاده از تابع  Logsigبین الیه نهان اول و دوم و استفاده از تابع Purelin
بین الیه نهان دوم و الیه خروجی میباشد.

 -2-5-2تعداد الیهها

12

انواع توابع انتقال

تعیین تعداد الیههای نهان جهت ایجاد یک شبکه با کمترین خطا در
پیشبینی خروجیهای موردنظر ،امري ضروری است .معموالً برای
تعیین تعداد بهینه الیههای نهان از رویه خطا و آزمایش استفاده میشود
و بنابراين ،ساختاری با کمترین تعداد الیههای نهان با درجه خطای
قابلقبول انتخاب میگردد .هرچه تعداد الیههای نهان یک شبکه کمتر
باشد ،زمان کمتری برای آموزش شبکه مورد نیاز است .جدول4-

81

ساختارهای مختلف شبکه به همراه عملکرد آن را نشان میدهد .طبق
نتایج بهدست آمده ،شبکه با دو الیه نهان بهترین عملکرد را دارد.
توانایی شبکه عصبی جهت یادگیری توابع نگاشت پیچیده با انتخاب
درست تعداد نورونهای موجود در الیههای نهان بهبود مییابد [.]7
تعداد نورونهای موجود در الیههای نهان تاثیر بهسزایی در عملکرد
شبکه عصبی خواهد گذاشت .استفاده از تعداد نورون کم ،مانع از
یادگیری دقیق اغلب الگوهای موجود توسط شبکه عصبی میشود .از
سویی دیگر ،وجود تعداد باالی نورونها منجر به حفظ کردن الگوها
شده و در نتیجه مانع از یادگیری تشخیص ویژگیهای اساسی آنها
توسط شبکه عصبی میگردد .جدول 5-عملکرد یک شبکه دو الیه را
با تعداد نورونهای مختلف نشان میدهد .برای تعیین تعداد نورون ،باید
کمترین تعداد نورون که باعث عملکرد مناسب شبکه میگردد ،انتخاب
شود .با توجه به نتایج جدول 5-شبکهای دو الیه با تعداد نورون 30:20
جهت استفاده در این تحقیق انتخاب میگردد.
3

توابع انتقال انتخابی در یک شبکه با یک الیه نهان

تابع انتقال
Input-Hidden

Hidden-Output

R2

MSE

Tansig

Purelin

0/908

23

Logsig

Purelin

0/876

36

بعد از تعیین تعداد الیهها و تعداد نورونهای هر یک از این الیهها و
قبل از آغاز فرآیند آموزش شبکه ،وزنهای شبکه باید تنظیم گردند.
در غیر اینصورت َمتلب (نرمافزار مورد استفاده در این کار) با مقادیر
تصادفی مقدار دهی اولیه وزنها را انجام خواهد داد .فرآیند آموزش
شبکه عصبی با الگوریتم پسانتشار خطا را میتوان بهعنوان یک فرآیند
بهینهسازی جهت به حداقل رساندن خطا از طریق دستکاری وزنهای
شبکه توصیف نمود .الگوریتم پس انتشار خطا از تکنیکهای بهینهسازی
محلی برای رسیدن به حداقل خطا استفاده مینمایند[ .]8تعریف مینیمم
محلی توسط الگوریتم از مراحل اساسی فرآیند آموزش و به تبع آن
تعیین خروجی شبکه میباشد .در صورتی که مینیممهای انتخابی به
مینیمم مطلق نزدیک باشد ،پاسخ شبکه به مقدار واقعی نزدیک میگردد.
در غیر این صورت شبکه عصبی عملکرد ضعیفی جهت تولید پاسخهای
نزدیک به فرآیند واقعی خواهد داشت .تعیین مینیممهای محلی در رویه
پس انتشار خطا به كمك فرآیند مقداردهی اولیه وزنهای شبکه کنترل
میگردد .عالوهبر این ،مقداردهی اولیه وزنها ،نقش مهمی در سرعت
همگرایی شبکه ایفا میکند[ .]8روش مورد استفاده در مقداردهی اولیه
وزنها در این کار بسیار ساده بوده ولی عملکرد باالیی دارد .در این
روش ابتدا مقدار صفر بهعنوان مقدار اولیه همه اتصاالت وزنی الیههای
5

عملکرد شبکه عصبی تک الیه با تعداد نورون های مختلف

MSE

Tansig

Logsig

0/866

42

تعداد نورون ها

R2

Logsig

Tansig

0/881

32

10-20

0/9047

21

Purelin

Logsig

0/869

40

20-30

0/9298

17

Purelin

Tansig

0/872

38

30-40

0/9004

23

Tansig

Tansig

0/904

29

Logsig

Logsig

0/895

28

4
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عملکرد شبکه

 -3-5-2مقدار دهی اولیه وزنها

عملکرد شبکه با یک یا دو الیه نهان

تعداد الیهها

تعداد نورون ها

R2

( 3یک الیه نهان)

10

0/8407

29

( 3یک الیه نهان)

20

0/8567

26

( 3یک الیه نهان)

30

0/8866

23

( 4دو الیه نهان)

10-20

0/9047

18

( 4دو الیه نهان)

20-30

0/9298

16

( 4دو الیه نهان)

30-40

0/9004

20

MSE

6

عملکرد شبکه با دو روش مقداردهی اولیه وزنها

MSE

روش مقداردهی اولیه

R2

Weight and Bias Update

0/9125

20

Random Initialization method
)(Trail 1

0/8697

39

Random Initialization method
)(Trail 2

0/8995

Random Initialization method
)(Trail 3

0/8910

29

Random Initialization method
)(Trail 4

0/8937

28

Random Initialization method
)(Trail 5

0/8705

25

34
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اول و دوم قرار میگیرد .همچنین برای بایاسهای الیه اول و دوم،
مقدار یک در نظر گرفته میشود .سپس شبکه آموزش میبیند و مقادیر
وزنی و بایاس الیهها ذخیره میگردد .در ادامه ،حلقهای تعریف میشود
که با استفاده از آن ،شبکه از وزن و بایاس محاسبه شده برای آموزش
خود استفاده کند .در این شرایط ،در صورتی که عملکرد شبکه رو به
بهبودی رود ،وزنها و بایاسهای تولید شده جایگزین مقادیر قدیمی
آنها میگردند .اجرای این رویه بر شبکه عصبی منجر به افزایش عملکرد
شبکه میشود بهطوریکه  MSEکاهش یافته و  R2افزایش مییابد.
جدول 6-عملکرد شبکه بهدست آمده از روش ارائه شده را با روش
مقداردهی اولیه تصادفی برای  5مرحله مختلف مقایسه مینماید.
 -3نتایج و بحثها

شبکه عصبی مصنوعی طراحی شده در بخش قبل ،عملکرد قابلقبولی را
در  R2و  MSEاز خود نشان داده است .در این بخش ،توانایی شبکه عصبی
در پیشبینی خروجی (نرخ مصرف امولسیونزدا) ارزیابی خواهد شد.
سپس با استفاده از نرخ تزریق پیشبینی شده امولسیونزدا و یک شبکه
آموزش دیده جدید (مطابق ساختار شبکه مورد استفاده در پیشبینی
نرخ مصرف امولسیونزدا ) به پیشبینی غلظت نمک موجود درنفت
خروجی پرداخته میشود .نتایج بهدست آمده از شبکههای ساخته شده
با دادههای واقعی بهدست آمده از واحد نمکزدایی در همان شرایط
عملیاتی ،مقایسه میگردد .همچنین از شبکه مورد نظر جهت پیشبینی
غلظت نمک در نفت ،برای بهینهسازی نرخ مصرف امولسیونزدا در
شرایطی که غلظت نمک به  10 PTBکاهش یابد ،استفاده میگردد.
در این شرایط با استفاده از ژنتیک الگوریتم ،مقدار بهینه نرخ مصرف
امولسیونزدا در دماهای مختلف بهدست میآید.

محاسبه شده می باشد .شکل 13-مقایسه بین دادههای واقعی و پیش بینی
شده را نشان می دهد .مدل ایجاد شده توسط شبکه عصبی در محدوده
تعریف شده برای نرخ مصرف امولسیون زدا ( )]18 -188[ GPDبه
درستی عمل میکند .این مدل برای دادههای خارج از محدوده تعریف
شده ،عملکرد خوبی نخواهد داشت .نرخ مصرف امولسیونزدا تنها
در هنگام آغاز بهکار واحد ،هنگام خاموش شدن واحد و یا نوسانات
موجود در ترانسفورماتورها از حد مجاز تجاوز مینماید .براساس
آنالیزهای انجام شده بر روی مجموعه دادههای آموزش ،در مرحله
تعمیم ،عملکرد شبکه جهت پیشبینی خروجی براساس مجموعه
دادههای جدید ارزیابی میشود .مجموعه دادههای جدید شامل 104
داده میباشند که بهصورت تصادفی انتخاب شدهاند .از آنجایی که
شبکه عصبی مصنوعی در برونیابی دادهها ضعیف میباشد ،دادههای
جدید باید درون محدوده دادههای آموزش قرار داشته باشند .عملکرد
این مرحله برحسب  R2و  ،MSEبه ترتیب  0/9247و  15/2میباشد.
در شکل 14-داده های شبیهسازی شده در برابر دادههای واقعی بهدست
آمده از واحد رسم شدهاند .در این شکل ،هر چقدر دادهها به خط y = x
نزدیکتر باشند ،میزان  R2باالتر میرود و نشاندهنده عملکرد قابلقبول
مدل است.

 -1-3شبکه عصبی مصنوعی جهت پیشبینی نرخ مصرف
امولسیونزدا

در فرآیند طراحی و آموزش شبکه عصبی مصنوعی ،دقت شبکه درون
حلقهای که وزنها و بایاسها را برای رسیدن به مقادیر بهینه بر حسب
 R2و  MSEمقدار دهی میکند ،توسعه مییابد .معموالً آزمایش شبکه
عصبی در دو مرحله فراخوانی 6و تعمیم 7جهت ارزیابی عملکرد آن
در پیشبینی خروجیها ،انجام میشود .در مرحله فراخوانی ،مجموعه
دادههایی که جهت آموزش شبکه استفاده شدهاند ،برای ارزیابی
عملکرد شبکه بهکار میروند .در مرحله تعمیم ،عملکرد شبکه با استفاده
از مجموعه دادههای جدید ،ارزیابی میگردد .در مرحله فراخوانی ،در
طول فرآیند آموزش ،عملکرد شبکه در برابر دادههای واقعی چک
میگردد .دقت متوسط مقادیر پیشبینی شده برحسب  R2و ،MSE
بهترتیب  0/9278و  14/81میباشد .مقدار باالی  R2نشاندهنده توانایی
مدل در پیشبینی نرخ مصرف امولسیونزدا با دقت مناسب میباشد.
انحراف متوسط بین خروجی مدل و دادههای واقعی مربوط به نرخ
مصرف امولسیونزدا برابر  3/84میباشد .این انحراف ،جذر دوم MSE

13

نمودار مقایسه دادههای واقعی و شبیهسازی شده بر اساس
مجموعه دادههای مورد استفاده در آموزش شبکه
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نمودار مقایسه دادههای واقعی و شبیهسازی شده بر اساس
مجموعه دادههای جدید(استفاده نشده در آموزش شبکه)
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 -2-3شبکه عصبی مصنوعی جهت پیشبینی غلظت نمک در نفت
خروجی واحد نمکزدایی

در عملیات نمکزدایی ،اندازه گیری نمک در نفت تولیدی باید مکررا ً
جهت کمک به رفع عیب فرآیند در زمانی کوتاه ،فراهم شود .معموالً
روش مورد استفاده برای این کار ،جمعآوري نمونهها و آزمایش
بهصورت دستی میباشد .این روش دستی زمان زیادی جهت تولید
دادههای فوری نیاز دارد .همچنین برای اعمال این روش ،تعداد افراد
زیادی را هنگامی که سایر بخشها به آنها نیاز دارند ،درگیر خود

15

توزیع دادههای غلظت نمک در نفت خروجی

16

نتایج مرحله فراخوانی برای تحلیلگر نمک طراحی شده با شبکه
عصبی در مقایسه با دادههای واقعی

17

نتایج مرحله تعمیم برای تحلیلگر نمک طراحی شده با شبکه عصبی
در مقایسه با داده های واقعی

میکند .بنابراین نیاز به یک آناالیزور آنالین نمک ضرورت مییابد.
آناالیزورهای آنالین نمک متعددی در بازار وجود دارند اما همه آنها
بهدلیل نیاز به نگهداری ،دقت پایین نتایج و ناتوانی در راهاندازی آن بدون
حضور یک اپراتور جهت پر کردن با مواد شیمیایی و تنظیم مجدد آن،
جهت نصب در واحد مناسب نمیباشند .هدف از این بخش ،طراحی و
آموزش شبکه عصبی مصنوعی براساس دادههای جمعآوري شده جهت
پیشبینی غلظت نمک میباشد .ورودیهای شبکه عصبی عبارتاند از
دمای نفتخام ،ولتاژ الکتروستاتیک نمکزدا ،ولتاژ الکتروستاتیک
نمزدا ،نرخ آب شستوشو ،میزان آب موجود در نفتخام ورودی ،نرخ
جریانی کلی نفتخام و نرخ جریانی امولسیونزدا .در این مورد ،یک
شبکه عصبی مشابه با شبکه مورد استفاده جهت پیشبینی نرخ مصرف
امولسیونزدا ،برای پیشبینی غلظت نمک طراحی میگردد .شکل15-
توزیع و فراوانی دادههای مربوط به غلظت نمک را در نفت خروجی
از واحد نشان میدهد .جهت ارزیابی عملکرد شبکه ،از رویهای مشابه
با آنچه که در شبیهسازی نرخ امولسیونزدا بهکار گرفته شد ،استفاده
میگردد .مرحله فراخوانی عملکرد شبکه را بر حسب  R2و ،MSE
بهترتیب  0/9534و  0/5790نشان میدهد .دقت این مدل در شکل16 -
نشان داده شده است .آزمایش این مدل بر روی مجموعه جدیدی از
دادهها ،عملکرد شبکه را بر حسب  R2و  ،MSEبهترتیب  0/9442و
 0/6023نشان میدهد .در مرحله فراخوانی ،بعد از گرد کردن نتایج
برای نزدیک شدن آنها به یک عدد صحیح ،مدل موردنظر در همه
مجموعه دادههای آموزش ،عملکرد خوبی در پیشبینی خروجی داشته
است به غیر از  30داده که با اختالف  1 PTBاز دادههای واقعی ،بهدست
آمدهاند .در مرحله تعمیم ،بعد از گرد کردن نتایج برای نزدیک شدن
آنها به یک عدد صحیح ،مدل موردنظر در همه مجموعه دادههای
آزمایش ،عملکرد خوبی در پیشبینی خروجی داشته است به غیر از
 20داده که  12عدد از این  20داده با اختالف  1 PTBو باقیدادهها با
اختالف  2 PTBاز دادههای واقعی ،بهدست آمدهاند .شکل 17-نتایج
مرحله تعمیم را نشان میدهد.
 -3-3بهینهسازی نرخ تزریق امولسیونزدا

84

در بخش قبل ،مدلی جهت پیشبینی غلظت نمک در نفت خروجی از
واحد ارائه شد .حال اگر غلظت پیشبینی شده بیشتر از مقدار قابلقبول
یعنی  10 PTBباشد ،باید پارامترهای موثر بر غلظت نمک به نحوی
تغییر کنند تا غلظت نمک موردنظر کمتر یا مساوی  10 PTBشود.
همچنین با توجه به محدودیتهای اقتصادی ،الزم است پارامترهای
موثر بر غلظت نمک در مقدار بهینه خود قرار گیرند ،به طوریکه هم
غلظت نمک قابلقبول بهدست آید و هم از لحاظ اقتصادی صرفهجویی
گردد .بنابراین در اینجا یک مسئله بهینهسازی ایجاد میگردد .در این
بخش هدف ،حداقلسازی غلظت نمک در نفت خروجی و رساندن
آن به مقدار  10 PTBبا بهینهسازی پارامترهای موثر بر آن میباشد.
پارامترهای مختلفی نظیر نرخ آب شستوشو ،ولتاژ نمکزدا ،ولتاژ
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نمزدا و نرخ تزریق امولسیون زدا و  . . .بر غلظت نمک تاثیر میگذارند.
مسئله بهینهسازی که در این تحقیق مطرح میگردد ،درجه پیچیدگی
باالیی ندارد زیرا بعضی از پارامترها غیرقابلکنترل هستند و بعضی دیگر
امکان کنترل آنها فراهم نمیباشد .پارامترهای قابل تنظیم شامل نرخ
آب شستوشو ،ولتاژ نمزدا ،ولتاژ نمکزدا و نرخ تزریق امولسیون
زدا میباشد .غلظت نمک در نفت خروجی از واحد بهعنوان متغیر
کنترل شده و دمای نفت و غلظت آب در نفتخام بهعنوان پارامترهای
غیرقابلکنترل مطرح میشوند .نرخ جریان نفت نیز پارامتری است که
از لحاظ اقتصادی امکان کنترل آن فراهم نیست .در این کار با توجه به
اهمیت نرخ تزریق امولسیونزدا و تاثیری که بر غلظت نمک میگذارد
و قیمت باالی آن در بازار ،مسئله بهینهسازی بر بهینه نمودن این پارامتر
تمرکز میکند .به این ترتیب که برای سادهسازی مسئله بهینهسازی ،سایر
پارامترها بهخصوص پارامترهای قابلکنترل ثابت فرض میشوند و تنها
پارامتری که به بهینهسازی آن پرداخته میشود ،نرخ تزریق امولسیونزدا
مقدار متوسط پارامتر های موثر بر غلظت نمک

7

حداکثر

متوسط

واحد

حداقل

عامل

برش آب

5

20

7

%

نرخ آب شستوشو

48

81

48

GPM

ولتاژ نمزدا

10000

35000

27000

Volt

ولتاژ نمکزدا

10000

35000

27000

Volt

20

132

59

MBD

نرخ جریان نفت ورودی

میباشد .بعد از پیشبینی نرخ تزریق امولسیونزدا نوبت به پیشبینی
غلظت نمک در نفت خروجی میگردد .اگر غلظت نمک پیشبینی
شده مناسب نبوده یا بیشتر از  10 PTBباشد ،با بهینهسازی نرخ تزریق
امولسیونزدا ،غلظت نمک باید به کمتر یا مساوی  10 PTBبرسد .برای
اجرای این مسئله بهینهسازی ،از ژنتیک الگوریتم استفاده میشود .برای
بهینهسازی ،ابتدا تابع هدف 8که باید حداقل شود ،تعریف میگردد .در
این تحقیق ،تابع هدف بهصورت زیر تعریف میشود:
()3
در اين معادله  Model outputدر واقع همان غلظت نمک پیشبینی شده
در نفت خروجی میباشد .برای اطمینان از اینکه در بدترین شرایط،
غلظت نمک از  10 PTBتجاوز نمیکند ،این پارامتر در  9 PTBتنظیم
میگردد.
 -4-3شرایط بهینه در دما های مختلف

با توجه به اینکه دما تاثیر بهسزایی در تعیین مقدار نرخ تزریق امولسیون
زدا دارد ،بهطوریکه افزایش دما باعث کاهش مصرف امولسیون زدا
و به عکس میگردد ،بنابراین در بهینهسازی نرخ تزریق امولسیونزدا،

18
8

نرخ بهینه تزریق امولسیون زدا در دماهای مختلف

نرخ بهینه تزریق امولسیونزدا در دماهای مختلف نفت
دمای نفت ()˚F

نرخ بهینه امولسیون زدا ()GPD

9

دادههای واحد نمکزدایی اهواز 3

40

160

48

141

54

130

68

114

76

108

97

94

110

84

Desalter Voltage

125

73

Total Inlet Rate

122

131

70

Salt Content in Input Oil

10000

g⁄m3

142

68

Demulsifier Rate

30

lit⁄hrs

حداقل

واحد

عامل

Water Cut

11

%

Wash Water Rate

96

GPM

Oil Temperature

10

˚C

Dehydrator Voltage

27000

Volt

27000

Volt
MBD
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باید شرایط دمایی در نظر گرفته شود .در این بخش ،از رویهای کام ً
ال
یکسان با رویه انجام شده در قسمتهای قبلی استفاده میگردد .در این
رویه از همان تابع هدف تعریف شده در قسمت قبل و همچنین محدوده
دادههای ذکر شده در جدول 1 -استفاده میشود با این تفاوت که دماي
نفت ورودی با مقادیر مختلفی که محدوده تعریف شده بین 40˚F
و  150  ˚Fرا پوشش میدهند ،تنظیم میگردند .سایر پارامترهای موثر
بر غلظت نمک در مقدار متوسط خود قرار میگیرند .مقادیر متوسط
پارامترها بهگونهای انتخاب میشوند که با توجه به دادههای جمعآوري
شده از واحدهای نمکزدایی ،دادههایی که بیشترین فراوانی را دارند،
به عنوان مقدار متوسط پارامتر مربوط انتخاب میگردند .در این کار
با توجه به هیستوگرامهای شکلهای 4-تا  ،11مقدار متوسط پارامترها
انتخاب میگردد .مقدار متوسط این پارامترها در جدول 7-آورده شده
است .اجرای تغییرات ذکر شده در پاراگراف باال در برنامه بهینهسازی
ژنتیک الگوریتم ،نتایج بهدست آمده در جدول 8-را به همراه دارد.
در شکل 18-نرخ بهینه تزریق امولسیونزدا در برابر دمای نفت رسم
شده است .بعد از ساخت مدلهای مناسب جهت پیشبینی غلظت نمک
و نرخ تزریق امولسیونزدا ،نوبت به ارزیابی مدلها با دادههای واقعی
میرسد .در این کار از دادههای واحد نمکزدایی اهواز 3-در فصل
زمستان جهت ارزیابی مدل استفاده گردیده است .جدول 9-دادههای
مربوط به واحد اهواز 3-را نشان میدهد.
با استفاده از مدل ارائه شده جهت پیشبینی نرخ تزریق امولسیونزدا،
مقدار  24/3391 lit⁄hrsبرای نرخ تزریق امولسیونزدا پیشبینی شده

نتیجه گیری

نتایج بهدست آمده نشان میدهد که با افزایش دما نرخ بهینه امولسیونزدا
جهت رسیدن به غلظت نمک مناسب ،کاهش مييابد .بنابراین جهت
تعیین نرخ بهینه امولسیونزدا ،باید شرایط فصلی و دمایی در نظر گرفته
شود .با ارائه دادههای عملیاتی برای پارامترهای موثر در نمکزدایی،
مقدار  24/3391 lit⁄hrsبرای نرخ امولسیون زدا پیشبینی گردید .این
مقدار جهت پیشبینی غلظت نمک در نفت خروجی مورد استفاده
قرار گرفت .غلظت نمک بهدست آمده کمتر از  10 PTBپیشبینی
گردید که این حاکی از مناسب بودن نرخ پیشبینی شده امولسیونزدا
میباشد .در حالی که تا قبل از این ،مقدار  30 lit⁄hrsدر شرایط عملیاتی
مورد استفاده قرار میگرفت .بنابراین ،با استفاده از مدلهای ارائه شده
در این کار و روش بهینهسازی هوشمند ،حدود  19درصد در مصرف
امولسیونزدا صرفهجویی گردید.

5- Generalization Step

3- Drip and Recovery

1 - Mean Square Error

6- Objective Function

4- Recall Step

2- Gallon Per Day
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است .در حالی که مقدار مصرفی امولسیون زدا در میدان 30 lit⁄hrs
میباشد .سپس مقدار نرخ پیشبینی شده تزریق امولسیونزدا در مدل
دوم که برای پیشبینی غلظت نمک در نفت خروجی ارائه شده است،
بهکار گرفته میشود .برای غلظت نمک در نفت خروجی ،مقدار
 )8/12 PTB( 23/199 g⁄m 3پیشبینی میشود .بنابراین ،نرخ پیشبینی
شده تزریق امولسیونزدا مناسب میباشد .با توجه به نرخ پیشبینی شده
تزریق امولسیونزدا و مقدار استفاده شده در میدان ،حدود  19درصد در
مصرف امولسیون زدا صرفه جویی گردیده است.

