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 مقدمه
يكى از پديده هاي مهم در صنعت نفت رسوب مواد آلى سنگين همچون 
آســفالتين مي باشد كه باعث كاهش ضريب پخش و تغيير ترشوندگى سنگ 
مخزن شده و در نتيجه بازيافت نفت و بازده اقتصادى را تحت تأثير منفى قرار 

خواهد داد. 
سنســور نرم9 يك ابزار ادراكى است كه خروجى مى تواند بر حسب بقيه 
پارامترها كه به يك فرآيند يكســان وابسته اند، مدل سازى شود. طبق اظهارات  
Rallo و همكاران[9] شــبكه عصبى مصنوعى مى تواند به عنوان يك ساختار 
سنســور نرم مورد استفاده قرار گيرد. شــبكه عصبى مصنوعى يك ابزار رايج 
غير خطى و غير پارامترى در تفســير نمودارهاي چاه نگارى بوده و به صورت 
گسترده اي براى پيش بينى خواص مخزن به وسيله نمودارهاي چاه نگارى10 به 

كار گرفته مي شود.
تعيين ســاختار و پارامترهاي شبكه بسيار با اهميّت مى باشد. بدين منظور 
مى تــوان از تعدادى الگوريتم تكاملى پويا مانند الگوريتم ژنتيك11، الگوريتم 

پس انتشار12، الگوريتم هرس13 وشبيه سازى باز پخت14 استفاده نمود.
آمــوزش15 شــبكه عصبى مصنوعــي را نيز مي تــوان مســأله اي از نوعى 
بهينه ســازى در نظر گرفــت. اخيراً تعدادى الگوريتم تكاملى بــا الهام از رفتار 
اجتماعى در طبيعت براى حل آموزش شــبكه عصبى مصنوعي گسترش پيدا 
نموده اســت. الگوى ذره اى ازدحــام، الگوريتمي با الهام از رفتار اجتماعي در 
طبيعت مي باشــد كه رفتار گروه مورچگان يا پرندگان را شبيه سازى مى كند. 
توسعه بهينه ســازى الگوي ازدحام ذرات (PSO) هم اكنون مطرح و در دست 
مطالعه مي باشد. به دليل ساختار ساده و پياده سازى آسان اين الگوريتم، تعداد 

مقاالت مرتبط با PSO در حال افزايش است.

در ايــن تحقيــق، از PSO به عنوان ابزارى جهت بهينه ســازى وزن هاى16 
پيشخور شبكه عصبى مصنوعي استفاده شده است. نتايج شبيه سازى نشان دهنده 

قدرت و پتانسيل شبكه جديد در مقايسه با مدل مقياس است. 

1- شبكه عصبى مصنوعي
هوش مصنوعى مجموعه اى از روش هاى پردازش موازى است كه مى تواند 
پيچيدگــى و ارتباط خطى را مى تواند با اســتفاده از تعــدادى الگوى آموزش 
ورودى - خروجى از داده هاى آزمايشگاهى بيان نمايد. شبكه عصبى مصنوعى 
بوسيله قابليت ذاتى خود، رابطه اى خطى بين ورودى و خروجى برقرار مى كند. 
موفقيت در به دســت آوردن شبكه قابل اعتماد و قوى بستگى به پيش پردازش 
درســت، انتخاب ســاختار مناسب و به ويژه انتخاب شــبكه آموزش قوى دارد. 
مرســوم ترين شبكه عصبى مصنوعى نوع پيشــخور آن مى باشد. شبكه پيشخور 
ســاختاري اســت كه اطالعات يا ســيگنال ها فقط در يك جهت از ورودى به 
خروجى منتشر مى شوند. يك شبكه عصبى مصنوعي پيشخور سه اليه با الگوريتم 

انتشار برگشت مى تواند هر تابع پيوسته غيرخطى را با دقت دلخواه تخمين بزند. 
شبكه با بهينه سازى وزن براى هر نقطه17 مرتبط و ترم هاى باياس18 آموزش 
داده مى شــود. اين آمــوزش تا زمانى كــه مقدار خروجــى در اليه خروجى 
نرون  ها19 تا حد امكان به مقدار واقعى نزديكتر شــود ادامه پيدا مي كند. بر اين 

اساس ميانگين مجذور خطاى شبكه به صورت زير تعريف مى شود:
1
2

2
11

 Yj(k) ،تعــداد نمونه هاى آزمايــش G ،تعــداد نقطه ها m كــه در آن
خروجى پيش بينى شده و Tj(k) خروجى واقعى است.

رسوب آسفالتين، شبكه عصبى مصنوعي، بهينه سازى ازدحام ذرات 

يكى از پديده هاي مهم در صنعت نفت رسوب مواد آلى سنگين همچون آسفالتين2 مي باشد كه منجر به كاهش ضريب پخش3 و تغيير ترشوندگى4 
ســنگ مخزن شــده و در نتيجه تأثير نامطلوب در بازيافت نفت و بازده اقتصادى را به دنبال خواهد داشــت. در اين مقاله از شــبكه عصبى مصنوعى با 
 ،(PSO) 6سيســتم پيشخور5 براى پيش بينى رسوب آسفالتين، در اثر اضافه نمودن حالل استفاده شده است. در ادامه با بهينه سازى الگوي ازدحام ذرات
شــبكه عصبى مصنوعى7 (ANN) نيز بهينه ســازى گرديده است. بهينه ســازى الگوريتم ازدحام ذرات به منظور تعيين وزن هاي اوليه مورد استفاده قرار 
گرفته است. در اين مقاله تركيب شبكه عصبى مصنوعى به همراه بهينه سازى الگوي ازدحام ذرات (PSO-ANN) بر روى داده هاى آزمايشگاهى به كار 

گرفته شده است. در انتها عملكرد PSO-ANN با مدل مقياس8  مقايسه شد كه نتايج نشان دهنده اثر بخشى مدل PSO-ANN مى باشد.

پيش بينى رسوب آسفالتين با استفاده از شبكه عصبى مصنوعي 
بر مبناى الگوريتم ازدحام ذرات

محمد على احمدى1 دانشجوى كارشناسى ارشد مهندسي نفت، دانشگاه صنعت نفت
نيما رشيدى نيا، محمد عبادى  فارغ التحصيل مهندسى نفت، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات

سيد رضا شادى زاده  دانشيار دانشگاه صنعت نفت
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داده ها را به سه قسمت داده هاى آموزش، داده هاى تست20 و داده هاى 
ارزيابى21 تقســيم بندي مى كنند. مدل با استفاده از داده هاى آموزش ساخته 
مى شود وســپس داده هاى تســت و ارزيابى براى بررسى دقت مدل به  كار 
گرفته مي شــود. هدف اصلي در بخش آموزش شبكه، بهينه سازى وزن ها 
مي باشــد. زمانى كه تعداد وزن ها از تعداد داده هاى در دسترس بيشتر باشد، 
خطــا در داده هاى آموزش داده نشــده كاهش مى يابد. ولى با فرا آموزش22 
ديدن شبكه اين خطا افزايش پيدا مى كند. در مقابل زمانى كه تعداد وزن ها 

از تعداد داده  ها كمتر باشد، مشكل تطابق بيش از حد تأثير گذار نيست23.

(PSO) 2- بهينه سازى ازدحام ذرات
در الگوى PSO از رفتار اجتماعى جاندارانى همچون پرندگان الهام گرفته 
شده است. همچون ساير الگوريتم هاى جمعيت محور، (مانند الگوريتم ژنتيك) 
الگوريتم PSO نيز بر اســاس چندين حل تصادفى، مقدار دهى اوليه مى شــود 
كه بــه آن ذرات24 مي گويند. اين ذرات با ســرعت قابل تنظيم، اطراف ناحيه 
جســتجو25 حركت كرده و بهترين نقطه در ناحيه جستجو را پيدا مى كنند. هر 
ذره مى توانــد بردار خودش را بر اســاس تجربه پرواز خــود و ديگر ذرات در 

فضاى جستجو پيدا كند.
بــا فرض D به عنوان تعــداد ابعاد براى فضاى جســتجو و N به عنوان 
تعداد كل ذرات، موقعيت iاُمين ذره با Xi=(xi1, xi2,…,xiD) و ســرعتش با 
Vi=(vi1, vi2,…,viD) نمايش داده مي شود. بهترين موقعيت پيشين i اُمين ذره 
 Pg=(pg1, pg2,…,pgD) و بهترين ازدحام پيشين آن با Pi=(pi1, pi2,…,piD) با
مشــخص مي شود. سپس مى توان سرعت ذرات و موقعيت جديدشان را به 

صورت دو معادله زير نوشت.
1 1 1

2 2

1 1
كــه در آن c1 و c2 به ترتيب نــرخ يادگيرى اوليه و نرخ يادگيرى اجتماع 

هستند. r1  و r2 نيز اعداد تصادفى بين صفر و يك با توزيع يكنواخت هستند.
از معادله باال مى توان نتيجه گرفت كه ذرات بسيار سريع سرعت مى گيرند 
و ممكن است به سمت پاسخ نامناسب پيش بروند. Shi و Eberhat [11] راهكار 
اينرسى وزن26 اصلى PSO را براى پايين آوردن سرعت ارائه نموده اند. سرعت 

ذرات همراه با ترم اينرسى به صورت زير بيان مى شود.
1 1 1

2 2

كه در آن θ اينرسى وزن بوده و به صورت خطى با تعداد تكرار به صورت 
زير كم مى شود.

در اين معادله θmax و θmin به ترتيب مقدار اوليه و نهايى اينرسى وزن، i تعداد 
تكرار جارى و imax بيشترين تكرار مورد استفاده در PSO مى باشند. با توجه به 

مطالعات تجربى بهترين مقدار θmax و θmin به ترتيب 0/9 و 0/4 مي باشد.

PSO-ANN 3- نتايج مدل
در اين مطالعه شبكه عصبى مصنوعي جهت مدل سازي پيش بينى رسوب 
آسفالتين مورد استفاده قرار گرفته است. بهترين ساختار شبكه عصبى مصنوعى 
شامل 3 ورودى، 4 نرون در اولين اليه مخفى، 10 نرون در دومين اليه مخفى و 
1 نرون در خروجى بوده است. مدل شبكه عصبى مصنوعي با استفاده از شبكه 
پس انتشار آموزش داده شده (شكل 1) و بر اساس سه پارامتر (وزن مولكولى، 
 Levenberg-Marquardt نســبت رقّت27 و دما) به عنوان ورودى و با استفاده از
به منظور پيش بينى رسوب آسفالتين ساخته شده است. توابع انتقال در اليه هاى 

مخفى و خروجى به ترتيب به صورت خطى و سيگموييدى28 مى باشند.
PSO به عنوان الگوريتم بهينه ساز شبكه عصبى مصنوعي و ميانگين مجذور 
خطا (MSE) به عنوان تابع هزينه در اين الگوريتم مورد استفاده قرار گرفته اند. 
هدف از اين الگوريتم كمينه كردن تابع هزينه است. تمامى وزن ها به صورت 
تصادفى در بازه [1+و1-] مقداردهى اوليه شده اند. مقدار اوليه و نهايى اينرسى 
 و  مى باشــد. مقادير ثابت هاى c1 و c2 معادل 2 وr1 و r2 دو 

عدد تصادفى بين صفر و يك در نظر گرفته مى شود.
در اين مطالعه از 114 داده تصادفى اســتفاده شــده است كه 76 داده براى 
آزمايش و ارزيابى يكپارچگى و قدرت شــبكه مورد اســتفاده قرار گرفته اند. 
خواص و اجزاى مولى تشكيل دهنده هيدروكربور مورد استفاده در اين مطالعه 

نيز در جدول 1 نمايش داده شده است.
پيش بينى رســوب آســفالتين در فازهاي آموزش و آزمايش در شكل 2 
و همين پيش بينى با اســتفاده از مدل مقياس در شــكل 3 نمايش داده شده اند. 
عملكرد شبيه سازى با استفاده از ميانگين مجذور خطا (MSE) و ضريب راندمان 
R2 ارزيابى شده است. جدول 2 مقادير (MSE) و R2 را براى دو مدل متفاوت 

در فاز ارزيابى نشان مى دهد. حالت آموزش و عملكرد PSO-ANN به ترتيب 
در شــكل هاي 4 و 5  نمايش داده شــده اند. مى تــوان نتيجه گرفت كه عملكرد 

ساختار يك شبكه عصبي مصنوعي سه اليه 1    
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    4  PSO-ANN نمودار كيفيت مدل
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    5  PSO-ANN نمودار كارايى مدل
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    2 PSO-ANN نمودار رگرسيون مدل

نمودار رگرسيون براى مدل  مقياس  3    

  1   خواص و اجزاى مولى تشكيل دهنده هيدروكربور مورد استفاده در اين مطالعه

Degassed oil Separatorاجزاء
gas

CO2
0/02/96

N2
0/01/18

C1
0/089/37

C2
0/03/34

C3
0/02/10

i-C4
0/00/32

n-C4
0/00/26

i-C5
0/160/22

n-C6
0/580/15

n-C6
1/20/12

C7
+98/06

C11
+87/16

C7
+ molecular weight (g/mol)503/6

C7
+ density (at 293K)0/9526

Reservoir temperature (K)343
Bubble point pressure at 343K(MPa)9/8

Gas oil ratio (GOR, m3/m3)30/2
Saturates (wt %)38/0
Aromatics (wt %)47/6

n-C5 asphaltenes (wt %)7/26
Resins (wt %)18/6

  2   مقايسه نتايج مدل هاى PSO-ANN و مدل مقياس

PSO-ANNمقياس
MSE0/00235250/69396

R20/996510/96413
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PSO-ANN بهتر از مدل مقياس است. مقدار R2 باالتر از 0/9 نشان دهنده عملكرد 
رضايت بخش مدل است. R2 بين 0/8 تا 0/9 حاكى از عملكرد قابل قبول مدل و 

مقدار كمتر از 0/8 نشان دهنده عملكرد نامطلوب مدل مي باشد.

4- نتيجه گيرى
در اين مطالعه تركيبى از الگوريتم ازدحام ذرات و شبكه هاى عصبى مصنوعى 
ارائه گرديده اســت. اين روش بيانگر استفاده از شبكه عصبى مصنوعي بر مبناى 
الگوريتم ازدحام ذرات مى باشــد كه در آن توانايى جســتجوى الگوريتم ازدحام 
ذرات به كار گرفته مى شــود. در واقع ايده اصلي اين الگوريتم آن است كه نقطه 
آغازين شبكه عصبى مصنوعي توســط الگوريتم ازدحام ذرات مشخص شده و 

ارزيابى الگوريتم ازدحام ذرات نيز توسط شبكه مشخص ميگردد. براى جلوگيرى 
از همگرايــى پيش از موعد نتايج الگوريتم، پارامترهاى الگوريتم ازدحام ذرات با 
دقت در نظر گرفته شــده اند. مقايسه نتايج به دست آمده از مدل ارائه شده با نتايج 
آزمايشگاهى، قدرت و توانايى مدل PSO-ANN را به خوبى اثبات مى نمايد. اين 
موضوع توســط آناليز وزن هاى اتصالى و باياس هاى موجود در شبكه امكان پذير 
مي گردد. مشكلى كه در تركيب شبكه هاى عصبى مصنوعي و الگوريتم ازدحام 
ذرات با هدف پيش بينى رسوب آسفالتين رخ مي دهد، تعيين مكان بهينه براى شبكه 
عصبى مصنوعي مى باشد. روش جايگزين در اين مورد استفاده از الگوريتم ازدحام 
ذرات براى بهينه كردن ســاختار شبكه هاى عصبى مصنوعي است كه قسمتى از 

پروژه آينده مى باشد. 


