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کاربرد شبكه های عصبی و الگوریتم های ژنتیک در پیش بینی و بهینه سازی فرآیند 
نمک زدایی
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در طــول فرآینــد نمک زدایــی، 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 
ــل امولســیون کننده موجــود در  ــاز پیوســته نفــت می گــردد. در امولســیون های نفت خــام، عوام در ف
ســطح مشــترک نفــت و آب، از فرآینــد انعقــاد جلوگیــری می کننــد. ایــن عوامــل امولســیون کننده 
شــامل ذرات رس و رســوبات معدنــی ترکیبــات شــیمیایی و طبیعــی ماننــد آســفالتین، رزیــن و 
ــیون  ــرات امولس ــاندن اث ــل رس ــت به حداق ــادی جه ــای زی ــتند. تکنیک ه ــام هس ــس در نفت خ واک
ــیون زدا،  ــواد امولس ــق م ــامل تزری ــا ش ــن تکنیک ه ــود دارد. ای ــت و گاز وج ــای نف در جداکننده ه
ــاژ  ــن ولت ــاال و همچنی ــد ب ــان مان ــا زم ــزرگ ب ــروف ب ــی در ظ ــک ثقل ــت، تفکی ــای نف ــش دم افزای
الکتروســتاتیک می باشــد. هــدف از انجــام ایــن مقالــه بهبــود کنتــرل تزریــق مــواد امولسیون زداســت. 
طــی ایــن مطالعــه مدلــی بــا اســتفاده از هــوش مصنوعــی بــرای پوشــش محــدوده عملیاتی گســترده ای 
از تمــام پارامترهــای موثــر بــر میــزان مصــرف مــواد امولســیون زدا طراحــی می شــود. مــدل طراحــی 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــده م ــل کنترل کنن ــد در داخ ــرل می توان ــیاه کنت ــه س ــک جعب ــوان ی ــده به عن ش
گیــرد. در ایــن مــدل، تمــام پارامترهــای موثــر بــر میــزان مصــرف امولســیون زدا به عنــوان ورودی و 
میــزان مصــرف مــواد امولســیون زدا به عنــوان خروجــی مــدل قــرار می گیرنــد. آزمایــش ایــن طــرح 
ــا روش هــای خطــی  ــزان مصــرف مــواد امولســیون زدا را در مقایســه ب ــر در می کنتــرل، کاهــش موث
موجــود نشــان می دهــد. 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 به عنــوان 
ــا اســتفاده از ابزارهــای  ــد. ب ــرار می گیرن ــوان ورودی مــدل ق خروجــی مــدل و باقــی پارامتر هــا به عن
ــا  ــه امولســیون زدا در حالتــی کــه غلظــت نمــک ت بهینه ســازی ماننــد ژنتیــک الگوریتــم، میــزان بهین

PTB 1۰ کاهــش می یابــد، به دســت می آیــد. 

اجرای فرآیند های مختلف بر روی نفت خام با غلظت نمک باال ) غلظت 
باالی 2۰ پوند نمک به ازای هر 1۰۰۰ بشکه ی نفت( باعث آسیب رسانی 
پاالیشگاه ها  دلیل،  این  به  می شود.  مربوطه  تجهیزات  و  لوله  به خطوط 
نصب  نمک زدایی  تجهیزات  دستی،  باال  گاز  نفت  جداکننده های  در 
جهان،  در  نفت  تقاضای  رشد  به  توجه  با  اخیر،  سال های  در  می کنند. 
این  توسعه  به موجب  است.  یافته  توسعه  سرعت  به  نمک زدایی  فرآیند 
فرآیند، انتظار پاالیشگاه ها به منظور بهبود کیفیت نفت ورودی خصوصاً 
نفتی با غلظت نمک پایین افزایش یافته است. وجود غلظت باالی نمک 
در نفت خام ورودی به پاالیشگاه اثرات زیر را به همراه خواهد داشت ]1[ :

تجهیزات  و  انتقال  لوله  خطوط  در  خوردگی  سرعت  افزایش   ■
پاالیشگاهی 

■ کاهش طول عمر پمپ ها در اثر افزایش افت فشار به واسطه رسوبات 
نمکی

به علت حضور ترکیبات فلزی  ■ غیر فعال شدن فعالیت های کاتالیستی 
موجود در نمک ها

نفت خام حل  همراه  در آب  بلکه  ندارد  وجود  نفت خشک  در  نمک 
امولسیونی  یا  به دو صورت آزاد  نفت  با  شده است. آب ترکیب شده 
وجود دارد. آب آزاد همراه نفت به راحتی به کمک جداکننده های ثقلی 
از نفت جدا می شود ]2[. آب موجود در نفت به صورت امولسیونی در 
امولسیون  پایداری  است.  شده  تشکیل  نفت خام  تولید  مختلف  مراحل 
باعث ماندگاری قطرات آب در نفت می شود و از انعقاد آنان جلوگیری 
می کند. با افزایش پایداری امولسیون، هزینه های مورد نیاز جهت کاهش 
نمک و آب موجود در نفت ورودی جداکننده های نفت گاز نیز افزایش 
می یابد. بنابراین به دالیل اقتصادی و عملیاتی، جداسازی آب همراه قبل 
از انتقال یا پاالیش نفت ضروری است. یکی از موثرترین و پربازده ترین 
امولسیون زدای  افزودن  امولسیون،  پایداری  بر  غلبه  جهت  روش ها 
غشای  کردن  ناپایدار  با  امولسیون زدا  مواد  می باشد.  نفت  به  شیمیایی 
می بخشند.  تسهیل  را  نفت  از  نفت، جداسازی آب  و  قطرات آب  بین 
خودکار  به صورت  امولسیون زدا  مواد  میزان  کنترل  اخیر،  سال های  در 
بازه های  در  مختلف  خطی  معادالت  از  کنترل کننده  می شود.  انجام 

تاریخ ارسال نویسنده: ۹6/۰3/11
تاریخ ارسال به داور: ۹6/۰3/27
تاریخ پذیرش داور: ۹6/۰۵/24

واژگان کلیدی:
عصبی  شبکه  امولسیون زدا،  نمکزدایی، 

مصنوعی، الگوریتم ژنتیک



77 

147

مختلف پارامترهای عملیاتی استفاده می نماید. بعضی از این پارامترهای 
عملیاتی عبارتند از: دمای نفت ورودی، ولتاژ الکتروستاتیک نمک زدا، 
برش آب و سرعت جریانی نفت ورودی. عملکرد کنترل کننده براساس 
میزان نمک موجود در نفت تولیدی بررسی می شود. میزان نمک مجاز 
یافتن  جهت  می باشد.   1۰ PTB برابر  نهایی  مرحله  در  تولیدی  نفت  در 
عملی ترین استراتژی کنترل برای مصرف مواد امولسیون زدا، پارامترهای 
موثر بر میزان نمک موجود در نفت خام باید در شرایط بهینه ی خود قرار 
گیرند. این پارامترها عبارت اند از دمای نفت خام، ولتاژ الکتروستاتیک 
میزان  شست وشو،  آب  نرخ  نمک زدا،  الکتروستاتیک  ولتاژ  نمک زدا، 
و  نوع  نفت خام،  کلی  جریانی  نرخ  ورودی،  نفت خام  در  موجود  آب 
عملکرد   ]3[ همکارانش  و  اَل-اُتِیبی  زدا.  امولسیون  مواد  جریانی  نرخ 
بررسی  مطالعه شامل  این  بررسی کرده اند.  را  نمزدا   / نمک زدا  فرآیند 
اثرات غلظت مواد امولسیون زدا، حرارت، نرخ آب شست وشو، غلظت 
نمک و زمان اختالط با آب شست وشو می باشد. در این کار، عملکرد 
که  آب  برش  و  شوری  میزان  محاسبه ی  با  نمزدا   / نمک زدا  فرآیند 
قرار  ارزیابی  مورد  است  ذکر شده  باال  در  که  پارامتری  پنج  به  وابسته 
به دست  داده های  از  استفاده  با   ]4[ گرفت. آقای صفوی و همکارانش 
آمده از واحد نمک زدایی پاالیشگاه بندرعباس، با استفاده از شبکه های 

این  در  نموده اند.  مدل سازی  را  موردنظر  فرآیند  مصنوعی  عصبی 
تزریقی در  و دمای آب  آنالیز حساسیت، جریان  از  استفاده  با  تحقیق، 
نمک زدای اول و جریان آب و نفت تزریقی و دمای آب تزریقی در 
شده اند.  گرفته  نظر  در  عصبی  شبکه  ورودی  به عنوان  دوم  نمک زدای 
نمک زدایی  واحد  خروجی  آب  میزان  بر  تاثیر  بیشترین  پارامترها  این 
پارامترهای  از  بعضی  می باشند.  دارا  را  عصبی(  شبکه  مدل  )خروجی 
غلظت  روی  بر  غیرخطی  اثرات  دارای  و  نمی باشند  ثابت  سیستم 
نفت خام ورودی،  نرخ  مانند  می باشند  نفت خروجی  در  موجود  نمک 
کنترل کننده ای  از  استفاده  شرایط  این  در  برش آب.  و  نفت خام  دمای 
دادن  وفق  به کمک  را  پارامترهایی  چنین  تنظیم  توانایی  که  غیر خطی 
تحقیق  این  باال،  توصیفات  مطابق  است.  موردنیاز  دارد،  خویش  رفتار 
تکنیک جدیدی به عنوان کنترل هوشمند جهت کنترل نرخ تزریق مواد 
امولسیون زدا ارائه می دهد. تکنیک ارائه شده شبکه های عصبی مصنوعی 
مواد  نرخ  کنترل  تغییرات طرح  دادن ضرورت  نشان  به منظور  می باشد. 
امولسیون زدا، عملکرد کنترل کننده های موجود در جداکننده های نفت 
این  به  رسیدن  برای  شد.  خواهد  ارزیابی  جنوب  نفت خیز  مناطق  گاز 
منظور، شبکه های عصبی با استفاده از مجموعه داده های به دست آمده 
می شوند.  طراحی  جنوب  نفت خیز  مناطق  گاز  نفت  جداکننده های  از 
امولسیون زدا  مواد  مصرف  نرخ  پیش بینی  جهت  شده  طراحی  شبکه ی 
جهت  شده  ایجاد  شبکه  می گردد.  استفاده  یکسان  عملیاتی  شرایط  در 
جایگزین شدن با کنترل کننده های خطی موجود در جداکننده های نفت 
ارائه می شود. هم اکنون در جداکننده های  نفت خیز جنوب  مناطق  گاز 
نمک  آنالین  تحلیلگر  جنوب،  نفت خیز  مناطق  در  موجود  گاز  نفت 
و  می باشند  مکرر  نگهداری  به  نیازمند  موجود  مدل های  ندارد.  وجود 
همچنین از دقت کافی برخوردار نیستند. بنابراین هدف دوم از این پروژه 
ایجاد و توسعه یک شبکه طراحی شده مناسب به منظور پیش بینی غلظت 
به  شایانی  کمک  روش  این  می باشد.  خروجی  نفت  در  موجود  نمک 
خواندن آنالین غلظت نمک با حداکثر سرعت ممکن می نماید. همچنین 
مقدار  پیش بینی غلظت نمک،  استفاده جهت  از شبکه مورد  استفاده  با 
نرخ امولسیون زدایی که غلظت نمک را به  PTB 1۰ می رساند، به دست 
نرخ  بهینه سازی  پروژه  این  هدف  مهم ترین  و  سومین  بنابراین  می آید. 
امولسیون زدا جهت رسیدن به غلظت نمک PTB 1۰ می باشد. نتایج این 
فرآیند نمک زدایی سودمند  به  مطالعه جهت کاهش هزینه های مربوط 
مصرف  نرخ  کاهش  به  مربوط  عمدتاً  هزینه  کاهش  این  بود.  خواهد 

امولسیون زدا می باشد.

1- شبكه های عصبی مصنوعی
شـبکه های عصبـی مصنوعـی نوعـی مـدل آمـاری اسـت کـه بـر اسـاس 
کارکـرد مغـز انسـان طراحـی شـده اسـت. ایـن نـوع مـدل بـا توانایی اي 
کـه در اختیـار دارد می توانـد ورودی هـای معینی را دریافـت کند و طی 
یـک سـری پردازش های موجـود در مـدل، نتیجه مطلـوب را ارائه دهد. 
شـبکه های عصبـی از واحدهـای سـاده ای به نام نورون سـاخته می شـوند 

ساختار شبکه عصبی مصنوعی2

1Feed-Back و Feed-Forward شبکه های عصبی
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و سـلول هایی نظیـر آنچه که در مغز انسـان وجـود دارد را ارائه می دهند. 
در یـک شـبکه، نورون هـا بوسـیله اتصـاالت وزنـی بـه یکدیگـر متصـل 
می شـوند. از طریـق تنظیـم ایـن وزن هـا، فرآینـد آمـوزش درون شـبکه 
تشـکیل  الیه هایـی  مجموعـه  از  عصبـی  شـبکه های  می آیـد.  به دسـت 
می شـود کـه الیـه اول شـامل ورودی هـا والیـه آخـر شـامل خروجی هـا 
قـرار  بیـن الیه هـای ورودی و خروجـی  نیـز  نهـان  می باشـد. الیه هـای 
می گیرنـد. شـبکه های عصبـی براسـاس نـوع فیزیـک مسـئله می تواننـد 
تک الیـه یـا چند الیـه باشـند. فرآینـد آنالیـز داده هـا بـا ورود پارامترهای 
خـوراک بـه الیـه اول نورون هـا آغـاز می گـردد و سـپس داده هـا بـرای 
تنظیمـات بیشـتر بـه نورون هـای الیـه دوم انتشـار می یابنـد. سـپس نتایـج 
بـه الیـه بعـدی انتقـال می گـردد و ایـن فرآینـد ادامـه می یابـد تـا بـه الیه 

داده هـای خروجی برسـد. 
نورون های شبکه  بین  اتصاالت  از  نوع عمده  بین الیه ای، دو  اتصال  در 
 Feedback و   Feedforward Network از  عبارت اند  که  دارند  وجود 
Network. در شبکه feedforward سیگنال ها تنها در یک جهت از الیه 
ورودی به سمت الیه های نهان و در نهایت الیه خروجی جریان یابند. 
در شبکه feedback  سیگنال ها می توانند در نورون های یک الیه یکسان 
یا در الیه های قبلی جریان یابند. هر دو نوع این اتصاالت بین نورون ها 
یادگیری  عصبی  شبکه های  هدف  است.  شده  داده  نشان  شکل- 1  در 
براساس اتصاالت منطقی بین الگوهای پارامتر های ورودی و خروجی، 
آنالیز و یا یافتن ساختار الگوهای پارامترهای ورودی می باشد. با فراهم 
کردن شبکه های عصبی با داده های موجود، شبکه آموزش دیده از طریق 

اصالح وزن های اتصالی بین نورون ها به دست می آید )شکل- 2(]۵[.

1-1- عملكرد مدل
قرار  استفاده  R2 مورد  تعیین  تعیین عملکرد مدل، معموال ضریب  برای 
خروجی ها  پیش بینی  در  را  مدل  دقت   R2 عصبی،  شبکه  در  می گیرد. 

اندازه گیری می کند.
                                                      )1(

YR ، YS و N  به ترتیب داده های واقعی، داده های شبیه سازی شده )پیش 
بینی شده( و تعداد کل داده های مورد استفاده می باشد.

مدل  عملکرد  به تنهایی  نمی تواند  تعیین  ضریب  مدل ها،  از  بسیاری  در 
را بیان کند. در این موارد از پارامتر های دیگری نظیرMSE 1   استفاده 
این پروژه، عملکرد شبکه عصبی در پیش بینی خروجی ها  می شود. در 
زیر  معادله  MSE طبق  قرار می گیرد.  ارزیابی  مورد   R2 و   MSE توسط 

بیان می شود:
                                                          )2(

در یـک مـدل دقیـق مقـدار  R2 نزدیـک به یـک و مقـدار MSE نزدیک 
بـه صفـر می باشـد. عملکـرد الگوریتم هـای ارائـه شـده در ایـن تحقیـق 
بـا توجـه بـه دو تکنیـک بـاال بـرای یافتـن سـاختار بهینـه شـبکه، مـورد 

ارزیابـی قـرار می گیـرد.

1-2- الگوریتم ژنتیک
توسط  میالدی   1۹6۰ سال  در  تکاملی  الگوریتم های  اصلی  ایده 
ریچنبرگ مطرح گردید. الگوریتم های ژنتیک که منشعب از این نوع 
پایه  بر  کامپیوتری  جستجوی  روش  حقیقت  در  می باشد،  الگوریتم ها 
کروموزم هاست  و  ژن ها  ساختار  اساس  بر  و  بهینه سازی  الگوریتم های 
شد ]6[.  مطرح  میشیگان  دانشگاه  در   )1۹7۰( هلند  جان  توسط  که 
طبیعت  از  برگرفته  روش هاي  قویترین  از  یکي  ژنتیک  الگوریتم هاي 
شده  هدایت  تصادفی  به صورت  مسأله  فضاي  جستجوي  به  که  است 
پرداخته که این جستجو در قالب تالش جهت ایجاد جواب هایي بهتر، 
از  قبل صورت مي گیرد و یکي  نسل  به جواب هاي  نسبت  نسل  در هر 
بهترین شیوه هاي بهینه سازي عددي در مسائل علوم و مهندسي را ارائه 
است.  شده  داده  نشان  شکل-3  در  ژنتیک  الگوریتم  مراحل  مي کند. 
می شود  تعریف  کروموزمی  ساختار  یک  قالب  در  مسئله  پاسخ  ابتدا 
)کدگذاری(. با معرفی تابع برازش، کیفیت پاسخ های ارائه شده در هر 
کروموزم به صورت عدد بیان می گردد. سپس تعداد معینی کروموزم به 
صورت تصادفی تولید شده که این کروموزم ها به عنوان جمعیت اولیه 
شناخته می شوند. در این مرحله تعدادی پاسخ برای مسئله وجود دارد که 

مراحل الگوریتم ژنتیک3
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عمدتاً از کیفیت پایینی برخوردار هستند. میزان کیفیت هر کروموزم از 
جمعیت بر اساس تابع برازش مشخص می شود. حال با استفاده از روش 
مناسب )روشی که در آن احتمال انتخاب کروموزم با مقدار برازش بهتر 
کروموزم  دو  باشد(  ضعیف تر  برازش  مقدار  دارای  کروموزم  از  بیشتر 
جهت تولیدمثل انتخاب می گردد. سپس با استفاده از این دو کروموزم، 
کروموزم جدیدی ایجاد می شود )جفت گیری(. با یک احتمال مشخص 
مراحل  انجام  می یابد.  تغییر  کروموزم ها  از  بعضی  ژن های  از  تعدادی 
انتخاب، جفت گیری و جهش باعث ایجاد جمعیت جدید )نسل جدید( 
پاسخ  به  کروموزم ها  همگرایی  صورت  در  می گردد.  کروموزم ها  از 
مطلوب، عملیات تولیِد نسل متوقف می گردد. در غیر این صورت، ایجاد 
هر نسل از نسل قبلی تا رسیدن به جواب مطلوب یا برقراری شرط پایان 

الگوریتم ادامه می یابد.

2- پردازش داده ها و طراحی شبكه عصبی مصنوعی
نمک زدایی  واحد های  از  یکی  از  این کار،  در  استفاده  مورد  داده های 
موجود در میدان نفتی اهواز جمع آوری شده اند. در این تحقیق از شبکه 
عصبی مصنوعی جهت پیش بینی نرخ مصرف امولسیون زدا و پیش بینی 
غلظت نمک در نفت خروجی استفاده می گردد. از الگوریتم پس انتشار 
خطا جهت آموزش شبکه و محاسبه خطا استفاده می شود. تعداد الیه ها، 
از طریق رویه خطا و  انتقال  توابع  از  مناسبی  ترکیب  و  نورون ها  تعداد 

آزمایش به دست می آیند.

2-1- جمع آوری داده ها
بر  موثرترین عوامل  از  داده های جمع  آوری شده محدوده وسیعی  اگر 
حاصل  نتایج  گیرند،  بر  در  را  نمک زدا  واحد  در  امولسیون  ناپایداری 
اینکه  از  برای اطمینان  قابل توجهی خواهد داشت.  این کار، کارایی  از 
داده های جمع آوري شده محدوده مناسبی را پوشش می دهند، چندین 

انجام  ارزیابی های  از  بعد  شد.  واقع  ارزیابی  مورد  نمک زدایی  واحد 
شده، واحد نمک زدایی که بهترین ترکیب از محدوده های عملیاتی از 
پارامترهای نرخ آب شست وشو، نرخ تولید نفت و نرخ مصرف امولسیون 
زدا را فراهم می کند، انتخاب گردید. برای به حداکثر رساندن محدوده 
داده های دمای نفت، این نوع داده ها در یک چارچوب زمانی یکساله 
با در نظر گرفتن عامل آب و هوای فصلی، جمع آوري شده اند. بنابراین 
تمام داده های مورد استفاده در این کار، کاماًل واقعی و مورد اطمینان 
امولسیون زدا  نرخ مصرف  تعیین  در  مهمی  نقش  که  عواملی  می باشند. 
شده اند.  لیست  خود  حداکثر  و  حداقل  مقادیر  با  درجدول-1  دارند، 
امولسیون زدا  نشان می دهند که نرخ مصرف  داده های جمع آوري شده 
 GPD و   18   GPD 2 بین  خطی  کننده  کنترل  یک  از  آمده  به دست 

واحد حداکثر حداقل عامل

% 2۰ ۵ برش آب

GPM 3 18 84 نرخ آب شست وشو

˚F 1۵۰ ۰4 دمای نفت

Volt 3۵۰۰۰ ۰۰۰۰1 ولتاژ نمزدا

Volt 3۵۰۰۰ ۰۰۰۰1 ولتاژ نمک زدا

MBD 4 132 ۰2 نرخ جریان نفت ورودی

PTB 42۰۰ ۰۵3  غلظت نمک در نفت
ورودی

عوامل موثر در امولسیون زدا1

توزیع داده های برش آب4

توزیع داده های نرخ آب شستشو5

توزیع داده های دمای نفت6
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و  امولسیون زدا  نرخ مصرف  داده های  فراوانی  و  توزیع  باشد.  می   188
پارامتر های موثر بر آن در شکل های 4 تا 11 نشان داده شده است.

2-2- روش جمع آوري داده ها
تمامی عوامل ذکر شده در جدول- 1   در واحد نمک زدایی موردنظر، 
به غیر از غلظت نمک به صورت آنالین توسط فرستنده های نصب شده 
شده  اندازه گیری  داده های  سپس  و  می شوند  اندازه گیری  میدان  در 
Plant Infor� نام به  در سرورهای خاصی  و  فرستاده  کنترل   به سیستم 

PI( mation) کپی و ذخیره می شوند. غلظت نمک نیز سه بار در روز 
فایل های  می گردد.  ذخیره  الکترونیکی  فایل  به صورت  و  اندازه گیری 
الکترونیکی داده های مربوط به نمونه نفت را برای اندازه گیری غلظت 
این  کار  این  از  هدف  می کند.  جمع آوري  دقیق  زمان  یک  در  نمک 
است که پارامتر های دیگر نیز در همان زمان اندازه گیری شوند. به عنوان 
 8:1۵ ساعت  در  را  نمک  غلظت  موجود  الکترونیکی  فایل های  مثال، 
پارامتر های موجود در  بنابراین سایر  PTB 2۰۰۰ نشان می دهند.  صبح، 

جدول- 1 از سرور PI در همان زمان اندازه گیری می شوند.

2-3-  پردازش داده ها
عواملی  مهم ترین  از  نویز ها  آماری،  آنالیز های  و  عصبی  شبکه های  در 

توزیع داده های نرخ مصرف امولسیون زدا7

توزیع داده های ولتاژ نمزدا8

توزیع داده  های نرخ جریان نفت ورودی10

توزیع داده های ولتاژ نمکزدا9

توزیع داده های غلظت نمک در نفت ورودی11

خطای شبكه معادله روش نرمال سازی

۰/۹۹8
Normalization to The 
Maximum

۰/8۵۹ Simple Range Scaling

1/66۵ ــدار  ــن مق ــدوده بی ــترین مح RiMax بیش

ــر  ــا حداکث ــل ی ــدار حداق ــط و مق متوس
ــی باشــد. م

Zero�Mean Normalization

عملکرد شبکه طراحی شده با روش های مختلف نرمال سازی2
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می باشندکه باعث ایجاد رفتار متفاوت بعضی از نقاط نسبت به مجموعه 
کلی داده ها می شوند. نویز های موجود در داده های آموزش شبکه را به 
فضای گسترده تری از جواب ها سوق می دهد که منجر به کاهش شدید 
دقت نتایج شبکه می گردد.  در این کار، برای تشخیص نویزهای موجود 
در داده های جمع آوري شده، مرور اجمالی بصری برای یافتن داده های 
ابزار های  طریق  از  که  فرآیند  متغیر  هفت  است.  شده  انجام  مشکوک 
موجود در میدان اندازه گیری می شوند، با توجه به تغییرات مورد انتظار 
اولین گروه شامل  تقسیم  بندی می گردند.  به سه گروه  بازه زمانی،  در 
پارامترهایی می باشد 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 می شود. 
تلقی  نویز  اشتباهاً  را  به دست آمده  باعث می شود که داده های  امر  این 
کنیم. پس موارد از این قبیل را باید از نویزها مستثنی کنیم. در صورت 
اندازه گیری  داده های  بودن  نویز  به  باید  ناگهانی،  تغییرات  وجود  عدم 
شده شک کرد. دومین گروه شامل ولتاژ های مربوط به نمک زدا و نمزدا 
می  باشد که تغییرات مالیمی در یک دوره کوتاه زمانی دارند اما اثرات 
به  رسیدن  خدمت  در  قابل مالحظه ای  بطور  عادی  غیر  شرایط  در  آنها 
اهداف این کار می باشد. در این گروه، برای چک کردن وجود نویز ها، 
از روند بازیابی و تراوش۵ ولتاژ استفاده می گردد. اگر بازیابی ولتاژ در 
یک دوره زمانی معقول اتفاق افتد، داده های مربوطه قابل اطمینان بوده 
و باید آنها را در آموزش شبکه در نظرگرفت. در غیر این صورت باید 
استثنا واقع شوند. سومین گروه شامل متغیر های جریانی می باشد  مورد 
که  هنگامی  دارند.  زمانی  کوتاه  دوره  یک  در  زیادی  تغییرات  که 
پارامتر های مربوط به این گروه رفتار غیر معقولی از خود نشان می دهند، 
برای جلوگیری از به اشتباه افتادن شبکه، داده های مورد نظر از مجموعه 
اندازه گیری شده چنین  مقادیر  ارزیابی  زیرا  باید حذف گردند  داده ها 
جمع آوري  داده های  ارزیابی  از  بعد  می باشد.  غیر ممکن  پارامتر هایی 
شده، ۹ داده نویز به دست آمد. از بین این ۹ داده، 6 داده ناشی از بد عمل 
کردن ابزار های اندازه گیری بود. این 6 داده از مجموعه داده ها حذف 
گردیدند. 3 داده نویز باقی مانده نیز تصحیح و برای شرایط فرآیند واقعی 

به کار گرفته شدند.

2-4- نرمال سازی داده ها
حتی اگر داده ها بازتابی از رفتار سیستم واقعی باشند، شبکه آموزش دیده 
نامناسب،  با روش  آنها  نرمال سازی  یا  داده ها  نرمال سازی  دلیل عدم  به 
نتایجی با درجه خطای باال تولید می کند. برای مشخص نمودن بهترین 
ساخت  جهت  نیاز  مورد  داده های  مطالعه،  این  در  نرمال سازی  روش 
سه  جدول-2  می شوند.  تهیه  مختلف  نرمال سازی  روش های  با  شبکه 
شبکه  خطای  همچنین  و  کار  این  در  شده  استفاده  نرمال سازی  روش 
را  شده  مطرح  روش  سه  با  داده ها  نرمال سازی  از  ناشی  دیده  آموزش 
نشان می دهد. با توجه به خطا های به دست آمده در این جدول، روش 
Simple Range Scaling با کمترین خطا، جهت نرمال سازی داده ها در 

این کار انتخاب شده است. 

2-5- طراحی شبكه عصبی
برای  که  است  شبکه ای  تولید  عصبی،  شبکه  یک  توسعه  از  هدف 
پیش بینی شده  و  واقعی  داده های  بین  متغیر های خروجی کمترین خطا 
طراحی  معیار  که  می شود  مطرح  سوال  این  اینجا  در  نماید.  ایجاد  را 
تعداد  و  نهان  تعداد الیه های  انتقال،  توابع  انتخاب  در  بهینه یک شبکه 

نورون های هر الیه چیست.

2-5-1- انتخاب تابع انتقال
می گذارد.  شبکه  خروجی  دقت  بر  به سزایی  تاثیر  انتقال  تابع  انتخاب 
انتقال اصلی برای مدل سازی شبکه عصبی وجود دارد  تابع  معموالً سه 
که شامل توابع Tansig، Logsig و Purelin می باشند )شکل- 12(. برای 
تعیین بهترین ترکیب از توابع انتقال در شبکه با یک یا دوالیه نهان، توابع 
عملکرد  آزمایش  می شود.  استفاده  شبکه  توسعه  برای  مختلفی  انتقال 
شبکه با یک الیه نهان که شامل 3۰ نورون می باشد، نشان می دهد که 
همراه  به  نهان  الیه  و  ورودی  الیه  بین   Tansig انتقال  تابع  از  استفاده 
باالترین  نهان و الیه خروجی،  بین الیه   Purelin انتقال  تابع  از  استفاده 
مقدار ضریب تعیین )R2( و کمترین مقدار MSE را تولید می نماید. نتایج 
آزمایش در جدول-3 نشان داده شده است. رویه ای مشابه برای شبکه ای 
با دو الیه نهان اعمال می گردد. نتایج نشان می دهند که بهترین ترکیب 
اول،  نهان  و الیه  بین الیه ورودی   Tansig تابع  از  استفاده  انتقال  توابع 
 Purelin بین الیه نهان اول و دوم و استفاده از تابع Logsig استفاده از تابع

بین الیه نهان دوم و الیه خروجی می باشد.

2-5-2- تعداد الیه ها
در  با کمترین خطا  ایجاد یک شبکه  نهان جهت  تعداد الیه های  تعیین 
برای  معموالً  است.  ضروری  امري  مورد نظر،  خروجی های  پیش بینی 
تعیین تعداد بهینه الیه های نهان از رویه خطا و آزمایش استفاده می شود 
خطای  درجه  با  نهان  الیه های  تعداد  کمترین  با  ساختاری  بنابراین،  و 
قابل قبول انتخاب می گردد. هرچه تعداد الیه های نهان یک شبکه کمتر 
جدول-4  است.  نیاز  مورد  شبکه  آموزش  برای  کمتری  زمان  باشد، 

انواع توابع انتقال12
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به همراه عملکرد آن را نشان می دهد. طبق  ساختار های مختلف شبکه 
نتایج به دست آمده، شبکه با دو الیه نهان بهترین عملکرد را دارد.

انتخاب  با  پیچیده  نگاشت  توابع  یادگیری  عصبی جهت  شبکه  توانایی 
 .]7[ می یابد  بهبود  نهان  الیه های  در  موجود  نورون های  تعداد  درست 
عملکرد  در  به سزایی  تاثیر  نهان  الیه های  در  موجود  نورون های  تعداد 
از  مانع  کم،  نورون  تعداد  از  استفاده  گذاشت.  خواهد  عصبی  شبکه 
یادگیری دقیق اغلب الگو های موجود توسط شبکه عصبی می شود. از 
سویی دیگر، وجود تعداد باالی نورون ها منجر به حفظ کردن الگوها 
آنها  اساسی  ویژگی های  تشخیص  یادگیری  از  مانع  نتیجه  در  و  شده 
توسط شبکه عصبی می گردد. جدول-۵ عملکرد یک شبکه دو الیه را 
با تعداد نورون های مختلف نشان می دهد. برای تعیین تعداد نورون، باید 
کمترین تعداد نورون که باعث عملکرد مناسب شبکه می گردد، انتخاب 
شود. با توجه به نتایج جدول-۵ شبکه ای دو الیه با تعداد نورون 3۰:2۰ 

جهت استفاده در این تحقیق انتخاب می گردد.

2-5-3- مقدار دهی اولیه وزن ها
این الیه ها و  از  نورون های هر یک  تعداد  تعداد الیه ها و  تعیین  از  بعد 
تنظیم گردند.  باید  از آغاز فرآیند آموزش شبکه، وزن های شبکه  قبل 
مقادیر  با  این کار(  استفاده در  )نرم افزار مورد  َمتلب  اینصورت  در غیر 
انجام خواهد داد. فرآیند آموزش  اولیه وزن ها را  تصادفی مقدار دهی 
شبکه عصبی با الگوریتم پس انتشار خطا را می توان به عنوان یک فرآیند 
بهینه سازی جهت به حداقل رساندن خطا از طریق دستکاری وزن های 
شبکه توصیف نمود. الگوریتم پس انتشار خطا از تکنیک های بهینه سازی 
محلی برای رسیدن به حداقل خطا استفاده می نمایند ]8[. تعریف مینیمم 
تبع آن  به  و  آموزش  فرآیند  اساسی  مراحل  از  الگوریتم  توسط  محلی 
به  انتخابی  مینیمم های  که  صورتی  در  می باشد.  شبکه  خروجی  تعیین 
مینیمم مطلق نزدیک باشد، پاسخ شبکه به مقدار واقعی نزدیک می گردد. 
در غیر این صورت شبکه عصبی عملکرد ضعیفی جهت تولید پاسخ های 
نزدیک به فرآیند واقعی خواهد داشت. تعیین مینیمم های محلی در رویه 
پس انتشار خطا به کمک فرآیند مقداردهی اولیه وزن های شبکه کنترل 
می گردد. عالوه بر این، مقداردهی اولیه وزن ها، نقش مهمی در سرعت 
همگرایی شبکه ایفا می کند ]8[. روش مورد استفاده در مقداردهی اولیه 
این  دارد. در  باالیی  بوده ولی عملکرد  بسیار ساده  این کار  وزن ها در 
روش ابتدا مقدار صفر به عنوان مقدار اولیه همه اتصاالت وزنی الیه های 

عملكرد شبكهتابع انتقال

Input�HiddenHidden�OutputR2MSE

TansigPurelin۰/۹۰823

LogsigPurelin۰/87636

TansigLogsig۰/86642

LogsigTansig۰/88132

PurelinLogsig۰/86۹4۰

PurelinTansig۰/87238

TansigTansig۰/۹۰42۹

LogsigLogsig۰/8۹۵28

توابع انتقال انتخابی در یک شبکه با یک الیه نهان3

R2MSEتعداد نورون هاتعداد الیه ها

31۰۰/84۰72۹ )یک الیه نهان(

32۰۰/8۵6726 )یک الیه نهان(

33۰۰/886623 )یک الیه نهان(

2۰۰/۹۰4718-41۰ )دو الیه نهان(

3۰۰/۹2۹816-42۰ )دو الیه نهان(

4۰۰/۹۰۰42۰-43۰ )دو الیه نهان(

عملکرد شبکه با یک یا دو الیه نهان4

R2MSEتعداد نورون ها

1۰-2۰۰/۹۰4721

2۰-3۰۰/۹2۹817

3۰-4۰۰/۹۰۰423

عملکرد شبکه عصبی تک الیه با تعداد نورون های مختلف5

R2MSEروش مقداردهی اولیه

Weight and Bias Update۰/۹12۵2۰

 Random Initialization method
(Trail 1)۰/86۹73۹

 Random Initialization method
(Trail 2)۰/8۹۹۵2۵

 Random Initialization method
(Trail 3)

۰/8۹1۰2۹

 Random Initialization method
(Trail 4)

۰/8۹3728

 Random Initialization method
(Trail 5)۰/87۰۵34

عملکرد شبکه با دو روش مقداردهی اولیه وزن ها6
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دوم،  و  اول  الیه  بایاس های  برای  همچنین  می گیرد.  قرار  دوم  و  اول 
مقدار یک در نظر گرفته می شود. سپس شبکه آموزش می بیند و مقادیر 
وزنی و بایاس الیه ها ذخیره می گردد. در ادامه، حلقه ای تعریف می شود 
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 
قدیمی  مقادیر  تولید شده جایگزین  بایاس های  و  بهبودی رود، وزن ها 
آنها می گردند. اجرای این رویه بر شبکه عصبی منجر به افزایش عملکرد 
می یابد.  افزایش   R2 و   یافته  کاهش   MSE به طوری که  می شود  شبکه 
با روش  را  ارائه شده  از روش  به دست آمده  جدول-6 عملکرد شبکه 

مقداردهی اولیه تصادفی برای ۵ مرحله مختلف مقایسه می نماید. 

3- نتایج و بحث ها
شبکه عصبی مصنوعی طراحی شده در بخش قبل، عملکرد قابل قبولی را 
در R2 و MSE از خود نشان داده است. در این بخش، توانایی شبکه عصبی 
در پیش بینی خروجی )نرخ مصرف امولسیون زدا( ارزیابی خواهد شد. 
سپس با استفاده از نرخ تزریق پیش بینی شده امولسیون زدا و یک شبکه 
پیش بینی  در  استفاده  مورد  شبکه  ساختار  )مطابق  جدید  دیده  آموزش 
درنفت  موجود  نمک  غلظت  پیش بینی  به   ) امولسیون زدا  مصرف  نرخ 
خروجی پرداخته می شود. نتایج به دست آمده از شبکه های ساخته شده 
از واحد نمک زدایی در همان شرایط  به دست آمده  با داده های واقعی 
عملیاتی، مقایسه می گردد. همچنین از شبکه مورد نظر جهت پیش بینی 
در  امولسیون زدا  مصرف  نرخ  بهینه سازی  برای  نفت،  در  نمک  غلظت 
می گردد.  استفاده  یابد،  کاهش   1۰ PTB به  نمک  غلظت  که  شرایطی 
در این شرایط با استفاده از ژنتیک الگوریتم، مقدار بهینه نرخ مصرف 

امولسیون زدا در دما های مختلف به دست می آید.

مصرف  نرخ  پیش بینی  جهت  مصنوعی  عصبی  شبكه   -1-3
امولسیون زدا

در فرآیند طراحی و آموزش شبکه عصبی مصنوعی، دقت شبکه درون 
حلقه ای که وزن ها و بایاس ها را برای رسیدن به مقادیر بهینه بر حسب

R2 و MSE مقدار دهی می کند، توسعه می یابد. معموالً آزمایش شبکه 

آن  عملکرد  ارزیابی  جهت  تعمیم7  و  فراخوانی6  مرحله  دو  در  عصبی 
انجام می شود. در مرحله فراخوانی، مجموعه  در پیش بینی خروجی ها، 
ارزیابی  برای  شده اند،  استفاده  شبکه  آموزش  جهت  که  داده هایی 
عملکرد شبکه به کار می روند. در مرحله تعمیم، عملکرد شبکه با استفاده 
از مجموعه داده های جدید، ارزیابی می گردد. در مرحله فراخوانی، در 
چک  واقعی  داده های  برابر  در  شبکه  عملکرد  آموزش،  فرآیند  طول 
 ،MSE و   R2 برحسب  شده  پیش بینی  مقادیر  متوسط  دقت  می گردد. 
به ترتیب ۰/۹278 و 14/81 می باشد. مقدار باالی R2 نشان دهنده توانایی 
می باشد.  مناسب  دقت  با  امولسیون زدا  مصرف  نرخ  پیش بینی  در  مدل 
نرخ  به  مربوط  واقعی  داده های  و  مدل  خروجی  بین  متوسط  انحراف 
 MSE مصرف امولسیون زدا برابر 3/84 می باشد. این انحراف،  جذر دوم

محاسبه شده می باشد. شکل-13 مقایسه بین داده های واقعی و پیش بینی 
شده را نشان می دهد. مدل ایجاد شده توسط شبکه عصبی در محدوده 
به   )]18  -188[  GPD( زدا  امولسیون  مصرف  نرخ  برای  شده  تعریف 
درستی عمل می کند. این مدل برای داده های خارج از محدوده تعریف 
تنها  امولسیون زدا  مصرف  نرخ  داشت.  نخواهد  خوبی  عملکرد  شده، 
یا نوسانات  در هنگام آغاز به کار واحد، هنگام خاموش شدن واحد و 
براساس  می نماید.  تجاوز  مجاز  حد  از  ترانسفورماتورها  در  موجود 
مرحله  در  آموزش،  داده های  مجموعه  روی  بر  شده  انجام  آنالیز های 
مجموعه  براساس  خروجی  پیش بینی  جهت  شبکه  عملکرد  تعمیم، 
 1۰4 شامل  جدید  داده های  مجموعه  می شود.  ارزیابی  جدید  داده های 
که  آنجایی  از  شده اند.  انتخاب  تصادفی  به صورت  که  می باشند  داده 
برون یابی داده ها ضعیف می باشد، داده های  شبکه عصبی مصنوعی در 
جدید باید درون محدوده داده های آموزش قرار داشته باشند. عملکرد 
می باشد.   1۵/2 و   ۰/۹247 ترتیب  به   ،MSE و   R2 برحسب  مرحله  این 
در شکل-14 داده های شبیه سازی شده در برابر داده های واقعی به دست 
  y = x آمده از واحد رسم شده اند. در این شکل، هر چقدر داده ها به خط
نزدیک تر باشند، میزان R2 باالتر می رود و نشان دهنده عملکرد قابل قبول 

مدل است.

اساس 14 بر  شده  شبیه سازی  و  واقعی  داده های  مقایسه  نمودار 
مجموعه داده های جدید)استفاده نشده در آموزش شبکه( 

اساس 13 بر  شده  شبیه سازی  و  واقعی  داده های  مقایسه  نمودار 
مجموعه داده های مورد استفاده در آموزش شبکه
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3-2-  شبكه عصبی مصنوعی جهت پیش بینی غلظت نمک در نفت 
خروجی واحد نمک زدایی

در عملیات نمک زدایی، اندازه گیری نمک در نفت تولیدی باید مکرراً 
جهت کمک به رفع عیب فرآیند در زمانی کوتاه، فراهم شود. معموالً 
آزمایش  و  نمونه ها  جمع آوري  کار،  این  برای  استفاده  مورد  روش 
تولید  جهت  زیادی  زمان  دستی  روش  این  می باشد.  دستی  به صورت 
افراد  تعداد  این روش،  اعمال  برای  دارد. همچنین  نیاز  داده های فوری 
خود  درگیر  دارند،  نیاز  آنها  به  بخش ها  سایر  که  هنگامی  را  زیادی 

به یک آناالیزور آنالین نمک ضرورت می یابد.  نیاز  بنابراین  می کند. 
آناالیزور های آنالین نمک متعددی در بازار وجود دارند اما همه آنها 
به دلیل نیاز به نگهداری، دقت پایین نتایج و ناتوانی در راه اندازی آن بدون 
حضور یک اپراتور جهت پر کردن با مواد شیمیایی و تنظیم مجدد آن، 
جهت نصب در واحد مناسب نمی باشند. هدف از این بخش، طراحی و 
آموزش شبکه عصبی مصنوعی براساس داده های جمع آوري شده جهت 
پیش بینی غلظت نمک می باشد. ورودی های شبکه عصبی عبارت اند از 
الکتروستاتیک  ولتاژ  نمک زدا،  الکتروستاتیک  ولتاژ  نفت خام،  دمای 
نمزدا، نرخ آب شست وشو، میزان آب موجود در نفت خام ورودی، نرخ 
جریانی کلی نفت خام و نرخ جریانی امولسیون زدا. در این مورد، یک 
شبکه عصبی مشابه با شبکه مورد استفاده جهت پیش بینی نرخ مصرف 
امولسیون زدا، برای پیش بینی غلظت نمک طراحی می گردد. شکل-1۵ 
به غلظت نمک را در نفت خروجی  توزیع و فراوانی داده های مربوط 
از واحد نشان می دهد. جهت ارزیابی عملکرد شبکه، از رویه ای مشابه 
استفاده  به کار گرفته شد،  امولسیون زدا  نرخ  شبیه سازی  در  آنچه که  با 
 ،MSE و   R2 حسب  بر  را  شبکه  عملکرد  فراخوانی  مرحله  می گردد. 
به ترتیب ۰/۹۵34 و ۰/۵7۹۰ نشان می دهد. دقت این مدل در شکل- 16 
از  بر روی مجموعه جدیدی  این مدل  است. آزمایش  داده شده  نشان 
و   ۰/۹442 به ترتیب   ،MSE و   R2 حسب  بر  را  شبکه  عملکرد  داده ها، 
نتایج  کردن  گرد  از  بعد  فراخوانی،  مرحله  در  می دهد.  نشان   ۰/6۰23
همه  در  مورد نظر  مدل  صحیح،  عدد  یک  به  آنها  شدن  نزدیک  برای 
مجموعه داده های آموزش، عملکرد خوبی در پیش بینی خروجی داشته 
است به غیر از 3۰ داده که با اختالف PTB 1 از داده های واقعی، به دست 
آمده اند. در مرحله تعمیم، بعد از گرد کردن نتایج برای نزدیک شدن 
داده های  مجموعه  همه  در  مورد نظر  مدل  صحیح،  عدد  یک  به  آنها 
از  غیر  به  است  داشته  پیش بینی خروجی  در  خوبی  عملکرد  آزمایش، 
2۰ داده که 12 عدد از این 2۰ داده با اختالف PTB 1 و باقی داده ها با 
نتایج  آمده اند. شکل-17  به دست  واقعی،  داده های  از   2 PTB اختالف 

مرحله تعمیم را نشان می دهد.

3-3-  بهینه سازی نرخ تزریق امولسیون زدا
در بخش قبل، مدلی جهت پیش بینی غلظت نمک در نفت خروجی از 
واحد ارائه شد. حال اگر غلظت پیش بینی شده بیشتر از مقدار قابل قبول 
نحوی  به  نمک  غلظت  بر  موثر  پارامترهای  باید  باشد،   1۰  PTB یعنی 
شود.   1۰  PTB مساوی  یا  کمتر  مورد نظر  نمک  غلظت  تا  کنند  تغییر 
پارامتر های  است  الزم  اقتصادی،  محدودیت های  به  توجه  با  همچنین 
موثر بر غلظت نمک در مقدار بهینه خود قرار گیرند، به طوری که هم 
غلظت نمک قابل قبول به دست آید و هم از لحاظ اقتصادی صرفه جویی 
بنابراین در اینجا یک مسئله بهینه سازی ایجاد می گردد. در این  گردد. 
رساندن  و  نفت خروجی  در  نمک  غلظت  بخش هدف، حداقل سازی 
می باشد.  آن  بر  موثر  پارامتر های  بهینه سازی  با   1۰  PTB مقدار   به  آن 
ولتاژ  نمک زدا،  ولتاژ  شست وشو،  آب  نرخ  نظیر  مختلفی  پارامتر های 

توزیع داده های غلظت نمک در نفت خروجی15

شبکه 16 با  شده  طراحی  نمک  تحلیل گر  برای  فراخوانی  مرحله  نتایج 
عصبی در مقایسه با داده های واقعی

نتایج مرحله تعمیم  برای تحلیلگر نمک طراحی شده با شبکه عصبی 17
در مقایسه با داده های واقعی
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نمزدا و نرخ تزریق امولسیون زدا و . . . بر غلظت نمک تاثیر می گذارند. 
پیچیدگی  مطرح می گردد، درجه  تحقیق  این  در  بهینه سازی که  مسئله 
باالیی ندارد زیرا بعضی از پارامتر ها غیر قابل کنترل هستند و بعضی دیگر 
نرخ  شامل  تنظیم  قابل  پارامتر های  نمی باشد.  فراهم  آنها  کنترل  امکان 
امولسیون  تزریق  نرخ  و  نمک زدا  ولتاژ  نمزدا،  ولتاژ  شست وشو،  آب 
متغیر  به عنوان  واحد  از  خروجی  نفت  در  نمک  غلظت  می باشد.  زدا 
کنترل شده و دمای نفت و غلظت آب در نفت خام به عنوان پارامترهای 
نیز پارامتری است که  غیر قابل کنترل مطرح می شوند. نرخ جریان نفت 
از لحاظ اقتصادی امکان کنترل آن فراهم نیست. در این کار با توجه به 
اهمیت نرخ تزریق امولسیون زدا و تاثیری که بر غلظت نمک می گذارد 
و قیمت باالی آن در بازار، مسئله بهینه سازی بر بهینه نمودن این پارامتر 
تمرکز می کند. به این ترتیب که برای ساده سازی مسئله بهینه سازی، سایر 
پارامترها به خصوص پارامتر های قابل کنترل ثابت فرض می شوند و تنها 
پارامتری که به بهینه سازی آن پرداخته می شود، نرخ تزریق امولسیون زدا 

پیش بینی  به  نوبت  امولسیون زدا  تزریق  نرخ  پیش بینی  از  بعد  می باشد. 
پیش بینی  نمک  غلظت  اگر  می گردد.  خروجی  نفت  در  نمک  غلظت 
شده مناسب نبوده یا بیشتر از  PTB 1۰ باشد، با بهینه سازی نرخ تزریق 
امولسیون زدا، غلظت نمک باید به کمتر یا مساوی PTB 1۰ برسد. برای 
اجرای این مسئله بهینه سازی، از ژنتیک الگوریتم استفاده می شود. برای 
بهینه سازی، ابتدا تابع هدف8 که باید حداقل شود، تعریف می گردد. در 

این تحقیق، تابع هدف به صورت زیر تعریف می شود:
                     )3(

در این معادله Model output در واقع همان غلظت نمک پیش بینی شده 
شرایط،  بدترین  در  اینکه  از  اطمینان  برای  می باشد.  خروجی  نفت  در 
غلظت نمک از PTB 1۰ تجاوز نمی کند، این پارامتر در PTB ۹ تنظیم 

می گردد.

3-4-  شرایط بهینه در دما های مختلف
با توجه به اینکه دما تاثیر به سزایی در تعیین مقدار نرخ تزریق امولسیون 
امولسیون زدا  باعث کاهش مصرف  افزایش دما  به طوری که  زدا دارد، 
بنابراین در بهینه سازی نرخ تزریق امولسیون زدا،  و به عکس می گردد،  واحد متوسط حداکثر حداقل عامل

% 7 2۰ ۵ برش آب

GPM 48 81 48 نرخ آب شست وشو

Volt 27۰۰۰ 3۵۰۰۰ 1۰۰۰۰ ولتاژ نمزدا

Volt 27۰۰۰ 3۵۰۰۰ 1۰۰۰۰ ولتاژ نمک زدا

MBD ۵۹ 132 2۰ نرخ جریان نفت ورودی

 مقدار متوسط پارامتر های موثر بر غلظت نمک7

)˚F( دمای نفت)GPD( نرخ بهینه امولسیون زدا

4۰16۰

48141

۵413۰

68114

761۰8

۹7۹4

11۰84

12۵73

1317۰

14268

نرخ بهینه تزریق امولسیون زدا در دما های مختلف نفت8

نرخ بهینه تزریق امولسیون زدا در دماهای مختلف18

واحد حداقل عامل

% 11 Water Cut

GPM ۹6 Wash Water Rate

˚C 1۰ Oil Temperature

Volt 27۰۰۰ Dehydrator Voltage

Volt 27۰۰۰ Desalter Voltage

MBD 122 Total Inlet Rate

g⁄m3 1۰۰۰۰ Salt Content in Input Oil

lit⁄hrs 3۰ Demulsifier Rate

داده های واحد نمک زدایی اهواز 93
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باید شرایط دمایی در نظر گرفته شود. در این بخش، از رویه ای کاماًل 
یکسان با رویه انجام شده در قسمت های قبلی استفاده می گردد. در این 
رویه از همان تابع هدف تعریف شده در قسمت قبل و همچنین محدوده 
داده های ذکر شده در جدول- 1 استفاده می شود با این تفاوت که دماي 
 4۰˚F بین   شده  تعریف  محدوده  که  مختلفی  مقادیر  با  ورودی  نفت 
پارامتر های موثر  تنظیم می گردند. سایر  ̊  1۵۰ را پوشش می دهند،  F و 
متوسط  مقادیر  قرار می گیرند.  متوسط خود  مقدار  بر غلظت نمک در 
پارامتر ها به گونه ای انتخاب می شوند که با توجه به داده های جمع آوري 
شده از واحد های نمک زدایی، داده هایی که بیشترین فراوانی را دارند، 
کار  این  در  می گردند.  انتخاب  مربوط  پارامتر  متوسط  مقدار  عنوان  به 
با توجه به هیستوگرام های شکل های-4 تا 11، مقدار متوسط پارامتر ها 
انتخاب می گردد. مقدار متوسط این پارامتر ها در جدول-7 آورده شده 
است. اجرای تغییرات ذکر شده در پاراگراف باال در برنامه بهینه سازی 

ژنتیک الگوریتم، نتایج به دست آمده در جدول-8 را به همراه دارد.
رسم  نفت  دمای  برابر  در  امولسیون زدا  تزریق  بهینه  نرخ  در شکل-18 
شده است. بعد از ساخت مدل های مناسب جهت پیش بینی غلظت نمک 
با داده های واقعی  ارزیابی مدل ها  به  نوبت  امولسیون زدا،  تزریق  نرخ  و 
اهواز-3 در فصل  داده های واحد نمک زدایی  از  این کار  می رسد. در 
استفاده گردیده است. جدول-۹ داده های  ارزیابی مدل  زمستان جهت 

مربوط به واحد اهواز-3 را نشان می دهد.
امولسیون زدا،  تزریق  نرخ  پیش بینی  ارائه شده جهت  از مدل  استفاده  با 
شده  پیش بینی  امولسیون زدا  تزریق  نرخ  برای   24/33۹1  lit⁄hrs مقدار 

 3۰  lit⁄hrs میدان  در  زدا  امولسیون  مصرفی  مقدار  که  حالی  در  است. 
در مدل  امولسیون زدا  تزریق  پیش بینی شده  نرخ  مقدار  می باشد. سپس 
دوم که برای پیش بینی غلظت نمک در نفت خروجی ارائه شده است، 
مقدار  خروجی،  نفت  در  نمک  غلظت  برای  می شود.  گرفته  به کار 
پیش بینی  نرخ  بنابراین،  می شود.  پیش بینی   )8/12  PTB(  23/1۹۹ g⁄m 3
شده تزریق امولسیون زدا مناسب می باشد. با توجه به نرخ پیش بینی شده 
تزریق امولسیون زدا و مقدار استفاده شده در میدان، حدود 1۹ درصد در 

مصرف امولسیون زدا صرفه جویی گردیده است.

نتیجه گیری 
نتایج به دست آمده نشان می دهد که با افزایش دما نرخ بهینه امولسیون زدا 
بنابراین جهت  مناسب، کاهش مي یابد.  به غلظت نمک  جهت رسیدن 
تعیین نرخ بهینه امولسیون زدا، باید شرایط فصلی و دمایی در نظر گرفته 
موثر در نمک زدایی،  پارامتر های  برای  ارائه داده های عملیاتی  با  شود. 
این  امولسیون زدا پیش بینی گردید.  نرخ  برای   24/33۹1 lit⁄hrs مقدار  
استفاده  مورد  خروجی  نفت  در  نمک  غلظت  پیش بینی  جهت  مقدار 
پیش بینی    1۰  PTB از  کمتر  آمده  به دست  نمک  غلظت  گرفت.  قرار 
گردید که این حاکی از مناسب بودن نرخ پیش بینی شده امولسیون زدا 
می باشد. در حالی که تا قبل از این، مقدار lit⁄hrs 3۰ در شرایط عملیاتی 
مورد استفاده قرار می گرفت. بنابراین، با استفاده از مدل های ارائه شده 
در این کار و روش بهینه سازی هوشمند، حدود 1۹ درصد در مصرف 

امولسیون زدا صرفه جویی گردید. 

1 � Mean Square Error
2� Gallon Per Day

3� Drip and Recovery
4� Recall Step

5� Generalization Step
6� Objective Function
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