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چكيده
بــرج تقطیــر یکــی از مهمتریــن واحدهــای پاالیشــگاه نفــت اســت کــه بــر پایــه اختــاف در نقطــه جــوش اجــزای تشــکیل دهنــده نفــت
خــام عمــل میکنــد .عملکــرد بیشــتر واحدهــای بعــد از بــرج ،وابســتگی مســتقیمی بــه نحــوه کارکــرد آن دارد و هرگونــه اغتشــاش در
عملکــرد بــرج تقطیــر ســایر واحدهــای پاالیشــگاه تأثیــر مســتقیم میگــذارد .بــه همیــن دلیــل طراحــی یــک کنترلکننــده مناســب
بــرای فرآینــد تقطیــر کــه بتوانــد بــا اثــر اغشاشــات ورودی و خروجــی مقابلــه کنــد ،بســیار اهمیــت دارد .هــدف اصلــی در کنتــرل بــرج
تقطیــر ،کاهــش مصــرف انــرژی و نگهداشــتن ترکیــب محصــوالت در مقــدار مطلــوب میباشــد .بهمنظــور دس ـتیابی بــه ایــن اهــداف،
بایــد کنترلکننــدهای انتخــاب شــود کــه توانایــی شناســایی مــداوم حالتهــا و پیشبینــی اغتشاشــات و نویزهــای موجــود در فرآینــد
را داشــته باشــد و بتوانــد بــا مشــکالت وجــود تأخیــر و تداخــل شــدید بیــن حلقههــای کنترلــی ایــن فرآینــد مقابلــه کنــد .بــا توجــه
بــه توانایــی کنترلکننــده پیشبیــن تعمیمیافتــه در کنتــرل سیســتمهای چنــد متغیــره و دارای تأخیرهــای چندگانــه ،در ایــن مقالــه
از ایــن روش بــرای کنتــرل بــرج تقطیــر اســتفاده شــده اســت .همچنیــن بــرای دفــع اثــر اغتشاشــات ورودی و خروجــی و کاهــش اثــر
نویزهــای وارد بــر فرآینــد ،یــک فیلتــر پایینگــذر در مــدل پیشبیــن لحــاظ شــده اســت .نتایــج شبیهســازیها حاکــی از آن اســت
کــه ســاختار کنترلــی پیشــنهادی ،عملکــرد بســیار مناســبی در مقابــل اغتشاشــات ورودی و خروجــی و نویــز وارد شــده بــه فرآینــد از
خــود نشــان میدهــد.

كلمــات كليــدي :بــرج تقطیــر نفــت ،کنتــرل پیشبیــن مبتنــی بــر مــدل ،کنترلکننــده پیشبیــن
تعمیمیافتــه ،اغتشاشــات ورودی و خروجــی ،فیلتــر پایینگــذر
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مقدمه

صنعــت نفــت یکــی از مهمتریــن صنایــع در کشــورهای در

حــال توســعه و حتــی توســعهیافته میباشــد و بررســی
مراحــل مختلــف ایــن صنعــت همــواره در علــوم مختلــف و

بهطــور خــاص علــوم مهندســی مــورد توجــه بــوده اســت.

در ایــن صنعــت ،برجهــای تقطیــر بهعنــوان یکــی از

شماره ،88

1395-3

انجــام میگیــرد .امــا بهدلیــل وجــود اغتشاشــات

ماننــد تغییــرات مقــدار ،دمــا و غلظــت خــوراک ،خلــوص

محصــوالت تغییــر میکنــد .همچنیــن ،بهدلیــل تقاضــای

ب درصدهــای متفاوتــی از
بــازار ممکــن اســت ترکیــ 
محصــوالت مــورد نیــاز باشــد [ .]1پــس از طراحــی،

ســاخت و نصــب یــک بــرج تقطیــر ،تغییــر طراحــی اولیــه

مهمتریــن و اصلیتریــن بخشهــا شــناخته شــده اســت

سیســتم کنترلکننــده بــرای بهدســت آوردن مــواد بــا

تحقیقــات مهندســین کنتــرل جــزء پرطرفدارتریــن

امــکان تغییــر مشــخصات خــوراک ورودی بــه فرآینــد بــا

نفــت ،جداســازی مشــتقات بــا ارزش و بــا خلــوص مطلوب

کیفیــت محصــوالت خروجــی ،از کنترلکننــدهای بــا

در فضــای رقابتــی کــه امــروزه بــرای عرضــه و مصــرف

در برجهــا اســتفاده میشــود .در بیشــتر فرآیندهــای

کــه ایــن اهمیــت ،آن را در تحقیقــات علمــی از جملــه

خلوصهــای مــورد نیــاز بســیار مشــکل اســت .همچنیــن

ج تقطیــر
مباحــث قــرار داده اســت .هــدف نهایــی در بــر 

گذشــت زمــان وجــود دارد .درایــن مــوارد ،بــرای کنتــرل

از نفــت خــام بــرای پاســخگویی بــه نیــاز بــازار اســت و

امــکان تغییــر بعضــی از مشــخصههای قابــل تغییــر

مشــتقات نفتــی بــه وجــود آمــده اســت ،محصــوالت بــا

درجــه خلــوص بــاال بیــش از پیــش مــورد نیــاز میباشــد.
محصــول نهایــی نبایــد از لحــاظ کیفیــت رد شــود و یــا
تبدیــل بــه مــواد زائــد گــردد .زیــرا در ایــن صــورت انجــام

دوبــاره فرآینــد ،هزینــه اضافــی در بــر خواهــد داشــت .از
ایــن جهــت ،وظیفــه اصلــی کنتــرل بــرج تقطیــر ،کاهــش

مصــرف انــرژی و ثابــت نگهداشــتن ترکیــب محصــوالت
در مقــدار مطلــوب اســت و انجــام محاســبات بهینهســازی

و بهرهبــرداری اقتصــادی بــا حداقــل تلفــات ،انگیــزهای
بــرای حفــظ کیفیــت محصــول اســت کــه تابــع شــرایط
تولیــد میباشــد.

بهدلیــل وجــود اغتشاشــات و نویزهــای متعــدد در فرآینــد

تقطیــر نفــت خــام ،کیفیــت محصــوالت خروجــی از مقدار
مطلــوب فاصلــه میگیــرد .همچنیــن عوامــل زیــادی
همچــون تغییــرات شــرایط محیطــی و اغتشاشــات موجود،

میتوانــد تاثیــر زیــادی بــر نحــوه عملکــرد آن داشــته
باشــد .اغتشاشــات آن دســته از متغیرهایــی هســتند کــه
تغییــرات آنهــا غیرقابــل کنتــرل اســت و باعــث انحــراف

سیســتم از حالــت مطلــوب شــده و اختــاالت عمــدهای در
فرآینــد بهوجــود میآورنــد .بــه همیــن دلیــل ،مقابلــه بــا
اثــرات مخــرب آنهــا اهمیــت ویــژهای دارد .بــا مشــخص

شــدن نــوع ،مقــدار و غلظــت خــوراک و ترکیــب درصــد

مــورد نیــاز محصــوالت ،محاســبات مهندســی بســیاری

صنعتــی ،کنترلکنندههــای مرســومی ماننــد  PIDبــرای

کنتــرل فرآیندهــا بــه کار مــیرود .ایــن کنترلکنندههــا
بــر پایــه طراحــی اولیــه فرآینــد تنظیــم میشــود .در اثــر
اســتهالک دســتگاهها و تغییــر شــرایط محیطــی ،بــه مرور
زمــان فرآینــد از حالــت طراحــی اولیــه خــود دور شــده
و نتایــج سیســتم کنتــرل مشــابه عملکــرد قبلــی خــود

نخواهــد بــود .همچنیــن عملکــرد کنترلکنندههــای
ســنتی در فرآیندهــای چنــد ورودی  -چنــد خروجــی

دارای تأخیــر زمانــی ماننــد برجهــای تقطیــر ،ضعفهــا و
محدودیتهایــی دارد کــه کیفیــت پاســخ را تحــت تأثیــر
قــرار میدهــد .بــرای کنتــرل اینگونــه فرآیندهــا ،بایــد

کنترلکننــدهای انتخــاب شــود کــه توانایــی شناســایی
مــداوم حالتهــا و پیشبینــی اغتشاشــات و نویزهــای
موجــود در فرآینــد را داشــته باشــد و بتوانــد بــا مشــکالت

وجــود تأخیــر و تداخــل شــدید بیــن حلقههــای کنترلــی
مقابلــه کنــد .کنترلکننــده پیشبیــن مبتنــی بــر مــدل
()MPCا ،1بهدلیــل توانایــی بســیار بــاال در کنتــرل ایــن
قبیــل فرآیندهــا و محاســبه ســیگنال کنترلــی بــا اســتفاده

از بهینهســازی یــک تابــع هزینــه کــه میتــوان اهــداف
مختلــف کنترلــی را در آن لحــاظ کــرد ،ایــده مناســبی

بــرای کنتــرل فرآینــد تقطیــر میباشــد.

1. Model Predictive Control
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از ایــن رو در ایــن مقالــه از ایــن الگوریتــم بــرای کنتــرل

فرآینــد در حضــور اغتشاشــات قابــل اندازهگیــری بــا

مــدل مــورد مطالعــه در ایــن مقالــه مربــوط بــه بــرج

بررســی قــرار گرفتــه اســت [ .]9ژانــگ و همــکاران
نیــز اخیــرا ً یــک روش کنتــرل مقــاوم  H2بههمــراه

فرآینــد موردنظــر اســتفاده شــده اســت.

تقطیــر نفــت خــام شــرکت شــل میباشــد [ .]2ایــن
مــدل بــرای اولیــن بــار توســط پِــرت و مــوراری توصیــف
و بهطــور گســترده بــرای اســتراتژیهای مختلــف در

مســأله بــرج تقطیــر اســتفاده شــده اســت [ .]3چالــش

اصلــی در فرآینــد تقطیــر نفــت خــام ،مصــرف بــاالی

انــرژی و ضــرورت تولیــد محصــوالت بــا مشــخصههای

دقیــق و کیفیــت بــاال میباشــد .از آنجاییکــه اغتشاشــات
و نویزهــای وارد بــر فرآینــد میتواننــد کیفیــت محصــوالت

خروجــی را تحــت تأثیــر قــرار دهــد ،پژوهشهــای فراوانی

اســتفاده از کنترلکننــده پیشبیــن تطبیقــی مــورد

رؤیتگــر اغتشــاش بــرای سیســتمهای چندمتغیــره و

دارای تأخیرهــای چندگانــه ارائــه دادنــد .مزیــت اصلــی
ایــن روش ،بهبــود عملکــرد سیســتم در مقابلــه بــا عــدم
قطعیتهــا و اغتشاشــات خروجــی بــزرگ میباشــد .در

ایــن مطالعــه ،روش پیشــنهادی بــر روی یــک مــدل دو
ورودی -دو خروجــی بــرج تقطیــر شــل پیادهســازی شــده
و توانایــی آن در دفــع اثــر اغتشــاش در خروجــی مــود

بررســی قــرار گرفتــه اســت [.]10

بــه منظــور دفــع اغتشاشــات و کاهــش اثــر نویزهــای

در اکثــر ایــن پژوهشهــا فقــط ورودیهــای اغتشــاش

همــکاران [ ]4یــک راهحــل مبتنــی بــر الگوریتــم ژنتیــک

شــد ه و در کمتــر پژوهشــی ،اغتشاشــات ممکــن بــر

کــه در آن از تخمینگــر اغتشــاش و جبرانســاز اســمیت

اســت .در معــدود مــواردی کــه ایــن اغتشاشــات درنظــر

اغتشاشــات وارد بــر فرآینــد بــرج تقطیــر شــل توســط

پیچیدگیهــای فــراوان ،حجــم محاســبات بــاال و

گرفتــن ورودیهــای اغتشــاش و بــا اســتفاده از ترکیــب

ایــن مقالــه بهمنظــور عملیتــر بــودن ســاختار کنترلــی و

وضعیــت عملیاتــی بهینــه دســت پیــدا میکنــد [ .]5وان

بــا درنظــر گرفتــن شــرایطی صــورت میگیــرد کــه طــی

بــر خروجیهــای فرآینــد ،افــزودن یــک فیلتــر پایینگــذر

اغتشــاش شــوند و همچنیــن ســاختار کنترلــی ،توانایــی

وارد بــر فرآینــد تقطیــر انجــام شــده اســت .والکــوس و

قابــل اندازهگیــری در طراحــی کنترلکننــده لحــاظ

بــرای تنظیــم ضرایــب کنترلکننــده  PIDارائــه نمودهانــد

روی ورودیهــا و خروجیهــا درنظــر گرفتــه شــده

اســتفاده شــده اســت .راهکار دیگــری جهــت دفــع اثــر

گرفتــه شــده نیــز ســاختار کنترلــی پیشــنهادی دارای

چــاو و همــکاران صــورت گرفتــه اســت کــه بــا درنظــر

مشــکالت در پیادهســازی عملــی میباشــد .از ایــنرو در

دو روش  MPCو  1LQGو حــل مســأله بهینهســازی ،بــه

نزدیــک بــودن بــه دنیــای واقعــی ،طراحــی کنترلکننــده

و همــکاران بــرای بهبــود مقاومــت و دفــع اغتشاشــات وارد

آن ممکــن اســت متغیرهــای ورودی و خروجــی دچــار

بــر روی ســاختار کنترلــی  2 IMCرا پیشــنهاد دادنــد [.]6

تضعیــف اثــر نویزهــای وارد بــر فرآینــد را داشــته باشــد.

در فرآیندهــای چندمتغیــره تأخیــرداری کــه بهصــورت

بیان مسأله

ســنتوس و همــکاران بــرای بهبــود ســرعت دفــع اغتشــاش

حلقــه بــاز پایــدار هســتند ،از یــک ســاختار جبرانســاز

شــماتیک بــرج تقطیــر مــورد مطالعــه در ایــن پژوهــش در

گــو و کائــو کــه در ســال  2014بــه چــاپ رســیده،

فرآینــد بهایــن صــورت اســت کــه خــوراک حــرارت دیــده

در فرآیندهــای دارای اغتشاشــات چندگانــه انجــام گرفتــه

بــاال حرکــت کــرده و بــا مایعــی کــه از ســینیهای پاییــن

اســمیت فیلتــر شــده ،اســتفاده نمودنــد [ .]7در پژوهــش

شــکل ( )1نشــان داده شــده اســت .نحــوه عملکــرد ایــن

مــروری بــر روشهــای کنترلــی بــرای مقابلــه بــا اغتشــاش

از پاییــن بــرج وارد فرآینــد میشــود .بخــار بــه ســمت

اســت[ .]8در مقالــه ارائــه شــده توســط ریمانــدی و

بــرج میآیــد ،تبــادل جــرم و انــرژی میکنــد.

همــکاران کــه جــزء جدیدتریــن تحقیقــات صــورت گرفتــه

بــرای فرآینــد تقطیــر نفــت خــام میباشــد ،کنتــرل ایــن

1. Linear Quadratic Gaussian
2. Internal Model Control
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ترکیب محصول جانبی

دبی جریان برگشتی پایین
خوراک
شکل  1شماتیک برج تقطیر مورد مطالعه.

از آنجــا کــه مایعــات داخــل بــرج در نقطــه جــوش خــود

هســتند ،در هــر تمــاس مقــداری از بخــار تبدیــل بــه
مایــع و قســمتی از مایــع نیــز تبدیــل بــه بخــار میشــود.

نتیجــه نهایــی مجموعــه ایــن تماسهــا ،بخــاری اشــباع از

هیدروکربنهایــی بــا نقطــه جــوش کــم و مایعــی اشــباع از
مــواد نفتــی بــا نقطــه جــوش بــاال میباشــد .در نهایــت بــا
انجــام عملیــات تقطیــر ،محصــول بــاال ،جانبــی و تهمانــده

تقطیــر از بــرج خــارج میشــوند .در ایــن فرآینــد ،دبــی
جریــان محصــول بــاال و دبــی جریــان محصــول جانبــی

کــه در شــکل ( )1در ســمت راســت بــرج نشــان داده
شــد ه بــه همــراه جریــان برگشــتی پاییــن ،ورودیهــای

کنترلــی میباشــند .متغیرهــای خروجــی نیــز ترکیــب
محصــول باالیــی ،ترکیــب محصــول جانبــی و دمــای

پاییــن بــرج میباشــند کــه بایــد کنتــرل شــوند .جریــان
برگشــتی بــاال و جریــان برگشــتی میانــی هــم ورودیهــای

اغتشــاش هســتند.

مــدل دینامیکــی ایــن فرآینــد بهصــورت زیــر بیــان
میگــردد[ :]2

محصــول جانبــی و جریــان برگشــتی پاییــن هســتند و

خروجیهــای

Y2 ،Y1

و

((s

3

Y

بهترتیــب ،ترکیــب

محصــول بــاال ،ترکیــب محصــول جانبــی و دمــای جریــان

برگشــتی پاییــن بــرج میباشــند .تمامــی تأخیرهــا و
ثابتهــای زمانــی مــدل ،تابــع تبدیــل فرآینــد در مقیــاس

دقیقــه هســتند .اهــداف کنترلــی مــورد نظــر بــرای ایــن
فرآینــد ،تضعیــف اثــر تداخــل شــدید بیــن حلقههــای

کنترلــی ،کاهــش زمــان نشســت سیســتم و جلوگیــری
از نوســانات و تغییــرات ترکیــب محصــوالت خروجــی

نســبت بــه مقادیــر مطلــوب در حضــور اغتشاشــات

ورودی و خروجــی و نویزهــای وارد بــر فرآینــد میباشــد.
بهعــاوه تــاش میشــود تــا بــا تضعیــف اثــر نویــز و
دفــع اغتشاشــات ،از اقدامــات کنترلــی اضافــی کــه باعــث

بــاال رفتــن مصــرف انــرژی میشــود ،جلوگیــری گــردد.
طراحی کنترلکننده برای فرآیند
کنترل پیشبین مبتنی بر مدل

یکــی از روشهــای کنترلــی پیشــرفته کــه اســتفاده
از آن در صنعــت بــه شــدت رو بــه افزایــش اســت،

کنتــرل پیشبیــن مبتنــی بــر مــدل ( )MPCمیباشــد.
()1
کــه در آن ســیگنالهای کنترلــی  U 2،U 1و  U 3بهترتیــب
مربــوط بــه دبــی جریــان محصــول باالیــی ،دبــی جریــان

کنترلکننــده پیشبیــن مبتنــی بــر مــدل بــه خانــوادهای
از کنترلکنندههــا گفتــه میشــود کــه بــا اســتفاده از
یــک مــدل پیشبیــن و بــا کمینــه کــردن یــک تابــع

هزینــه ،ســیگنال کنترلــی را بهدســت مــیآورد.

دفع اثر اغتشاشات ورودی ...
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در ایــن روش بــردار بهینــه کنتــرل در یــک بــازه محــدود

بــا بهینهســازی یــک تابــع هــدف بــه صــورت زیــر حاصــل
میگــردد [:]11

بــا گسستهســازی ( Pij (sبهدســت آورد .در حالــت کلــی
زمانیکــه فرآینــد دارای زمانهــای مــرده بیــن ورودی
و خروجیهــا اســت ،هــر درایــه ( Pij (z-1دارای زمــان
تأخیــر  dijاســت کــه ایــن زمــان مــرده بیــن  jامیــن
ورودی و  iامیــن خروجــی توســط تعــدادی از زمانهــای

()2
در رابطـ ه بــاال ( j،ŷ(t+j|tامیــن پیشبینــی بهینــه خروجــی

سیســتم براســاس دادههــا تــا زمــان  tاســت N1 .و

N2

افقهــای پیشبینــی کمینــه و بیشــینه w(t+j( ،مرجــع
مطلــوب بــردار خروجــی در آینــده و  Rو  Qماتریسهــای

وزندهــی مثبــت معیــن هســتند .کنترلکننــده بــا

کمینــه کــردن اختــاف بیــن خروجــی پیشبینــی شــده
و مســیر مرجــع مطلــوب و همچنیــن تــاش کنترلــی،

ســیگنال کنترلــی را محاســبه میکنــد.

روش کنتــرل پیشبیــن تعمیمیافتــه ( 1)GPCکــه اولیــن

بــار توســط کالرک ارائــه شــد ،بــه یکــی از رایجتریــن
روشهــای کنتــرل پیشبیــن در صنعــت و در دانشــگاهها،
تبدیــل شــده و درحــال حاضــر یکــی از روشهــای
قدرتمنــد  MPCمیباشــد .از ویژگیهــای مهــم ایــن

روش میتــوان بــه عملکــرد خــوب ،فهــم راحــت ،کاهــش

پارامترهــای الزم جهــت مــدل کــردن فرآینــد و فرمولــه

کــردن آســان اشــاره کــرد .مــدل اســتفاده شــده در ایــن
روش ،مــدل تابــع انتقــال فرآینــد میباشــد[.]2

نحــوه بهدســت آوردن قانــون کنترلــی در روش

GPC

توصیــف زمــان گسســتهای از یــک فرآینــد چندمتغیــره بــا
 mورودی و  nخروجــی بهصــورت زیــر را درنظــر بگیریــد:
) y (t ) = P (z ( −1 ) )u (t

کــه در آن ( P(z-1ماتریــس تابــع تبدیــل  n×mفرآینــد
اســت کــه هــر درایــه آن ( P ij (z-1یــک تابــع تبدیــل

بــردار

n×1

خروجیهــا و

(u(t

بــردار

اســت .متغیرهــا در زمانهــای

همچنیــن (y(t

m×1

t=kTs

زمــان تأخیــر موثــر بــرای هــر خروجــی ،توســط کمتریــن
تأخیــر درایههــای هــر ســطر از ماتریــس تابــع تبدیــل
تعییــن میشــود .بنابرایــن زمــان مــرده موثــر خروجــی

ورودیهــا

نمونهبــرداری

شــدهاند کــه  kیــک عــدد صحیــح و مثبــت و  Tsزمــان

نمونهبــرداری هســتند .هــر درایــه ( Pij (z-1را میتــوان

i

برابــر اســت بــا [ .d i=min j[d ijحــال مــدل چنــدمتغیــره
را بهصــورت زیــر توصیــف میکنیــم:

)

) ( −1

)G (z

) ( −1

) = D (z

) ( −1

P (z

در رابطــه ( G (z-1( ،)5بــا درایههــای ( ،g ij (z-1ماتریــس
تابــع تبدیــل بــدون زمانهــای تأخیــر مشــترک اســت
و ( D(z-1یــک ماتریــس قطــری چنــد جملــهای اســت
کــه عناصــر آن  z -diمیباشــد G(z-1( .را بهصــورت زیــر
تعریــف میکنیــم:
()6
در معادلــه بــاال A(z ( ،یــک ماتریس چندجملـهای قطری
-1

بــا عناصــر ( A ii (z-1میباشــد کــه ایــن عناصــر بــا گرفتــن
کوچکتریــن مضــرب مشــترک مخرجهــای

بــرای فرآیندهــای چنــد متغیــره

یــک ورودی -یــک خروجــی میباشــد.

()4

()5

کنترل پیشبین تعمیمیافته

()3

نمونهبــرداری بیــان میشــود .بنابرایــن:

از ســطر متناظرشــان در ماتریــس

(P(z-1

(A ij (z-1

محاســبه

میشــوند .ماتریــس ( B(z-1بــا درایههــای ( Bij(z-1نیــز از
رابطــه زیــر قابــل دســتیابی اســت:
()7
کــه در آن ( g ij(z-1توابــع تبدیــل یــک ورودی -یــک
خروجــی و بــدون تأخیــر زمانــی مشــترک  d iمربــوط بــه
خروجــی متناظرشــان میباشــد.
ماتریسهــای چندجملــهای

( A ii (z
-1

بهصــورت زیــر بیــان میشــود:

و

( (z
-1

ij

B

نیــز

1. Generalized Predictive Control
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مــرده هــر خروجــی و کوچکتریــن مضــرب مشــترک هــر

()8

ســطر حــل شــوند .امــا در روش مــورد نظــر یــک تفســیر

درحالــت کلــی بــا توجــه بــه تأخیرهــای زمانــی متفــاوت

بــر روی هــر خروجــی از سیســتم ،افقهــای پیشبینــی
و کنتــرل بایــد بهصــورت مســتقل بــرای هــر ورودی و

خروجــی تعییــن شــوند .بنابرایــن  N i1و  N i2افقهــای

پیشبینــی کمینــه و بیشــینه خروجــی  iام و  N j3افــق

کنتــرل ورودی  jام میباشــد .در ادامــه بــه تحلیــل
ســاختار موردنظــر بــرای حــل GPCپرداختــه میشــود.

هنگامیکــه مســأله تنظیــم فرآینــد حــول یــک نقطــه
کاری مدنظــر باشــد ،میتــوان از مــدل خطــی شــده

ســادهتر ارائــه میشــود.

افــق پیشبینــی کمینــه ،یــک واحــد بیشــتر از کمتریــن

تأخیــر ســطر متناظــر خروجــی ( )Ni1=di+1و بیشــینه
افــق پیشبینــی

Ni2=d i+N0i

میباشــد .پیشبینیهــا

را میتــوان بهصــورت مجــزا بــرای  k=1تــا  k=d iو از

 k=Ni1تــا  k=Ni2بــرای هــر خروجــی انجام داد .ابتــدا رابطه
میــان پیشبینیهــای قبــل از  k=diو پیشبینیهــای

 k=Ni1تــا  k=Ni2را درنظــر میگیریــم .بــه ایــن ترتیــب

بــرای خروجــی  iام داریــم:

 CARIMAاســتفاده کــرد .یــک مــدل  CARIMAبــرای

یــک فرآینــد بــا  mورودی و  nخروجــی بهصــورت زیــر

بیــان میگــردد:
()9

در رابطــه( T(z-1( ،)9یــک ماتریــس  n×nنشــاندهنده

()13

شناســایی مشــخصات نویــز ،برابــر بــا ماتریــس همانــی

( )upjتوســط رابطــه زیــر بیــان میشــود:

نویــز اســت و در حالــت کلــی بهدلیــل پیچیدگــی

در عبــارت بــاال ســیگنال کنترلــی آینــده ( )ufjو گذشــته

فــرض میشــود .چــون ماتریــس ( A(z-1قطــری اســت،

()14

بــرای بهدســت آوردن پیشبینــی بهینــه هــر خروجــی،
میتــوان از معــادالت دیوفانتیــن مســتقل از هــم اســتفاده

کــرد .بنابرایــن خروجــی  iام بهصــورت زیــر محاســبه

در رابطــه( ،)13ماتریسهــای  Siدارای

()10

ارائــه یــک رابطــه بــرداری از پیشبینــی کلــی فرآینــد،

میشــود:

کــه(e(t

ابعــاد (iاnaا×،)1اHij

بــا ابعــاد( )N0i×Nu jو  Hpijاز بعــد( )N0i×nbijهســتند .بــرای

بیانگــر نویــز ســفید و

[Bi=[Bi1 Bi2 Bim

مراحــل فــوق میتوانــد بــه همــه خروجیهــا اعمــال

ی خروجیهــای فرآینــد بــا حــل
میباشــد .پیشبینــ 

شــود:

()11

عناصر رابطه( )15بهصورت زیر تعریف میشوند:

معادلــه دیوفانتیــن زیــر بهدســت میآیــد:

پیشبینــی
میشــود:

بهینــه(ŷ i(t+k|t

()12

کــه((z-1

ik

E

از مرتبــه

k-1

()15

بهصــورت زیــر محاســبه

و

(Fik (z-1

از مرتبــه

nai

میباشــد .معــادالت دیوفانتیــن میتواننــد بــا اســتفاده
از مــدل اصلــی و بــدون جــدا کــردن کمتریــن زمــان

ŷ=Huf+Hp up+Sŷd

()16

بــه ایــن ترتیــب بــه یــک عبــارت کلــی از پیشبینــی
خروجــی رســیدیم .حــال نوبــت بهدســت آوردن قانــون
ســیگنال کنترلــی اســت .معادلــه( )15را میتــوان

دفع اثر اغتشاشات ورودی ...

51

کمتریــن تأخیــر خالــص در سیســتم گسســته بــرای هــر

نوشت:
()17

ŷ=Hu f+f r
f r=H p u p+Sŷ d

در رابطــه (،)17

fr

پاســخ آزاد سیســتم اســت .بــا

بهینهســازی تابــع هزینــه رابطــه ( ،)2ســیگنال کنترلــی

بهصــورت زیــر بهدســت میآیــد:
()18

(u=K(w-fr
K=(HT QH+R)-1 HT Q

خروجــی در زمــان نمونهبــرداری بهترتیــب برابــر بــا ،13
 6و  0اســت .بنابرایــن مقــدار کمینــه افــق پیشبینــی
( )N1بــرای خروجیهــا بــه ترتیــب برابــر بــا  7 ،14و 1

بهدســت میآیــد.

بــرای انجــام شبیهســازیها ،افــق کنتــرل برابــر بــا
 15و افــق پیشبینــی  30درنظــر گرفتــه شــدهاند .از

ماتریسهــای وزنــی تابــع هزینــه نیــز میتــوان بــرای

بــه دلیــل خاصیــت افــق پیشرونــده در کنتــرل پیشبیــن،

متعــادل کــردن خروجیهــا و تعییــن میــزان اهمیــت

فقــط  mردیــف اول از ماتریــس ( Kکــه آنرا  Kmتعریــف

ایــن مقالــه  Q=Iو  R=0.2Iدرنظــر گرفتــه شــده اســت[.]2

فقــط ( ∆u(tدر لحظــه  tمــورد نیــاز اســت .بنابرایــن،
میکنیــم) بایــد محاســبه شــود .بــا اســتفاده از عبــارت fr

در رابطــه( ∆u(t( ،)17را بهصــورت زیــر مینویســیم:
)(19

-

-

∆u(t)=Km w-Km Hp up Km Sŷd

تنظیم پارامترهای کنترلکننده

اولیــن قــدم در طراحــی کنترلکننــده پیشبیــن،

گسستهســازی مــدل اســت کــه بــا توجــه بــه دینامیــک
فرآینــد انجــام میشــود .زمــان نمونهبــرداری بایــد طــوری

انتخــاب شــود کــه قســمتهای مهــم دینامیــک سیســتم
در نمونهبــرداری حــذف نگــردد .زمــان نمونهبــرداری در

ایــن مقالــه براســاس الگوریتــم پیشــنهاد شــده در مرجــع

[ ]12بــرای سیســتمهای چندمتغیــره دارای تأخیــر
زمانــی ،بهصــورت رابطــه زیــر انتخــاب میشــود:
()20

(T ij=Max(0.1τij,0.5θij
(T s=Min(Tij

در رابطه( τij ،)20ثابت زمانی خروجی  iنسبت به ورودی  jو

 θijتأخیر خروجی  iنسبت به ورودی  jاست .با توجه به این

رابطه چون کمترین ثابت زمانی در مدل سیستم  19دقیقه
و کمترین تأخیر صفر دقیقه میباشد ،زمان نمونهبرداری
برای گسستهسازی

min

 2انتخاب میشود .ماتریس تابع

تبدیل زمان گسسته برای زمان نمونهبرداری  2دقیقه

بهصورت زیر بیان میشود:

انــرژی مصرفــی اســتفاده کــرد .در انجــام شبیهســازیهای
افــزودن یــک فیلتــر پایینگــذر بــرای دفــع اثــر
اغتشاشــات متغیرهــای ورودی و خروجــی و نویــز

همانطــور کــه گفتــه شــد ،ممکــن اســت خروجیهــای

فرآینــد بهخاطــر اغتشاشــات وارد بــر ورودیهــا،
خروجیهــا و نویزهــای فرآینــد از مقــدار مطلــوب خــود
فاصلــه بگیــرد.

کنترلکننــده بایــد بتوانــد اثر ورودیهــای مزاحــم را حذف
کــرده و متغیرهــای خروجــی را در نقطــه تنظیــم نگــه دارد.
بــرای دفــع اثــر اغتشــاش در متغیرهــای ورودی و خروجــی

و نویزهــای موجــود بــر روی خروجیهــای فرآینــد ،مطابــق
شــکل( )2میتــوان یــک فیلتــر پایینگــذر در مســیر

حلقــه پیشبینــی اضافــه کــرد .بــا افــزودن ایــن فیلتــر در

ســاختار کنترلکننــده پیشبیــن ،اثــر اغتشاشــات و نویــز
کــه در فرکانسهــای بــاال دارای اهمیــت اســت ،کاهــش

داده میشــود و همچنیــن اغتشاشــات فرکانــس پاییــن

نیــز توســط عنصــر ∆ حــذف میگــردد .ایــن اصــاح آســان

در رونــد پیشبینــی ،امــکان دفــع اغتشاشــات ورودی و
اغتشاشــات خروجــی و تضعیــف اثــر نویزهــای فرآینــد را
فراهــم میکنــد .ایــن نکتــه را نیــز بایــد درنظــر داشــت

کــه عملکــرد نامــی حلقــه بســته سیســتم ،بــا اضافــه کردن
فیلتــر تحــت تأثیــر قــرار نمیگیــرد و هنگامیکــه هیــچ
اغتشــاش و نویــزی بــر روی فرآینــد وجــود نــدارد ،فیلتــر

هیــچ تأثیــری بــر روی کیفیــت پاســخ سیســتم نمیگــذارد.
()21
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شکل  2ساختار کنترلکننده پیشبین تعمیمیافته پیشنهادی برای فرآیند برج تقطیر.

بنابرایــن ،طراحــی کنترلکننــده پیشبیــن تعمیمیافتــه

مرجــع[ ]2شــرح داده شــده اســت ،مقایســه شــد ه اســت.

بــه اینصــورت کــه ابتــدا افقهــای پیشبینــی و کنتــرل

اول ،دوم و ســوم بهترتیــب برابــر  0/5 ،1و  0/2فــرض شــده

چندمتغیــره پیشــنهادی در دو مرحلــه انجــام میگیــرد.
و ماتریسهــای وزندهــی تابــع هزینــه ،بــه منظــور

دسـتیابی بــه عملکــرد مطلــوب فرآینــد انتخــاب میشــود

و ســپس طراحــی فیلتــر پایینگــذر بــا هــدف بهبــود

عملکــرد کنترلکننــده پیشبیــن تعمیمیافتــه در مقابــل
اغتشاشــات ورودی و خروجــی و نویزهــای فرآینــد انجــام

در شبیهســازیها مقادیــر مرجــع بــرای خروجیهــای
اســت .در تمامــی شــکلهای ایــن بخــش ،نمودارهــای بــاال
مربــوط بــه خروجیهــا اســت کــه شــامل ترکیــب محصــول

بــاال و ترکیــب محصــول جانبــی و دمــای جریــان برگشــتی
میباشــند .نمودارهــای پاییــن نیــز نشــاندهنده تغییــرات

ورودیهــای کنترلــی از مقادیــر اولیــه آنهاســت کــه همگی

میگیــرد .فیلتــر پایینگــذر موردنظــر در سیســتمهای

از جنــس دبــی هســتند .تمامــی ایــن متغیرهــای ورودی و

میباشــد کــه بهصــورت زیــر طراحــی میشــود:

عملکرد کنترلکننده در برابر اغتشاش در خروجی

چندمتغیــره ،یــک ماتریــس قطــری بــا عناصــر (Fi (z-1

()21

بــرای نشــان دادن نحــوه دفــع اغتشــاش در خروجیهــا

در ایــن رابطــه β ،قطــب فیلتــر میباشــد .ایــن پارامتــر

طراحــی بــا توجــه بــه دســتیابی بــه مشــخصات

پایینگــذر مطلــوب انتخــاب میشــود .در فرآینــد مــورد

نظــر β ،برابــر  0/8درنظــر گرفتــه میشــود.

توســط کنترلکننــده پیشــنهادی ،فــرض میکنیــم در

دقیقــه  100بــه خروجــی اول یعنــی ترکیــب محصــول

نهایــی بــاالی بــرج تقطیــر ،اغتشاشــی بــا دامنــه  0/05وارد
میشــود .نتیجــه شبیهســازی در شــکل( )3ارائــه شــده

اســت .همانگونــه کــه در شــکل( )3مشــاهده میشــود،
روش پیشــنهادی در دفــع اغتشــاش خروجــی بســیار

نتایج شبیهسازی

در ایــن بخــش بــرای نشــان دادن کارآیــی و عملکــرد

روش ارائــه شــده ،کنترلکننــده پیشبیــن تعمیمیافتــه

طراحــی شــده بــه مــدل بــرج تقطیــر نفــت خــام اعمــال
میشــود و نتایــج شبیهســازی در برنامــه

خروجــی در بخــش بیــان مســئله نیــز معرفــی شــدند.

MATLAB

بررســی میگــردد .در کلیــه شــکلها روش  GPCبــا
ســاختار پیشــنهادی و روش  GPCمعمولــی کــه در

ی دچــار
مطلــوب عمــل کــرده و بهخوبــی میتوانــد خروجـ 
اغتشــاش شــده را تحــت کنتــرل درآورد و پــس از گذشــت

زمــان کوتاهــی آن خروجــی را بــه نقطــه تنظیــم خــود

برگردانــد .در صورتیکــه در کنترلکننــده پیشبیــن
تعمیمیافتــه بــدون اســتفاده از فیلتــر در حلقــه کنترلــی،

بــا وارد شــدن ایــن اغتشــاش کــه معــادل تنهــا  %5از مقــدار
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برابر اغتشاش در خروجی.

نهایی خروجی موردنظرمیباشد و وقوع آن دور از ذهن نیست،

بهخاطر اثر تداخل ،بر روی تمامی خروجیهای فرآیند و با

خروجی دچار اغتشاش ،از نقطه تنظیم خود فاصله میگیرد

گذشت زمان تأخیر کانال ورودی -خروجی متناظر ،تأثیر

پایین برج تقطیر دچار اختالل میشود .در واقع کنترلکننده

خواهد شد و متغیرهای فرآیند را دچار نوسان میکند .بدین

و ترکیب محصول جانبی فرآیند و دمای جریان برگشتی
قادر به دفع اثر اغتشاش نمیباشد .این تغییرات ،کیفیت
محصوالت خروجی را در طول زمان تحت تأثیر قرار داده و

باعث میشود ترکیب محصوالت استخراجی از برج تقطیر در

میگذارد .این مسأله بهطور متناوب در طول زمان تکرار
ترتیب اقدامات کنترلی اضافی باعث باال رفتن مصرف انرژی

خواهد شد.

عملکرد کنترلکننده در برابر اغتشاش در ورودی

برخی زمانها دارای کیفیت مطلوب نباشد .همچنین اگر اثر

بهمنظور مقایسه عملکرد کنترلکننده پیشنهادی طراحی

بین حلقههای کنترلی فرآیند ،کنترلکننده دچار اشتباه شده

بر روی ورودی اول یعنی دبی جریان محصول باال ،اغتشاشی با

غلط صادر کند .این سیگنالهای کنترلی اضافی در هر ورودی

شبیهسازی در شکل( )4نشان داده شده است.

اغتشاش بهخوبی دفع نشود ،بهدلیل وجود اثر تداخل شدید

و این امر باعث میشود برای اصالح خروجیها ،فرمان کنترلی

شده و کنترلکننده  GPCمعمولی در مقابل اغتشاش ورودی،

دامنه  0/03اعمال شده و شبیهسازیها انجام میشود .نتیجه
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هنگامیکــه یکــی از متغیرهــای ورودی دچــار اغتشــاش

میشــود ،بهخاطــر وجــود اثــر تداخــل شــدید در دینامیــک
فرآینــد ،تمامــی خروجیهــا تحــت تأثیــر قــرار گرفتــه و از

نقطــه تنظیــم دور میشــوند .در شــکل( )4مشــابه حالتــی
کــه اغتشاشــات بــر روی متغیــر خروجــی اعمــال گردیــده،
اثــر اغتشــاش در متغیرهــای ورودی نیــز بهخوبــی توســط

کنترلکننــده همــراه بــا فیلتــر پایینگــذر در ســاختار

پیشبینــی دفــع میشــود و بــا گذشــت زمــان ،ســیگنال

کنترلــی کــه بــه آن اغتشــاش وارد شــده ،بــه مقــدار قبلــی
خــود بازمیگــردد .امــا کنترلکننــده

GPC

معمولــی

قــادر بــه دفــع اثــر اغتشــاش در متغیــر ورودی نبــوده و

خروجیهــا از مقــدار مقــرر دور میشــوند .ایــن فاصلــه

گرفتــن محصــوالت خروجــی از نقــاط تنظیــم ،باعــث
پاییــن آمــدن کیفیــت مطلــوب محصــوالت خواهــد شــد.

همچنیــن اثــر تداخــل بیــن متغیرهــای ورودی و خروجــی
ی دچــار نوســانات
باعــث میشــود متغیرهــای ورود 

و تغییــرات اضافــیشــوند کــه ایــن مســأله کاهــش

بهــرهوری تولیــد را درپــی خواهــد داشــت.همانطور کــه

در شــکلهای  2و  3مشــاهده میشــود ،وجــود فیلتــر
پایینگــذر در حلقــه کنترلــی هیــچ تأثیــری بــر عملکــرد

فرآینــد در غیــاب اغتشاشــات نــدارد و تــا دقیقــه  100کــه
هیــچ اغتشاشــی بــر روی متغیرهــای فرآینــد اعمــال شــده،
هــر دو کنترلکننــده عملکــرد یکســانی دارنــد.
عملکرد کنترلکننده در برابر نویز

بــرای بررســی رفتــار کنترلکننــده طراحــی شــده در
برابــر نویزهــای فرآینــد ،یــک نویــز ســفید بــا دامنــه
تغییــر  ،±0/002بــر روی خروجیهــا اعمــال شــده و
نتایــج شبیهســازی آن در شــکل( )5رســم شــده اســت.
همانگونــه کــه در شــکل( )5مشــاهده میشــود،
فرآینــدی کــه تحــت کنتــرل  GPCمعمولــی میباشــد،
بــا وارد شــدن نویــز بــه فرآینــد دچــار نوســان میشــود.
درحالیکــه سیســتم تحــت کنتــرل  GPCپیشــنهادی
بهخوبــی اثــر نویــز را تضعیــف کــرده و تنهــا دچــار
نوســانات بســیار ناچیــزی میگــردد .ایــن تضعیــف اثــر
نویــز ،باعــث جلوگیــری از تغییــرات اضافــی ســیگنال
کنترلــی میشــود کــه کاهــش مصــرف انــرژی را
بهدنبــال خواهــد داشــت .همچنیــن از نوســان ترکیــب
درصــد محصــوالت خروجــی جلوگیــری کــرده و باعــث
کیفیــت مطلــوب محصــوالت خواهــد شــد.
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اغتشاشــات و نویزهــای موجــود در فرآینــد جلوگیــری

نتيجهگیری

برجهــای تقطیــر از جملــه مهمتریــن فرآیندهــای
یــک پاالیشــگاه نفــت میباشــد کــه بهخاطــر مســائل

اقتصــادی و اغتشاشــات متعــدد فرآینــد ضــروری اســت

کنترلکننــدهای بــرای نزدیــک نگهداشــتن آن بــه
شــرایط عملکــرد بهینــه طراحــی شــود .عملکــرد یــک برج

زمانــی مطلــوب تلقــی میشــود کــه ترکیــب محصــوالت
خروجــی بــرج در طــول زمــان تغییــرات کمتــری داشــته

باشــد ،بهطوریکــه بتــوان آن مقادیــر را ثابــت دانســته
و تــا حــد امــکان بــه مقادیــر مقــرر نزدیــک باشــند.

کنتــرل ایــن فرآینــد بــه دلیــل ماهیــت چنــد متغیــره،
تأخیرهــای چندگانــه ،اغتشاشــات قابــل اندازهگیــری

نمــوده و ترکیــب محصــوالت خروجــی را در مقادیــر
مطلــوب حفــظ کــرد .ایــن امــر باعــث افزایــش راندمــان
تولیــد و بــاال رفتــن کیفیــت محصــوالت میشــود و

در نتیجــه فرآینــد تقطیــر از نظــر اقتصــادی مقــرون

بهصرفهتــر خواهــد شــد .نتایــج شبیهســازیها نیــز
عملکــرد بســیار مناســب ســاختار کنترلــی پیشــنهادی
در برابــر دفــع اغتشاشــات ورودی و خروجــی و تضعیــف

نویزهــای وارد شــده بــه فرآینــد را تأییــد مینمایــد.
عالئم و نشانهها

 :tزمان

R+

و غیرقابــل اندازهگیــری و نویزهــای وارد بــر فرآینــد

 :Tsزمان نمونهبرداری

امــری چال ـشزا میباشــد و روشهــای ســنتی قــادر بــه

 :N1افق پیشبینی کمینه

کنتــرل ایــن قبیــل فرآیندهــا نمیباشــند .کنترلکننــده

 :N2افق پیشبینی بیشینه

پیشبیــن تعمیمیافتــه میتوانــد محدودیتهــا و اهــداف

 :N3افق کنترل

مختلــف کنترلــی ماننــد اهمیــت ورودیهــا و خروجیهــا،

انــرژی مصرفــی و ســرعت رســیدن بــه حالــت مانــدگار
را در تابــع هزینــه لحــاظ کنــد .لــذا بــرای کنتــرل
فرآیندهــای پرچالشــی ماننــد بــرج تقطیــر ،توانایــی
باالتــری دارد .در ایــن مقالــه بــرای دفــع اثــر اغتشــاش در

متغیرهــای ورودی و خروجــی و کاهــش اثــر نویــز بــر روی
فرآینــد ،روشــی پیشــنهاد شــد کــه در آن از یــک فیلتــر
پایینگــذر در ســاختار مــدل پیشبیــن کنترلکننــده

 GPCمرســوم اســتفاده شــده اســت .بــا بهکارگیــری روش

ارائــه شــده در ایــن مقالــه بــرای فرآینــد بــرج تقطیــر

نفــت خــام ،میتــوان ضمــن کاهــش مصــرف انــرژی،
از تولیــد محصــوالت بــا کیفیــت پاییــن بهدلیــل وجــود

 :Jتابع هزینه

Rm,
N+

 : uورودیهای کنترلی

m

Rr,

y

N+

r

 :خروجیهای سیستم

 :eسیگنال نویز

 :Rماتریس وزندهی تالش کنترلی
 :Qماتریس وزندهی خطا

 :w,ydسیگنال مرجع

̂ :yخروجی تخمین زده شده
 :frپاسخ آزاد سیستم

 :βقطب فیلتر پایینگذر
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