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از روش فازی ممدانی و مفهومی جدید بهنام
ترکیب درصد فازی
محمدحسین اقبال احمدی ،سیدجاوید روئیایی* و شکوفه طيبی
ش نفت ،پژوهشگاه صنعت نفت ،تهران ،ایران
پژوهشکده توسعه فناوریهای پاالیش و فرآور 
تاريخ پذيرش96/12/7 :

تاريخ دريافت96/7/6 :

چكيده
در ایــن مقالــه روشــی جدیــد بــرای مدلســازی بــه کمــک منطــق فــازی بــا دیــدگاه ممدانــی معرفــی میشــود کــه در آن از مفهومــی
نویــن بــه نــام ترکیــب درصــد فــازی اســتفاده شــده اســت .متغیــر ترکیــب درصــد فــازی تــاش میکنــد متغیرهــای ترکیــب درصــد
فرآینــد را ادغــام و تحــت یــک متغیــر ارائــه نمایــد .بدینترتیــب ،یکــی از مشــکالت روش ممدانــی کــه تعــداد قوانیــن بــاالی آن
میباشــد ،تــا حــد زیــادی بــرای برخــی سیســتمها مرتفــع میشــود .بهکمــک روش پیشــنهادی میتــوان بســیاری از فرآیندهــای
پیچیــده بــا تعــداد متغیــر زیــاد کــه متغیــر ترکیــب درصــد در بیــن آنهــا دیــده میشــود را بــا دقــت مناســبی مــدل کــرد ،بــدون اینکــه
وارد پیچیدگیهــای حــل انــواع گوناگــون معــادالت ریاضــی و محاســبه پارامترهــای مختلــف شــد .بــرای نشــان دادن قابلیتهــای روش،
آن را بــرای مدلســازی فــازی تبخیــر ناگهانــی یــک بــرش نفتــی اســتفاده کــرده و نشــان داده شــده کــه میتــوان بــا دقــت بــاالی
 %85و بــا تعــداد قوانیــن کاهــش یافتــه ،خروجیهــای مــدل در نظــر گرفتــه شــده را بــدون انجــام بهینهســازی پیشبینــی کــرد.
كلمــات كليــدي :مدلســازی فــازی ممدانــی ،تبخیــر ناگهانــی (جداســازی تعادلــی) نفــت خــام ،ترکیــب درصــد

فــازی ،قوانیــن فــازی ،منطــق فــازی

مربــوط بــه خــواص ترموفيزيکــي از جملــه معــادالت

مقدمه

بهطــور کلــی ســه روش بــرای مدلســازی فرآیندهــا

وجــود دارد [ ]1کــه عبارتنــد از )1 ،روشهــای جعبــه
ســفید 1یــا مکانيزمــی )2 ،2روشهــای جعبــه ســیاه

3

و  )3روشهــای جعبــه خاکســتری .4روشهــای دســته

اول کــه بــر مبنــای معــادالت حاکــم بــر پدیدههــای

حالــت و  )...میباشــند ،نیــاز بــه دانــش دقیــق از فرآینــد
مــورد نظــر دارنــد و در مــورد سیســتمهای پیچیــده

غیرخطــی و یــا سیســتمهای دارای پارامترهــای نامعلــوم
بــا مشــکل مواجــه میشــوند و در برخــی مــوارد انجــام
سادهســازیهای مختلــف اجتنابناپذیــر اســت [.]2

سيســتم (بهعنــوان نمونــه معــادالت انتقــال ،معــادالت
*مسؤول مكاتبات
royaeesj@ripi.ir
آدرس الكترونيكي
شناسه دیجیتال ()DOI: 10.22078/pr.2018.3084.2422

1. White-box
2. Mechanistic
3. Black-box
4. Gray-box
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در مقابــل روشهــای مکانيزمــی ،روشهــای جعبــه

قابــل توجــه در مــورد ایــن روش آن اســت کــه در صــورت

کاراتریــن آنهــا روشهــای مبتنــی بــر شــبکه عصبــی

کمــک روشهــای ترکیبــی بهینهســازی [ ،]7میتــوان

ســیاه و جعبــه خاکســتری مطــرح هســتند کــه از جملــه
مصنوعــی 1و روشهــای مبتنــی بــر منطــق فــازی

2

موجــود بــودن تعــداد مناســب دادههــای فرآینــدی ،بــه

دقــت پیشبینــی مــدل فــازی ممدانــی را تــا حــد خوبــی

هســتند ،کــه میتــوان آنهــا را بهعنــوان روشهــای

بــاال بــرد .از جملــه تحقیقاتــی کــه در زمینــه اســتفاده از

وجــه مشــترک ایــن روشهــا آن اســت کــه بــرای توســعه

مقــاالت ســالهای اخیــر دیــده میشــود ،میتــوان بــه

مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی نیــز طبقهبنــدی کــرد [.]3

مــدل فرآینــد بــر مبنــای آنهــا ،نیــازی بــه دانســتن
جزئیــات پديدههــای حاکــم بــر سيســتم و معــادالت

کمــی مربــوط بــه آنهــا نیســت و دغدغــه مواجــه شــدن
ّ

روش فــازی ممدانــی در توســعه مدلهــای فرآیندهــا در

مدلســازی فرآینــد تقطیــر واکنشــی [ ،]8مدلســازی

شــبکه مبدلهــای همســو [ ،]9مدلســازی راکتــور
دارویــی [ ]10و تخمیــن پارامترهــا در فرآینــد تزریــق گاز

بــا پیچیدگیهــای روشهــای حــل عــددی مبتنــي بــر

[ ]11اشــاره کــرد .علیرغــم قابلیتهــای بیــان شــده

بســيار ســاده شــده و دور از واقعيــت (بهدليــل

آن ،تعــداد قوانیــن زيــاد مــورد نيــاز جهــت سيســتم

حــدس و خطــا و يــا تحليلــي مربــوط بــه حالتهــای
فرضهــای ســادهکننده مختلــف مــورد نيــاز جهــت

تبديــل معــادالت مــدل مکانيزمــی فرآينــد بهشــکلي کــه

بهصــورت تحليلــي قابــل حــل باشــد) برطــرف میشــود.
روشهــای مبتنــی بــر منطــق فــازی خــود شــامل دو
دســته دیــدگاه ســوگنو ]4[ 3و دیــدگاه ممدانــی]5[ 4

میباشــند.

اگــر بــرای مدلســازی یــک فرآینــد از روش شــبکه
عصبــی مصنوعــی و روش فــازی ســوگنو اســتفاده شــود،

بــرای توســعه مــدل نیــاز بــه داده کافــی وجــود دارد .بــه

بــرای روش فــازی ممدانــی ،یکــی از مهمتریــن مشــکالت

اســتنباط فــازی آن در مواجهــه بــا سیســتمهای دارای
5

تعــداد متغیــر بــاال اســت .قوانیــن فــازی اصلیتریــن
6

جــزء یــک مــدل فــازی ممدانــی میباشــند ،کــه بــه
صــورت گزارههــای "اگر-آنــگاه" نوشــته شــده و بیانگــر
رفتــار فرآینــد در حــال مطالعهانــد .در یــک مــدل فــازی

ممدانــی بــا افزایــش تعــداد متغیرهــای ورودی مــدل،

قوانیــن بهطــور تصاعــدی بــاال میرونــد و ممکــن اســت
بــه تعــداد زیــادی قانــون منجــر شــده بهطــوری کــه

مدیریــت قوانیــن و ارائــه مــدل مقــدور نگــردد.

همیــن دلیــل ،علیرغــم قابلیتهــای ایــن دو روش ،در

در ایــن مقالــه ،روشــی جدیــد پیشــنهاد شــده اســت کــه

توســعه ایــن مدلهــا بــا مشــکل مواجــه میشــود .بــر

آنهــا ارائــه راهــکاری بــرای کاهــش چشــمگیر قوانیــن

قابلیتهــای ویــژهای برخــوردار اســت .در ایــن روش،

جدیــدی معرفــی میشــود کــه تحــت عنــوان ترکیــب

نیســت و بــرای ارائــه مــدل تنهــا نیــاز بــه دانــش کيفــي و

کــه ویژگیهــای منحصــر بــه فــردش نــه تنهــا باعــث

کــه ایــن دانــش در ســاختار مــدل بــه کمــک اصــول

مــدل فــازی را نیــز ســادهتر میکنــد.

مــواردی کــه دادههــا بــه انــدازه کافــی در اختیــار نیســت،

دارای قابلیتهــای ویــژه مختلفــی اســت ،کــه مهمتریــن

خــاف روشهــای بیــان شــده ،روش فــازی ممدانــی از

مــدل میباشــد .بــه همیــن منظــور متغیــر فــازی

بــرای توســعه مــدل هیــچ نیــازی بــه دادههــای فرآینــد

درصــد فــازی یــا  7 FCVشــناخته خواهــد شــد ،بهطــوری

شــهودی مربــوط بــه فرآینــد مــورد نظــر اســت ،بهطــوری
منطــق فــازی پیادهســازی میشــود .تفســیرپذیری
مــدل نهایــی و قابــل فهــم بــودن آن نیــز از ویژگیهــای

ديــدگاه ممدانــی اســت کــه در روش شــبکه عصبــی

مصنوعــی و روش ســوگنو دیــده نمیشــود [ .]6نکتــه

کاهــش چشــمگیر تعــداد قوانیــن شــده ،بلکــه تحلیــل
)1. Artificial Neural Network (ANN
2. Fuzzy Logic
3. Sugeno
4. Mamdani
5. Fuzzy Inference System
6. Fuzzy Rules
7. Fuzzy Composition Variable
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عــاوه بــر آن ،در روش پیشــنهادی فــازی نشــان داده

مــدل توســعه داده شــده ،زمــان مربــوط بــه محاســبات

پیچیدگیهــای مربــوط بــه حــل معــادالت ریاضــی (بــه

کــه نیــاز بــه انجــام مراحــل متوالــی محاســبات تبخیــر

خواهــد شــد کــه ،میتــوان بــدون نیــاز بــه وارد شــدن در

هنــگام اســتفاده از روش مدلســازی جعبــه ســفید) یــا
نیــاز مبــرم بــه دادههــا (بــه هنــگام اســتفاده از روشهــای
شــبکه عصبــی مصنوعــی و یــا روش فــازی ســوگنو) بــا
دقــت قابــل قبولــی رفتــار سیســتم را پیشبینــی کــرد.

بــرای نشــان دادن قابلیتهــای روش پیشــنهادی ،آن

را بــر روی مطالعــه مــوردی مدلســازی فــازی تبخیــر

ناگهانــی یــک بــرش نفتــی کــه بالقــوه دارای متغیرهــای
زیــادی اســت ،پیادهســازی و مدلــی فــازی بــا تعــداد
قوانیــن کــم ارائــه خواهــد شــد .هــم چنیــن نشــان داده

خواهــد شــد کــه چگونــه میتــوان از ایــن روش بــرای
مدلســازی فــازی چنیــن فرآینــدی کــه از مشــکالتی

ماننــد دغدغــه انتخــاب معادلــه ترمودینامیکــی مناســب
و محاســبه پارامترهــای معادلــه حالــت رنــج میبــرد،
بهــره بــرد .روش پیشــنهادی در مــورد خوراکهایــی کــه
دارای مــوادی اســت کــه محاســبه خــواص تعادلــی آنهــا

پیچیــده و یــا بــا خطــای بــاال اســت ،تنهــا بــا دانســتن
دانــش شــهودی نســبت بــه رفتــار فراریــت مــواد ،قابــل

اســتفاده و پیادهســازی اســت .همچنیــن بــه کمــک

تبخیــر ناگهانــی بهخصــوص در بســیاری از فرآیندهــا

ناگهانــی میباشــد ،بهطــور چشــمگیری کاهــش خواهــد
یافــت ،کــه ایــن امــر بــه دلیــل محاســبات ریاضــی ســاده

و ســریع مــدل فــازی توســعه داده شــده اســت.
روش فازی ممدانی

مراحــل اصلــی اســتفاده از روش فــازی ممدانــی (شــکل
 )1شــامل مشــخص کــردن متغیرهــای ورودی 1بــا توجــه

بــه متغیرهــای هــدف یــا خروجــی فرآینــد ،فــازی کــردن
2

متغیرهــا ،3نوشــتن قوانیــن اگــر– آنــگاه حاکــم بــر مــدل
و غیرفازیســازی 4اســت [ .]12در مرحلــه فازیســازی،

ورودی قطعــی و عــددی 5بــه ورودی فــازی تبدیــل

میگــردد تــا بتوانــد در سیســتم اســتنتاج فــازی مــورد
اســتفاده قــرار گیــرد .در ایــن مرحلــه ،تعــدادی محــدود

توابــع عضویــت بــرای متغیرهــا بــه منظــور تعریــف کــردن

کیفــی آنهــا در چنــد ســطح مختلــف (ماننــد حالــت ســه
ســطحی کــم ،متوســط و زیــاد) ،بــا توجــه بــه ماهیــت،
دقــت مــورد نظــر و میــزان حساســیت تغییــرات آنهــا ،در

نظــر گرفتــه میشــود.

شکل  1مراحل اصلی روش فازی ممدانی
1. Input Variables
2. Output Variables
3. Fuzzification
4. Defuzzification
5. Crisp
6. Center of Gravity
7. Center of Area
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در مرحلــه تعریــف قوانیــن اگــر -آنــگاه ،ترکیبهــای

حــل نویــن ،بــا معرفــی متغیــری بهنــام "ترکیــب درصــد

دســتیابی بــه حــاالت کیفــی متغیرهــای خروجــی

(جرمــی /مولــی /حجمــی) موجــود در مــدل بــه طریقــی

مختلــف حــاالت متغیرهــای ورودی سیســتم بــه جهــت

سیســتم نوشــته میشــود .بهعنــوان مثــال ،بــرای یــک
فرآینــد شــامل دو ورودی  Aو  Bو یــک متغیــر خروجــی

 ،Cبهطوریکــه بــرای هــر یــک ســه ســطح کیفــی

کــم ،متوســط و زیــاد تعریــف شــده باشــد ،یــک قانــون
بهصــورت زیــر میتوانــد باشــد:

(’If A is ‘Low’ and B is ‘High’, then C is ‘Medium“ )1

فــازی "FCV -جهــت ادغــام متغیرهــای ترکیــب درصــد
فــازی ،کــه در ادامــه مطــرح میگــردد ،انجــام میشــود.

ایــن روش در بســیاری از مدلهــای مربــوط بــه فرآیندهــا

کــه ترکیــب درصــد مــواد در بیــن متغیرهــای سیســتم
دیــده میشــود ،قابــل اســتفاده و پیادهســازی اســت.
متغیر ترکیب درصد فازیFCV -

در صــورت نیــاز بــه مقادیــر عــددی متغیرهــای خروجــی،

هنــگام توســعه یــک مــدل فــازی ،هــر متغیــر توســط

ماننــد مرکــز ثقــل ،1مرکــز ســطح 2و  ...اســتفاده میشــود.

میشــود .بهعنــوان مثــال ،فشــار میتوانــد توســط

در مرحلــه پایانــی از روشهــای مختلــف غیرفازیســازی

مجموعههــای فــازی در چنــد ســطح کیفــی تعریــف

مهمتریــن مرحلــه در بیــن مراحــل ،نوشــتن قوانیــن

ســطوح کــم ،متوســط و زیــاد تعریــف گــردد .بــه

حاکــم بــر سیســتم اســت .تعــداد قوانیــن یــک مــدل
فــازی از رابطــه زیــر بهدســت میآیــد:

()2

n

R = ∏FS i
i =1

ایــن ترتیــب ،مقــدار کمــی فشــار پــس از مرحلــه
غیرفازیســازی و بــا توجــه بــه درجــه تعلــق 3هــر یــک از
مجموعههــای فــازی بهدســت میآیــد .بهطــور مشــابه،

بهطــور کلــی بــا افزایــش تعــداد متغیرهــای ورودی و

چنیــن نــوع تعریفــی بــرای متغیــر ترکیــب درصــد یــک

مــدل ،تعــداد قوانیــن بهطــرز تصاعــدی بــاال رفتــه و

بــه ایــن صــورت خواهــد بــود کــه بــرای ترکیــب درصــد

حجــم محاســبات و ســخت شــدن کنتــرل آنهــا میشــود،

رابطــه  ،2بایســتی  27قانــون بــرای پوشــش دادن همــه

روش فــازی ممدانــی را عمــا غیرممکــن کنــد .از طرفــی

تعریــف کــرد .بــا الهامگیــری از خاصیــت ویــژه ترکیــب

فــازی ممدانــی را کــه یکــی از مهمتریــن برتریهــای

فشــار ،دمــا و  )...کــه بــه موجــب آن ،جمــع ترکیــب

براســاس رابطــه  ،2بــرای کاهــش تعــداد قوانیــن یــک

جدیــدی تحــت عنــوان  FCVتعریــف کــرد بهطوریکــه

میتــوان تصــور کــرد .اولیــن راه ،کاهــش تعــداد توابــع

(یــا چنــد مــاده) از مخلــوط باشــد .درجــه تعلــق هــر یــک

تعــداد توابــع عضویــت ،باعــث کاهــش محســوس دقــت

حضــور آن مــاده و بــه نوعــی میتوانــد همــان ترکیــب

پرداختــه خواهــد شــد ،ادغــام فــازی بعضــی از متغیرهــای

تعــداد ایــن مجموعههــای فــازی ،تعــداد مــواد موجــود

بــه همیــن ترتیــب تعــداد مجموعههــای فــازی در یــک

مخلــوط شــامل بهعنــوان مثــال  3مــاده  B ،Aو  Cنیــز

عمــا باعــث بــاال رفتــن احتمــال ایجــاد خطــا ،باالرفتــن

هــر یــک ،ســه ســطح تعریــف شــود و بدیــن ترتیــب طبق

بهطوریکــه ممکــن اســت پیادهســازی و اســتفاده از

حــاالت کیفــی ترکیــب درصدهــای مــواد گفتــه شــده

چنیــن مشــکلی میتوانــد تفســیرپذیری یــک مــدل

درصــد مــواد (در مقایســه بــا ســایر انــواع متغیرهــا ماننــد

آن نســبت بــه روشهــای دیگــر اســت ،زیــر ســوال ببــرد.

درصــد یــک مخلــوط  1میشــود ،میتــوان متغیــر فــازی

مــدل بــا تعــداد متغیرهــای ورودی معلــوم ،دو راه

در آن ،هــر مجموعــه فــازی نماینــده ترکیــب درصــد یــک

عضویــت مجموعههــای فــازی متغیرهــا اســت .کاهــش

از ایــن مجموعههــای فــازی بــه نوعــی نمایانگــر مقــدار

مــدل خواهــد شــد .راه دوم کــه در ایــن مقالــه پیشــنهاد و

درصــد مــاده مــورد نظــر در مخلــوط باشــد .حداکثــر

مــدل اســت ،بهطــوری کــه ضمــن حفــظ شــدن تقریبــی

در مخلــوط خواهــد بــود. .

دقــت مــدل ،لطمــهای بــه تفســیرپذیری آن نخــورده و

در عیــن حــال تحلیــل آن نیــز ســادهتر شــود .ایــن راه

1. Center of Gravity
2. Center of Area
3. Degree of Membership Function

مدلسازی فرآیند تبخیر ...
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همچنیــن ،نــام هــر یــک از ایــن مجموعههــای فــازی

مخلــوط کــه متناظــر بــا آن یــک مجموعــه فــازی نیــز

 B ،Aو  Cبهصــورت “غنــی از  Aا(“ ،”)Rich in Aغنــی

مــوادی کــه دارای درجــه تعلــق بیشــتر باشــند ،در نهایــت

بــرای یــک مخلــوط بهعنــوان مثــال ســه جزیــی شــامل
از  Bا( ”)Rich in Bو “غنــی از  Cا( ”)Rich in Cخواهــد

بــود .نمونــه ای از یــک  FCVبــرای مخلــوط گفتــه شــده

وجــود دارد ،یــک ترکیــب درصــد کمــی حاصــل هســتند و
دارای ترکیــب درصــد بیشــتری نیــز خواهنــد بــود.
ادغام کردن مواد)Lumping( -

در شــکل  2نشــان داده شــده اســت .توجــه شــود کــه

مشــابه آنچــه در مــورد تعریــف برشهــای نفتــی بــرای

میشــود.

مــواد تحــت یــک بــرش شــناخته میشــوند ،بــرای

در تعریــف  ،FCVاز توابــع عضویــت  Singletonاســتفاده

مشخصهســازی آنهــا انجــام میشــود و مجموعــهای از
FCV

نیــز قابلیــت ادغــام مــوادی کــه دارای رفتــار مشــابه

هســتند ،در یــک مجموعــه فــازی وجــود دارد .ایــن کار

1

در مــورد مخلوطهــا یــا جریانهایــی کــه دارای تعــداد

μ

زیــادی مــواد هســتند ،میتوانــد کمــک کننــده باشــد.

0
شکل  2نمونهای از یک  FCVبرای یک مخلوط سه جزئی

بــا اســتفاده از ایــن متغیــر ،هــر جریــان یــا مخلــوط
موجــود در فرآینــد بهصــورت فــازی دیــده شــده و
مفهومــی تحــت عنــوان جریــان فــازی( 1یــا مخلــوط

فــازی) تعریــف خواهــد شــد .بهعنــوان مثــال ،بــرای یــک

جریــان فــازی شــامل  2مــاده  Aو  Bکــه تــا حــد زیــادی
از  Aغنــی بــوده و دارای فشــار پایینــی نیــز میباشــد،

بهصــورت زیــر میتــوان خصوصیــات فشــاری و ترکیــب

درصــدی آن را بیــان کــرد:
()3

“P is “Low” and the Fuzzy stream is “Rrich in A

بــه کمــک روش ادغــام مــواد یــا  ،Lumpingبــرای یــک
جریــان فــازی n ،مــاده بــه  mمــاده کــه بــرای آن

m<n

میباشــد ،طــوری ادغــام میشــوند کــه بــه موجــب آن
تعــداد مجموعههــای فــازی از  nبــه  mکاهــش مییابــد.

درجــه تعلــق هــر یــک از  mمجموعــه فــازی ادغــام شــده
توســط رابطــه زیــر بهدســت میآیــد:
()5

l

i

∑µ

i

∑µ

=
j 1 to m

i =1
n

=
µ j − lumped

i =1

بایــد توجــه کــرد کــه منطــق ادغــام کردن مــواد بر اســاس

پدیــده و فرآینــدی اســت کــه بــه دنبــال مدلســازی آن

هســتیم .بهعنــوان مثــال ،اگــر بــه دنبــال مدلســازی
یــک فرآینــد تعادلــی بــه منظــور محاســبه درصــد مولــی
توزیــع شــده در فــاز بخــار و مایــع در حــال تعــادل بــرای

ویژگیهای متغیر FCV

یــک خــوراک مشــخص هســتیم ،قاعدتــا مــوادی کــه

غیرفازیسازی

دارای نقطــه جــوش نزدیــک بــه هــم هســتند ،دارای

پــس از تعریــف متغیــر  ،FCVبــرای رســیدن بــه مقــدار

رفتــار تعادلــی مشــابه بــوده و میتــوان مجموعــهای از

غیرفازیســازی میباشــد .برخــاف روشهــای معمــول

مخلوط شدن جریانهای فازی

کمــی ترکیــب درصــد هــر یــک از مــواد ،نیــاز بــه مرحلــه
غیرفــازی ماننــد مرکــز ســطح ،مرحلــه غیرفازیســازی
بــرای ایــن متغیــر ،بســیار ســاده و بــا کمتریــن حجــم
محاســبات انجــام میشــود .بــرای غیرفازیســازی از

رابطــه زیــر بایــد اســتفاده شــود:
()4

µi
i

r

∑µ
i =1

= zi

بدیــن ترتیــب بــرای هــر یــک از مــواد تعریــف شــده در

آنهــا را در قالــب یــک مــاده ادغــام شــده دیــد.

هنگامیکــه دو یــا چنــد جریــان مــاده در یــک فرآینــد بــا

هــم مخلــوط میشــوند ،میــزان ترکیــب درصــد جریــان
نهایــی متناســب بــا درصــد مولــی و دبــی مولــی هــر یــک
از جریانهــا اســت.

1. Fuzzy Stream
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ویژگــی مخلــوط شــدن جریانهــا بــرای یــک ،FCV

مثــال مــوردی :مدلســازی فرآینــد تبخیــر ناگهانــی

اســت .در ریاضیــات منطــق فــازی ،عملگر1هــای مختلفــی

بــه منظــور نشــان دادن روش فــازی مــورد نظــر بــرای

توســط روابطــی تعریــف میشــوند .از آنجاییکــه در

در ایــن قســمت فرآینــد مشــخصی کــه فرآینــد جداســازی

فــازی نماینــدهای کیفــی از مقــدار درصــد مولــی مــاده

مطالعــه مــوردی در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه ماهیــت

( ،]12[ )s-normمقــدار ترکیــب درصــد فــازی نهایــی را

عمــا اســتفاده از روش فــازی ممدانــی بــرای مدلســازی

=S ( µA ( x
(min {1, µA ( x 1 ) + µA ' ( x 2 )} )6
) ) 1 ) , µA ' ( x 2

شــد ،کــه اســتفاده از ایــن مفهــوم جدیــد ،بــه مقــدار

مصــداق بــارز کاربــرد مهندســی شــیمی منطــق فــازی

نفــت خــام

از جملــه اشــتراک ،اجتمــاع ،تفاضــل و  ...وجــود دارد کــه

مدلســازی ،پیادهســازی  FCVو ارائــه قابلیتهــای آن،

متغیــر  ،FCVدرجــه تعلــق هــر یــک از مجموعههــای

تعادلــی یــا تبخیــر ناگهانــی نفــت خــام اســت ،بهعنــوان

متناظــر اســت ،میتــوان بهکمــک عملگــر اجتمــاع

آن بهصورتــی اســت کــه در آن تعــداد مــواد زیــاد بــوده و

توســط رابطــه زیــر بهدســت آورد.

آن بــا مشــکل مواجــه میشــود .نشــان داده خواهــد

البتــه بایســتی توجــه شــود کــه اگــر دبــی مولــی دو

چشــمگیری تعــداد قوانیــن مــدل را کــم کــرده و در نهایت

فــرق داشــته باشــد ،بایــد میــزان درجــه تعلــق هــر یــک

مدلســازی ایــن فرآینــد بهــره بــرد .همچنیــن مــدل

در رابطــه  6قــرار داده شــود .همچنیــن رابطــه فــوق بــرای

مــورد نظــر ســاخته شــده و بــرای ایجــاد آن ،نیــازی بــه

جریــان نیــز قابــل اســتفاده اســت .ویژگیهــای ،FCV

معادلــه ترمودینامیکــی مناســب (کــه همیشــه دغدغــه آن

خواهــد شــد ،بیشــتر توضیــح داده میشــوند.

نخواهــد داشــت .اطالعــات اولیــه مثــال مــوردی مــورد

جریــان فــازی کــه بــا هــم مخلــوط میشــوند ،بــا یکدیگــر

میتــوان از قابلیتهــای روش فــازی ممدانــی بــرای

براســاس دبــی مولیشــان همسانســازی 2شــود و ســپس

بهدســت آمــده تنهــا بــه کمــک دانــش شــهودی فرآینــد

دو جریــان نوشــته شــده اســت ،در حالــی بــرای چنــد

معــادالت ریاضــی پیچیــده و هــم چنیــن انتخــاب یــک

ضمــن پیادهســازی در مثــال مــوردی کــه در ادامــه ارائــه

بــرای مدلســازی یــک بــرش نفتــی وجــود دارد) ،وجــود

نظــر از یکــی از میادیــن نفتــی آزادگان اخــذ شــده اســت،
کــه در شــکل  3و جــدول  1نشــان داده شــده اســت.

شکل  3تبخیر ناگهانی نفت خام
1. Operator
2. Normalized

مدلسازی فرآیند تبخیر ...
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جدول  1شرایط خوراک مثال موردی تبخیر ناگهانی نفت خام
دما ()°C

40

فشار ()kPa

700

درصد مولی مواد

CH4

0/185

H2S

0/002

C2H6

0/048

N2

0/001

C3H8

0/034

CO2

0/01

i-C4H10

0/005

 1 Oil cutبا نقطه جوش 223 °C

0/434

n-C4H10

0/015

 2 Oil cutبا نقطه جوش 456 °C

0/131

i-C5H12

0/006

 3 Oil cutبا نقطه جوش 650 °C

0/083

n-C5H12

0/006

 4 Oil cutبا نقطه جوش 901 °C

0/043

n-C6H14

0/005

بــه منظــور اعتبارســنجی مــدل ،فرآینــد مــورد نظــر در

نرمافــزار

Petro-SIM

شبیهســازی شــده و عالوهبــر

شــرایط عملیاتــی جــدول  ،1بــرای شــرایط مختلــف دمــا و
فشــار و انــواع مختلــف ترکیــب درصــد خــوراک ،دادههــای

مــورد نیــاز ایجــاد شــده اســت .هــدف اصلــی در مــدل
مــورد نظــر ،پیشبینــی ترکیــب درصــد جریانهــای

خروجــی بخــار ( )yو مایــع ( )xو هــم چنیــن نســبت
دبــی مایــع بــه خــوراک ( )L/Fخروجــی اســت .بــرای
پیشبینــی ایــن متغیرهــای خروجــی ،ورودیهــای مــدل
شــامل دمــا ( ،)Tفشــار ( )Pو ترکیــب درصــد خــوراک
( ،)zشــکل  3در نظــر گرفتــه شــده اســت .اولیــن گام در
ســاختن مــدل مــورد نظــر ،فازیســازی متغیرهــا اســت،

بدیــن صــورت کــه بــرای متغیرهــای دمــا ،فشــار و نســبت

دبــی مایــع بــه خــوراک 5 ،مجموعــه فــازی و بــرای

متغیرهــای ترکیــب درصــد (شــامل  x ،yو  3 ،)zمجموعــه
فــازی در نظــر گرفتــه شــده اســت .بهعنــوان ســادهترین
و پرکاربردتریــن تابــع عضویــت [ 15و  ،]14از تابــع

عضویــت مثلثــی متقــارن مطابــق شــکل  4اســتفاده شــده
اســت .دومیــن گام ،نوشــتن قوانیــن فــازی بــرای همــه
حالــت هــای ممکــن از متغیرهــای ورودی مــدل اســت.

بــا توجــه بــه تعــداد مجموعههــای فــازی در نظــر گرفتــه
شــده ،تعــداد قوانیــن بــا اســتفاده از رابطــه 315 × 5 × 5 ،2
خواهــد بــود ،کــه نشــان از بــاال بــودن آن و غیرممکــن

بــودن ســاخت مــدل فــازی اســت .حــال ،مفهــوم جدیــد

 FCVمعرفــی شــده در ایــن مقالــه اســتفاده میشــود.

تعــداد مــواد موجــود در ایــن مــدل 15 ،میباشــد .بدیــن

ترتیــب FCV ،شــامل  15مجموعــه فــازی خواهــد بــود.
روش معمولــی کــه در مدلســازیهای مربــوط بــه نفــت

خــام اســتفاده میشــود ،تعریــف برشهــای مختلــف
بــرای نفــت اســت .بــا توجــه بــه ویژگیهــای بیــان
شــده بــرای متغیــر  ،FCVو بــه منظــور سادهســازی و

کاهــش هــر چــه بیشــتر تعــداد قوانیــن مــدل ،مــوادی

کــه دارای فراریــت مشــابه هســتند ،را بــه کمــک رابطــه 5

ادغــام کــرده و تعــداد مجموعههــای فــازی بــه  6کاهــش
مییابــد .روش کار بــه ایــن صــورت اســت کــه مخلــوط

 CH4و  N2بهعنــوان مــاده ادغــام شــده تحــت عنــوان
" ،"Light Gasمخلــوط

C2H6 ،C3H8، i-C4H10، n-C4H10،

i-C5H12، n-C5H12، n-C6H14، H2S
""Heavy Gas

و

CO2

بهعنــوان

و مشــابه برشهــای تعریــف شــده در

نرمافــزار  4 ، Petro-SIMمجموعــه فــازی دیگــر شــامل
" Oilا"Light Oil" ،"Relatively Heavy Oil" ،"Heavy

و

" "Very Heavy Oilنامگــذاری و تعریــف شــدند .توجــه

شــود کــه علیرغــم اینکــه تعــداد مــواد زیــادی در
مجموعــه فــازی ادغــام شــده تحــت عنــوان ""Heavy Gas

در نظــر گرفتــه شــدهاند ،ولــی مقــدار خیلــی از آنهــا عمــا

بســیار کــم بــوده و خطــای حاصــل از ایــن کار ناچیــز

خواهــد بــود.
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شکل  4مجموعههای فازی در نظر گرفته شده برای الف) ترکیب درصد مولی مواد و ب) دما ،فشار و نسبت دبی مایع به خوراک

شــکل  5نمایانگــر متغیــر  FCVدر ایــن مثــال مــوردی

از ایــن کاهــش ناچیــز دقــت پیشبینــی میتــوان چشــم

قوانیــن فــازی بــرای هــر یــک از حالتهــای اســتفاده و

میتــوان از انــواع دیگــر ادغــام مــواد بهطوریکــه منجــر

و نحــوه ادغــام کــردن آن اســت .در جــدول  ،2تعــداد
عــدم اســتفاده از مفهــوم جدیــد  FCVنمایــش داده شــده
اســت ،کــه نشــان از کاهــش چشــمگیر تعــداد قوانیــن و
ســادهتر شــدن مــدل اســت.

حــال قوانیــن حاکــم بــر فرآینــد بــه کمــک متغیــر  FCVو

تنهــا بــه کمــک دانــش شــهودی مربوط بــه فرآینــد تعادل
ترمودینامیکــی بیــن فــاز بخــار و مایــع نوشــته میشــوند.

طبیعــی اســت کــه در یــک فرآینــد تبخیــر ناگهانــی ،مواد
فرارتــر تمایــل بــه حضــور بیشــتر در فــاز بخــار و مــواد
ســنگینتر تمایــل بــه حضــور بیشــتر در فــاز مایــع دارنــد.

همچنیــن هــر چــه دمــا باالتــر رود و یــا متناظــر بــا
آن فشــار پایینتــر بیایــد ،نــرخ ورودی مــواد ســنگین

از فــاز مایــع بــه فــاز بخــار بیشــتر میشــود و نســبت

 L/Fکاهــش مییابــد .چنیــن مفاهیــم ترمودینامیکــی کــه
تنهــا نیــاز بــه دانــش شــهودی دارنــد ،در مدل پیشــنهادی

بهســادگی در قالــب قوانیــن فــازی و بــه کمــک مفهــوم
فــازی توســعه داده شــده ،پیادهســازی شــده و مــدل

فــازی ممدانــی مــورد نظــر را میســازند .همچنیــن،
اســتفاده از مفهــوم جدیــد  ،FCVتجزیــه و تحلیــل مــدل

و نوشــتن قوانیــن را تســهیل کــرده اســت .البتــه ذکــر
ایــن نکتــه نبایــد فرامــوش شــود کــه اســتفاده از

FCV

بهخصــوص وقتــی از ویژگــی ادغــام مــواد آن اســتفاده
شــده ،میتوانــد باعــث کاهــش دقــت پیشبینــی مــدل

شــود .امــا مزایــای آن آنقــدر قابــل توجــه میباشــد کــه

پوشــی کــرد .بدیهــی اســت کــه بــرای افزایــش دقــت،
بــه تعــداد مجموعههــای فــازی بیشــتری شــود و یــا از
روشهــای هیبریــدی بهینهســازی الگوریتــم ژنتیــک (و

یــا بهطــور کلــی الگوریتــم هــای تکاملــی) اســتفاده کــرد.

نکتــه مهــم اینجاســت کــه پارامترهــای مدل فازی توســعه
داده شــده آنقــدر متنــوع هســتند کــه میتــوان بــا بهینــه

کــردن آنهــا تــا حــد زیــادی خطــای مــدل را کاهــش داد.
ایــن پارامترهــا عبارتنــد از تعــداد و شــکل مجموعههــای
فــازی اختصــاص داده شــده بــرای متغیرهــای فــازی،

تعــداد در نظــر گرفتــه شــده مجموعههــای فــازی بــرای

ادغــام مــواد در تعریــف متغیــر فــازی ادغــام شــده و  . ...در
جــدول  3چنــد نمونــه از قوانیــن مــورد اســتفاده در مــدل

نشــان داده شــده اســت .توجــه شــود کــه مقــدار ترکیــب
درصــد مولــی در فــار مایــع ( )xمیتوانــد بــا توجــه بــه
موازنــه مولــی بهدســت آیــد.

نتایج و بحث

بــرای نشــان دادن نتایــج مــدل بــه ازای شــرایط مختلــف
خــوراک ،شــامل دمــا ،فشــار و ترکیــب درصدهــای
مختلــف ،خروجــی مــدل فــازی و نرمافــزار  Petro-SIMبــا

هــم مقایســه شــده و در جــدول  4نشــان داده شــدهاند.
خطــا توســط رابطــه زیــر بهدســت آمــده اســت:
()7

ym − yh
= Error
yh
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1
μ

0

1
μ

شکل  FCV 5تعریف شده برای خوراک نفت خام و روند ادغام شدن آن

0

جدول  2تعداد قوانین مدل فازی برای حالتهای مختلف فازیسازی متغیرها (استفاده و عدم استفاده از متغیر )FCV
حالتها

تعداد متغیرهای ورودی

تعداد قوانین

حالت اول :بدون استفاده از FCV

17

حالت دوم :با استقاده از  ،FCVبدون استفاده از روش ادغام کردن مواد

3

315 × 5 × 5

حالت سوم :با استقاده از  ،FCVو با ادغام کردن مواد به  6ماده Lumped

3

15 × 5 × 5 =375

6 × 5 × 5 =150

جدول  3نمونههایی از قوانین حاکم بر فرآیند
)1. If (z is Rich in light oil) and (T is Very Low) and (P is Low), Then (y is Rich in light gas) and (L/F is Medium
)2. If (z is Rich in heavy gas) and (T is Medium) and (P is Medium), Then (y is Rich in heavy gas) and (L/F is Low
)3. If (z is Rich in light oil) and (T is High) and (P is Very low), Then (y is Rich in light gas) and (L/F is Low
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جدول  4مقایسه نتایج مدل فازی ممدانی و خروجیهای PetroSIM

مقادیر متغیرهای ورودی (شرایط عملیاتی)
z6

z5

z4

z3

z2

z1

P

T

0/03

0/08

0/13

0/43

0/09

0/24

700

40

مقادیر متغیرهای خروجی
x2

x3

x1

y6

y5

y4

y3

y2

y1

L/F

x6

x5

x4

0

0

0

0

0

0/13

0/87

Petro-SIM

0/76

0/05

0/11

0/17

0/07 0/57

0

0

0

0

0/17

0/84

مدل

0/68

0/05

/11

0/17

0/06 0/58

0

-

-

-

%30

%3

خطا

%10

0

0

0

%2

%14

-

-

-

-

-

% 84

% 84

95PPU

%96

%99

%99

%89

%99

%99

-

-

مقادیر متغیرهای ورودی (شرایط  –1دمای معمولی ،فشار پایین تر و خوراک سبکتر)
z6

z5

z4

z3

z2

z1

P

T

0/03

0/07

0/12

0/38

0/11

0/29

250

30

مقادیر متغیرهای خروجی
L/F

x6

x5

x4

x3

x2

x1

y6

y5

y4

y3

y2

y1

0/66

0/04

0/11

0/18

0/58

0/06

0

0

0

0

0

0/18

0/82

Petro-SIM

0/65

0/04

0/11

0/17

0/56

0/08

0

0

0

0

0

0/15

0/74

مدل

%1

0

0

%5

%3

%33

-

-

-

-

-

%17

%8

خطا

مقادیر متغیرهای ورودی (شرایط  -2دمای پایین تر ،فشار معمولی و خوراک سنگینتر)
z6

z5

z4

z3

z2

z1

P

T

0/04

0/10

0/16

0/55

0/04

0/11

550

10

مقادیر متغیرهای خروجی
L/F

x6

x5

x4

x3

x2

x1

y6

y5

y4

y3

y2

y1

0/91

0/05

0/11

0/18

0/59

0/04

0

0

0

0

0

0/07

0/93

Petro-SIM

0/75

0/05

0/12

0/19

0/59

0/03

0

0

0

0

0

0/08

0/92

مدل

%18

0

%9

%6

0

%25

-

-

-

-

-

%14

%1

خطا

مقادیر متغیرهای ورودی (شرایط  -3دما و فشار باالتر و خوراک سنگینتر)

z6

z5

z4

z3

z2

z1

0/04

0/11

0/18

0/58

0/02

0/07

P

T

800

60

مقادیر متغیرهای خروجی
L/F

x6

x5

x4

x3

x2

x1

y6

y5

y4

y3

y2

y1

0/96

0/05

0/11

0/18

0/60

0/02

0

0

0

0

0

0/07

0/93

Petro-SIM

0/82

0/05

0/12

0/19

0/62

0/01

0

0

0

0

0

0/06

0/94

مدل

% 15

0

%9

%6

%3

%50

-

-

-

-

-

%14

%1

خطا
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همچنیــن ،بــرای بررســی عــدم قطعیــت پیشبینیهــای

یــا مشــکل اســت ،میتوانــد بســیار کمــک کننــده باشــد.

آمــاری  95PPUاســتفاده شــده و در جــدول  3بــرای

نتیجهگیری

مــدل ،از روش شبیهســازی مونــت کارلــو و شــاخص
خروجیهــای مــدل (در حالــت شــرایط عملیاتــی)

در ایــن مقالــه روشــی جدیــد جهــت مدلســازی فــازی

قرارگیــری دادههــای اندازهگیــری در محــدوده اطمینــان

نویــن تحــت عنــوان ترکیــب درصــد فــازی یــا

نشــان داده شــده اســت .شــاخص آمــاری  95PPUدرصـ�د

بــا ســاختار ممدانــی پیشــنهاد شــد کــه در آن مفهومــی
FCV

 %95را نشــان میدهــد و توســط رابطــه زیــر تعریــف

معرفــی گردیــد .ایــن متغیــر بــه ایــن صــورت تعریــف

N CI
95PPU
=
× 100
N

بــا هــم ترکیــب کــرده و حالتهــای مختلــف آن را در

میشــود.
()8

میشــود کــه همــه متغیرهــای ترکیــب درصــد مــدل را

توجــه شــود از آنجایــی کــه مقــدار حضــور برشهــای

نوشــتن قوانیــن در نظــر میگیــرد .نشــان داده شــد کــه

گاز ســبک در فــاز مایــع بســیار ناچیــز اســت ،اعــداد

مشــکالت روش ممدانــی کــه تعــداد بــاالی قوانیــن آن

شــده اســت .بــرای هــر فــاز  6ترکیــب درصــد بهدســت

ترکیــب درصــد در بیــن متغیرهــای ورودی سیســتم دیــده

شــده و بــه  Very Heavy Oilختــم میشــوند.

بــرای نشــان دادن قابلیتهــای روش پیشــنهادی ،از

نفتــی در فــاز بخــار و بــه همیــن ترتیــب مقــدار حضــور

بــا اســتفاده از ایــن متغیــر میتــوان یکــی از مهمتریــن

مربــوط بــه ایــن متغیرهــا تقریبــا صفــر در نظــر گرفتــه

اســت را بــرای مدلســازی سیســتمهایی کــه متغیــر

آمــده کــه اندیــس  1تــا  6بهترتیــب از  Light Gasشــروع

میشــوند ،تــا حــد زیــادی مرتفــع کــرد.

همانطــور کــه مالحظــه میشــود ،پیشبینــی

آن بــرای مدلســازی فــازی فرآینــد تبخیــر ناگهانــی

متغیرهــای خروجــی بــا دقــت خوبــی و محــدوده اطمینان
باالیــی انجــام میشــود ،بهطــوری کــه میتــوان دقــت

کلــی بــاالی  %85را بــرای آن در نظــر گرفــت .البتــه
پیشبینــی بعضــی متغیرهــا ماننــد مقــدار حضــور گاز
ســنگین در فــاز مایــع ،مقــداری پیچیــده بــوده و شــهود

کافــی در مقایســه بــا ســایر متغیرهــا در آن وجــود نــدارد
و بــه همیــن دلیــل در مقایســه بــا ســایر متغیرهــا بــا
دقــت پایینتــری پیشبینــی شــده اســت.

بنابرایــن ،بهکمــک روش توســعه داده شــده ،میتــوان
بــا دقتــی مناســب و بــا تعــداد کمــی قانــون ،یــک پدیــده

غیرخطــی و پیچیــده کــه شــامل تعــداد متغیرهــای زیــاد
اســت ،را مدلســازی کــرد .بــرای ایــن مــدل ،عمــا هیــچ

نیــازی بــه حــل معــادالت مختلــف ریاضــی و یــا محاســبه
دردسرســاز پارامترهــای مختلــف معــادالت ترمودینامیکــی

نیســت و زمــان محاســبات هــم در مقایســه بــا روشهــای

دیگــر مدلســازی ســنتی کمتــر اســت .از طــرف دیگــر،

چنیــن روشــی ،نیــازی بــه دادههــای فرآینــدی نــدارد و برای

فرآیندهایــی کــه اندازهگیــری داده بــرای آنهــا هزینــه بــر و

نفــت خــام کــه دارای تعــداد متغیرهــای بــاال و ماهیتــی
پیچیــده بــوده و نیــاز بــه محاســبه پارامترهــای مختلــف
دارد ،اســتفاده شــد .ســاخت مــدل ،تنهــا نیــاز بــه دانــش

شــهودی مربــوط بــه فرآینــد داشــت ،بهطــوری کــه

بــه کمــک متغیــر  ،FCVقوانیــن فــازی بیانگــر رفتــار
تعادلــی تبخیــر ناگهانــی نوشــته شــد .در توســعه مــدل

مــورد نظــر ،هیــچ نیــازی بــه دادههــای فرآینــدی،
محاســبه پارامترهــای مختلــف و یــا حــل انــواع مختلــف

معــادالت ریاضــی (کــه در ســایر روشهــای مدلســازی

دیــده میشــود) وجــود نداشــت .هــدف ،پیشبینــی

متغیرهــای ترکیــب درصــد و نســبت مایــع بــه خــوراک به
ازای شــرایط مختلــف خــوراک در دمــا ،فشــار و ترکیــب

درصدهــای مختلــف بــود .در حالیکــه در مــدل اولیــه،
تعــداد متغیرهــای ورودی  17عــدد بــود ،بــه کمــک

متغیــر  FCVو بــا اســتفاده از ویژگــی ادغــام یــا Lumping

آن ،تعــداد متغیرهــای ورودی بــه  3تقلیــل پیــدا کــرد،

بهطــوری کــه تعــداد قوانیــن مــدل بیــش از  %95کاهــش
یافــت .همچنیــن ،نتایــج حاکــی از دقــت بــاالی %85

مــدل بهدســت آمــده بــود .ایــن روش بــرای انجــام
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 تعداد دادههای در محدود اطمینان:NCI

محاســبات تعادلــی مخلوطهایــی کــه محاســبه خــواص

 فشار:P

.مــورد اســتفاده قــرار گیــرد

 ترکیب درصد جریان خوراک:z
)kPa(

 نیــز میتوانــد،تعادلــی آنهــا ســخت و یــا غیرممکــن اســت

 امi  درجه تعلق مجموعه فازی:μi

 تعــداد مجموعههــای فــازی تعریــف شــده بــرای:r

عالئم و نشانهها

)FCV (

)Fuzzy Set(

 درجــه تعلــق مجموعــه فــازی بــرای جریــان: µA ( x 1 )

فــازی

 تعداد قوانین مدل فازی:R

 ترکیب درصد جریانهای خروجی مایع:x

 تعداد مواد ادغام شده در هر مجموعه فازی:l
)°C(

 درجــه تعلــق مجموعــه فــازی بــرای جریــان: µA ' ( x 2 )

 دما:T

 نسبت دبی مایع به خوراک:L/F

فــازی

)Bounded Sum Operator(

 تعداد مجموعههای فازی:FS

 ترکیب درصد جریانهای خروجی بخار:y

 عملگر اجتماع محدود:S

 تعداد متغیرهای ورودی مدل:n

 درجــه تعلــق هــر یــک از مجموعــه فــازی ادغــام:μ j-lumped

 متغیر پیشبینی شده توسط مدل:ym

شد ه

 تعداد دادهها:N

Petro-SIM

 متغیر پیشبینی شده توسط نرمافزار:yh
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