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چكيده
بــه منظــور تأمیــن نیازهــای اساســی ســوختی مناطــق مختلــف ،فرآوردههــای نفتــی تولیــد شــده توســط پاالیشــگاهها بهســمت مراکــز
مصــرف انتقــال مییابنــد .شــبکه خطــوط لولــه انتقــال یکــی از مهمتریــن راههــای حمــل فرآوردههــای نفتــی و مشــتقات پتروشــیمی
در دنیــا و از جملــه در ایــران اســت .از مهمتریــن مســائل در انتقــال فرآوردههــای نفتــی درون شــبکه انتقــال ،برنامهریــزی ارســال مــواد
نفتــی درون خطــوط لولههــای انتقــال اســت .مســأله مــورد نظــر شــامل انــواع مختلــف محدودیته ـا در حوزههــای تولیــد ،انتقــال و
ذخیرهســازی اســت .در ایــن مقالــه ابتــدا بــرای یــک شــبکه خطــوط انتقــال نمونــه ،یــک مــدل دینامیکــی فضــای حالــت بــا خاصیــت
پیشبینــی پیشــنهاد شــده و ســپس بــا اســتفاده از اســتراتژی کنتــرل پیشبیــن مبتنــی بــر مــدل دینامیکــی ،روشــی جدیــد بــرای
برنامهریــزی بلندمــدت ماهانــه در قالــب یــک مســأله بهینهســازی مقیــد افــق محــدود ارائــه شــده اســت .بــرای جلوگیــری از افزایــش
زمــان حــل ،مســأله مــورد نظــر بــه ســه مســأله متوالــی ده روزه تقســیم شــده و بــا ایــده افــق لغــزان کنتــرل پیشبیــن ،بهینهســازی
فرآینــد زمانبنــدی بهطــور متوالــی بــرای مــدت ده روز اجــرا گردیــد و بــا حــل بهینهســازی برونخــط بازههــای ده روزه ،نتایــج
برنامهریــزی بلندمــدت بــرای طــول مــدت یــک مــاه بهدســت آمــد .نتایــج بهینهســازی نشــان میدهــد مقادیــر برنامهریــزی شــده
در انتهــای مــاه بــا مقادیــر مطلــوب برابــر بــوده و راهکار کنترلــی ارائــه شــده میتوانــد ابــزار مناســب بــرای برنامهریــزی بلندمــدت
شــبکههای خطــوط انتقــال فرآوردههــای نفتــی باشــد.
كلمــات كليــدي :برنامهریــزی بلندمــدت؛ شــبکه انتقــال فرآوردههــای نفتــی چندگانــه؛ کنتــرل افــق لغــزان؛ کنتــرل
پیشبیــن؛ بهینهســازی مقیــد
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مقدمه

بــا توجــه بــه محــدود بــودن و عــدم توزیــع یکنواخــت
منابــع ذخایــر نفــت و گاز روی ســطح کــره زمیــن ،توزیــع

متقــارن پاالیشــگاهها و ســایر تأسیســات در ســطح یــک
منطقــه مقــدور نیســت .لــذا بــرای ارســال نفــت خــام
اولیــه بــه پاالیشــگاهها و همچنیــن بــرای اســتفاده
از فرآوردههــای نفتــی همچــون انــواع ســوختها در

نقــاط مختلــف جغرافیایــی ،بایســتی ایــن فرآوردههــا را
از مناطــق تولیــد بــه مناطــق مصــرف یــا ذخیرهســازی

منتقــل کــرد .در ایــن شــرایط اســتفاده از خطــوط لولــه
انتقــال علیرغــم هزینههــای اولیــه باالتــر ،میتوانــد

ســرعت ،دقــت و امنیــت بیشــتری را بههمــراه داشــته

باشــد [ .]1بــا توجــه بــه تولیــد انــواع فرآوردههــای نفتــی

در ایــران ،ضــرورت مدلســازی و برنامهریــزی 1شــبکه
خطــوط انتقــال بــرای کاهــش هزینههــای عملیاتــی

انتقــال مشــهود اســت [.]2

یکــی از چالشهــای مهــم ایــن حــوزه ،انتخــاب روشــی
مناســب بــرای زمانبنــدی انتقــال فرآوردههــای نفتــی از

نقــاط تولیــد بــه نقــاط مصــرف اســت [ .]3زمانبنــدی
فرآینــد انتقــال فرآوردههــای نفتــی در شــبکه خطــوط

انتقــال ،برنامهریــزی زمانــی حرکــت مــواد از منابــع
پاالیشــگاهی تــا مراکــز مصــرف اســت .در ایــن راســتا،

برنامهریــزی بلندمــدت بــه تعییــن توالــی انتقــال
محمولههــای حــاوی فرآوردههــای نفتــی ،از پاالیشــگاهها

بهســمت مراکــز ذخیرهســازی ،در بازههــای زمانــی
طوالنــی مــدت میپــردازد [ .]4بــرای برنامهریــزی شــبکه

خطــوط انتقــال فرآوردههــای نفتــی ،روشهــای مبتنــی

بــر برنامهریــزی عــدد صحیــح خطــی 2و برنامهریــزی
عــدد صحیــح غیرخطــی 3اســتفاده زیــادی داشــتهاند.

در تحقیقاتــی بــا طــرح مســأله زمانبنــدی انتقــال

گسســته زمــان بــرروی یــک شــبکه انتقــال کوچــک بــا
یــک پاالیشــگاه و یــک خــط انتقــال منتهــی بــه چنــد

مرکــز ذخیرهســازی ،بــه کمینهســازی میــزان تداخــل
مــواد انتقالــی بــه روش برنامهریــزی خطــی عــدد صحیــح
پرداختــه شــده اســت [ 1و  .]3هــران و همکارانــش یــک
راهکار زمــان گسســته براســاس برنامهریــزی خطــی بــرای
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زمانبنــدی کوتاهمــدت پنــج روزه در شــبکه خطــوط

انتقــال پیچیدهتــر حــاوی خطــوط انتقــال دوجهتــه
معرفــی کردنــد [ .]4زاغیــان و مصطفایــی از روش

برنامهریــزی عــدد صحیــح خطــی در برنامهریــزی انتقــال
مــواد در یــک شــبکه واقعــی شــامل یــک پاالیشــگاه و

چنــد مرکــز ذخیرهســازی بــا هــدف کمینهســازی
هزینههــای انتقــال اســتفاده کردنــد [ .]5ضمــن اینکــه

کافــارو و همکارانــش بــه بهینهســازی هزینههــای انتقــال
براســاس روابــط غیرخطــی موجــود بین نــرخ جریــان مواد
4

و هزینههــای انتقــال بــا اســتفاده از روش برنامهریــزی

غیرخطــی پرداختهانــد [ .]6کرشــتاین بــا درنظــر گرفتــن
یــک مســأله برنامهریــزی اقتصــادی مقیــد ،بــه معرفــی
یــک راهکار ابتــکاری بــرای تعییــن حجــم و زمــان انتقــال
5

بســتههای مــواد در خطــوط لولــه انتقــال در صنایــع
شــیمیایی پرداختــه اســت [ .]7کافــارو و همکارانــش در

تحقیقــی بــا اســتفاده از روش برنامهریــزی خطــی بــه

زمانبنــدی انتقــال بــرای یــک سیســتم انتقــال متشــکل از
دو پاالیشــگاه و ســه مرکــز خروجــی قــرار گرفتــه روی یک

خــط انتقــال سراســری در بــازه زمانــی ده روزه پرداختهانــد

[ .]8همچنیــن محققــان بــا طــرح مســأله پیوســته زمــان

برنامهریــزی انتقــال ،از ســه روش ابتــکاری بههمــراه روش

برنامهریــزی خطــی بــرای تعییــن مرکــز ذخیرهســازی
دریافــت کننــده مــواد اســتفاده کردنــد [ .]9ضمــن اینکــه

محققــان در تحقیقــی دیگــر بــه بررســی همیــن مســأله بــا

در نظرگرفتــن مراکــز ذخیرهســازی بــا قابلیــت دریافــت

چنــد محصــول بهطــور همزمــان پرداختهانــد [.]10

بهطــور کلــی مســأله برنامهریــزی شــبکه انتقــال در

زمــره مســائل غیــر چندجملـهای ســخت 6اســت و تعمیــم
روشهــای مــورد بررســی بــرای مدلســازی و برنامهریــزی

بــا پیچیدهتــر شــدن سیســتم انتقــال و همچنیــن افزایــش

بــاز ه زمانــی ،موجــب پیچیدگــی محاســباتی حــل مســأله
میشــود [.]11

1. Planning
)2. Mixed Integer Linear Programming (MILP
)3. Mixed Integer Non-Linear Programming (MINLP
4. Flow rate
5. Heuristic
6. NP-Hard
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همچنیــن ،بهینهســازی بهصــورت برونخــط 1از ویژگــی

مــدل دینامیکــی پیشبیــن بــا افــق لغــزان بــرای مســأله

غیرخطــی مســأله ،افزایــش افــق برنامهریــزی پیچیدگــی

نفتــی ارائــه میگــردد .راهکار پیشــنهاد شــده بــا درنظــر

اصلــی تحقیقــات یــاد شــده اســت و بــا توجــه بــه ماهیــت
محاســباتی بیشــتری را بههمــراه دارد .در نتیجــه ،مســأله

برنامهریــزی بهینــه بــه ناچــار بــرای یــک بــازه زمانــی
محــدود محاســبه و اجــرا میشــوند.

کنتــرل پیشبیــن مبتنــی بــر مــدل ،2یــک اســتراتژی
براســاس کنتــرل افــق لغــزان ،3اســت .ایــن اســتراتژی بــا

پیشبینــی آینــده رفتــار دینامیکــی سیســتم در یــک
افــق مناســب و بــا در نظــر گرفتــن صریــح محدودیتهــای

سیســتم در قالــب یک مســأله بهینهســازی ،توالــی ورودی

کنتــرل سیســتم را بــا تضمیــن ارضــای محدودیتهــا و
دســتیابی بــه بهتریــن عملکــرد ممکــن در خروجــی
سیســتم تعییــن میکنــد .در ادامــه نمونههــای اول ایــن

توالــی بــه سیســتم اعمــال شــده و بــا لغــزش افــق بــه
جلــو ،مجــددا ً ایــن عمــل تکــرار میشــود .ایــن اســتراتژی

راهکار ممکنــی را بــرای حــل مســائل مبتنــی بــر

بهینهســازی دارای محدودیــت ارائــه میدهــد امــا نیــاز
بــه یــک مــدل دینامیکــی بــا خاصیــت پیشگویــی دارد

[12و  .]13همچنیــن کاهــش افــق پیــشرو میتوانــد
منجــر بــه کاهــش پیچیدگــی محاســباتی در هــر گام حــل
مســألهشــود .اســتفاده از اســتراتژی کنتــرل پیشبیــن

در برنامهریــزی سیســتمهای دارای محدودیــت ،در

برخــی از تحقیقــات پیشــنهاد شــده اســت .ســوبرامانیان
و همکارانــش یــک مــدل فضــای حالــت براســاس راهکار

کنتــرل پیشبیــن بــرای برنامهریــزی روزانــه در تولیــد
دو نمونــه محصــول بــا وجــود محدودیــت و اثــر اختــال
قطــع واحدهــای تولیــد پیشــنهاد کردنــد [ .]14در

تحقیقــی دیگــر ،محققــان بــا اســتفاده از راهکار کنتــرل

پیشبیــن بــه زمانبنــدی انتقــال بــا بازههــای زمانــی
روزانــه درون یــک واحــد پاالیشــگاهی بــا در نظــر گرفتــن
اختــال تغییــر در میــزان تقاضــا پرداختنــد [ .]15در ایــن
مقالــه بــرای یــک شــبکه نمونــه انتقــال فرآوردههــای

نفتــی ،ابتــدا یــک مــدل دینامیکــی بــا خاصیــت
پیشبینــی پیشــنهاد شــده و ســپس بــا الهــام از روش
کنتــرل پیشبیــن ،یــک راهکار زمانبنــدی مبتنــی بــر

برنامهریــزی انتقــال در شــبکه انتقــال فرآوردههــای

گرفتــن پنجرههــای زمانــی لغــزان ،عملکــرد سیســتم

انتقــال را توســط مــدل دینامیکــی پیشــنهادی براســاس
شــرایط فعلــی شــبکه انتقــال ،پیشبینــی نمــوده و در
قالــب یــک برنامــه بهینهســازی ،توالــی مطلــوب انتقــال را

در یــک افــق مشــخص تعییــن مینمایــد .روش پیشــنهاد
شــده در ایــن مقالــه درخــور مســأله برنامهریــزی

بهصــورت برونخــط و بــدون در نظــر گرفتــن اختــال
در فرآینــد انتقــال پیادهســازی و ارزیابــی شــده اســت.

ایــن راهکار بــا تبدیــل مســأله برنامهریــزی بلندمــدت بــه
چندیــن مســأله بــا افــق زمانــی کوتاهتــر و حــل مجموعــه
مســائل کوچکتــر در طــول زمــان (و نــه همزمــان)

قابلیــت بهکارگیــری بهصــورت برخــط 4را نیــز میتوانــد
ایجــاد نمایــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه در صــورت بــروز
اختالالتــی همچــون از کار افتــادن قســمتهایی از شــبکه،

توالــی بهینــه برنامهریــزی شــده بهدلیــل عــدم شــناخت

اختــاالت موجــود در آینــده سیســتم غیرعملــی خواهــد
بــود و بــرای حــل ایــن مشــکل کنتــرل پیشبیــن بــا
ارتقــاء فرموالســیون و در قالــب برنامهریــزی کوتاهمــدت

خــودکار بــا قابلیــت بــه روزرســانی برخــط ،در مطالعــات
آینــده مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت.

بیان مسأله و توپولوژی شبکه انتقال

موقعیــت مکانــی اجــزای شــبکه و الگــوی هندســی
اســتفاده شــده جهــت اتصــال خطــوط لولــه در شــبکه

خطــوط انتقــال ،نحــوه عملکــرد سیســتم انتقــال را
مشــخص میکنــد و همچنیــن تأثیــر بهســزایی در تعییــن

پیچیدگــی شــبکه و در نتیجــه دینامیکهــای موجــود در
مــدل سیســتم شــبکه انتقــال دارد .توپولــوژی خطــوط

لولــه بــا توجــه بــه نیــاز و شــرایط جغرافیایــی منطقــه،

زیرســاختهای موجــود بــه شــکلهای مختلــف اســت.
1. Offline
)2. Model Predictive Control (MPC
)3. Receding Horizon Control (RHC
4. Online
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و مســیرهای خطــوط لولــه ،در هــر بــازه نمونهبــرداری

شبکه انتقال فرآوردههای نفتی نمونه

شــبکه مــورد بررســی در ایــن مقالــه ،یــک شــبکه انتقــال
اتصالدهنــده یــک مرکــز پاالیشــگاهی بــه دو مرکــز

ذخیرهســازی اســت .بــرای توصیــف دینامیکــی حرکــت
مــواد در شــبکه انتقــال ،خطــوط لولــه بــه بخشهایــی

بــا حجــم ثابــت بخشبنــدی میشــوند .مجموعــه
بخشهایــی کــه بیــن دو مرکــز مدیریــت انتقــال محلــی

میــزان ثابتــی از حجــم مــواد از طریــق پاالیشــگاه وارد
شــبکه انتقــال میشــود و متناظــر بــا آن بــه همــان

میــزان حجــم ،فــرآورده از انتهــای مســیر فعــال بــه
مرکــز ذخیرهســازی فعــال در همــان بازهزمانــی تحویــل

میگــردد.

تلفات مربوط به ترکیب مواد

قــرار دارنــد ،یــک شــاخه را تشــکیل میدهنــد .محــل

بــرای رســیدن بــه اهــداف مطلــوب نظیــر ذخیرهســازی

انتقــال محلــی اســت ،گــره نامیــده میشــود .مجموعــه

ذخیرهســازی در زمــان مناســب بــا در نظــر گرفتــن

یــک مرکــز ذخیرهســازی را ممکــن میســازد ،مســیر

بهصــورت ارســال محمولههــای متوالــی حــاوی حجــم

مراکــز ،پمپهــای مســتقر در گــره ابتدایــی هــر شــاخه

توجــه بــه انتقــال مــواد مختلــف درون خطــوط انتقــال،

بهســمت مراکــز ذخیرهســازی ارســال میکننــد .شــکل

انتقــال در محــل تمــاس آنهــا اجتنابناپذیــر اســت.

مربــوط بــه مــواد درون بخشهــای خطــوط لولــه انتقــال

نفتــی در شــبکههای انتقــال ،کاهــش تلفاتــی از قبیــل

از اساســیترین محدودیتهــای ســاختاری سیســتم

خطــوط لولــه اســت .شــکل  2نحــوه ایجــاد تلفــات مربــوط

سیســتم بهســمت یکــی از مراکــز ذخیرهســازی ،در

نفتــی را نشــان میدهــد .تصمیمــات اتخــاذ شــده بــرای

فعــال اســت و فرآوردههــای موجــود در ســایر بخشهــا

شــده بهصــورت تداخــل در خطــوط لولــه ،بســتگی بــه

اول از پاالیشــگاه بــه مرکــز ذخیرهســازی اول شــامل

ممکــن از دو محمول ـ ه متوالــی هزینههــای متفاوتــی دارد

بــه مرکــز ذخیرهســازی دوم شــامل بخشهــای  1و  2و

هزینههــا دارد.

اتصــال هــر دو شــاخه کــه مبیــن یــک مرکــز مدیریــت

حجــم معینــی از هــر فــرآورده نفتــی در هــر محــل

شــاخهها و گرههایــی کــه ارتبــاط یــک پاالیشــگاه بــه

محدودیتهــای سیســتم ،انتقــال فرآوردههــای نفتــی

نــام دارد .بــه منظــور توزیــع مــواد نفتــی مختلــف بــه ایــن

ثابتــی از یــک نــوع مــاده نفتــی صــورت میگیــرد .بــا

انتقــال ،فرآوردههــای نفتــی تولیــدی را از پاالیشــگاه

مخلــوط شــدن فرآوردههــای نفتــی درون خطــوط

 ،1شــبکه انتقــال مــورد بررســی بههمــراه شــرایط اولیــه

یکــی دیگــر از اهــداف برنامهریــزی انتقــال فرآوردههــای

در ایــن تحقیــق را نشــان میدهــد .بهعنــوان یکــی

ترکیــب ناخواســته مــواد نفتــی در هنــگام حرکــت درون

انتقــال ،بــرای انتقــال فرآوردههــا از تنهــا پاالیشــگاه

بــه ترکیــب مــواد در ارســال متوالــی محمولههــای مــواد

هــر لحظــه فقــط شــاخههای مربــوط بــه مســیر انتخابــی

اســتفاده ،دورریــزی و یــا بازپاالیــش قســمتهای ترکیــب

ســاکن و بیحرکــت هســتند .در ایــن ســاختار مســیر

نــوع و مقــدار تداخــل دارد .بدیهــی اســت انتقــال هــر زوج

بخشهــای  1و  2و  3و 4و مســیر دوم انتقــال از پاالیشــگاه

کــه برنامهریــزی بهینــه انتقــال ســعی در کاهــش ایــن

 3و  5میشــود .بــا توجــه بــه پــر بــودن کلیــه بخشهــا

شکل  1شبکه خطوط لوله انتقال فرآوردههای نفتی نمونه
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تداخل

تداخل

تداخل فرآوردههای نفتی

خط انتقال
شکل  2تداخل مواد در شبکه خطوط لوله انتقال فرآوردههای نفتی
اهداف و روش حل مسأله

هــدف ایــن پژوهــش ارائــه روشــی بــرای برنامهریــزی

بهینــه انتقــال فرآوردههــای مختلــف نفتــی در
شــبکههای خطــوط لولــه انتقــال اســت تــا بــا در نظــر

گرفتــن محدودیتهــای سیســتم انتقــال ،از طرفــی
پاس ـخگویی بــه نیازهــای منطق ـهای را در همــه زمانهــا

بــرآورده نمــوده و از طــرف دیگــر ،هزینههــا و تلفــات
انتقــال را تــا حــد ممکــن کاهــش دهــد.

در فرآینــد برنامهریــزی بــا یــک مســأله بهینهســازی

ت روبــرو هســتیم .یــک حــل
پیچیــده و دارای محدودیــ 
مطمئــن بــرای ایــن مســأله بهینهســازی بایــد براســاس
افــق نامحــدود حاصــل شــود .از طرفــی ،حــل یــک مســأله

بهینهســازی دارای محدودیــت بــرروی افــق بینهایــت
غیرممکــن اســت زیــرا بایــد دنبالــهای بینهایــت
از متغیرهــای تصمیمگیــری بــا تضمیــن ارضــای
محدودیتهــا تعییــن شــود .یــک راهکار بــرای گذشــتن از

ایــن مانــع ،محــدود کــردن افــق حــل مســأله بهینهســازی
اســت .در برنامهریــزی مرســوم نیــز در واقــع بــا محــدود

کــردن افــق حــل ،دنبال ـهای از متغیرهــای تصمیمگیــری
بــرای دوره معیــن تعییــن شــده و بــرای اجــرا بــه ســطوح
پایینتــر مدیریــت برنامهریــزی شــبکه ابــاغ میشــود.

پیچیدگــی محاســباتی حــل مســأله در سیســتمهای
غیرخطــی بــا افزایــش ابعــاد مســأله بهطــور فزاینــدهای
بیشــتر میشــود .یــک راهکار بــرای مقابلــه بــا پیچیدگــی
محاســباتی تقســیم مســأله بــه مجموعــه مســائل

کوچکتــر اســت .اســتراتژی کنتــرل پیشبیــن بــا
مســائل بهصــورت مجموعــه پنجرههــای زمانــی دارای

همپوشــانی برخــورد میکننــد و در نتیجــه قادرنــد بــا
تبدیــل مســأله اولیــه بــه مجموعــه مســائل کوچکتــر ،از

پیچیدگــی محاســباتی مســأله اولیــه بکاهنــد.

در ایــن پژوهــش بــا بهرهگیــری از اصــول و ویژگیهــای

کنتــرل پیشبیــن ،روشــی بــرای تعییــن برنامهریــزی
بلندمــدت مبتنــی بــر مــدل دینامیکــی و افق بهینهســازی
متحــرک بــرای شــبکه خطــوط انتقــال فرآوردههــای نفتی

ارائــه میگــردد کــه بــا درنظــر گرفتــن محدودیتهــای
انتقــال ،برنامــه زمانبنــدی را بهگونــهای تنظیــم
میکنــد کــه مــواد مــورد نیــاز در مراکــز ذخیرهســازی

بــرای بازههــای زمانــی معیــن ذخیرهســازی گردنــد .در

همیــن راســتا ،بــا اســتفاده از راهکار افــق لغــزان مبتنــی
بــر کنتــرل پیشبیــن و تقســیم مســأله ماهیانــه بــه ســه
مســأله ده روزه و در نظــر گرفتــن افــق پیشبیــن بیســت

روزه بــرای هــر دهــه بــه برنامهریــزی بلندمــدت ماهیانــه

پرداختــه شــده اســت .در ســاختار برونخــط برنامهریــزی،
در هــر مرحلــه ورودی کنتــرل بهینــه مربــوط بــه دهه اول،

بــه مــدل انتقــال اعمــال میشــود و فرآینــد بهینهســازی

بــرای دهــه بعــدی و بــا افــق بیســت روزه ،بــا شــرایط

اولیــه بــروز شــده ،تــا رســیدن بــه انتهــای مــاه مجــددا ً
تکــرار میشــود.

استراتژی کنترل پیشبین

کنتــرل پیشبیــن یــک راهکار مبتنــی بــر یــک مــدل
دینامیکــی از سیســتم اســت کــه براســاس اطالعــات

جــاری سیســتم و بــا حــل یــک برنامــه بهینهســازی دارای

محدودیــت و بــا افــق متناهــی در هــر بــازه نمونهبــرداری،

دنبالــهای از ورودی را تعییــن میکنــد .ایــن راهکار کــه
بعضـاً بــا عنــوان کنتــرل افــق لغــزان نیــز مطــرح میگــردد،
قــادر اســت در قالــب یــک مســأله بهینهســازی برخــط،

خروجیهــای آینــده سیســتم را توســط مــدل دینامیکی آن
پیشبینــی نمــوده و در کنــار آن محدودیتهــای سیســتم
در طــول افــق را بهصــورت صریــح در نظــر بگیــرد.
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نمونــه اول دنبالــه تصمیمگیــری

ســپس یــک یــا چنــد

نمونــه اول دنبالــه ورودی کنترلــی ( u )t + N C | k

نمونههــای دنبالــه صرفنظــر میگــردد .بــا اندازهگیــری

تصمیمگیــری بعــدی دور ریختــه میشــود .ایــن رونــد

بهینــه را بــه سیســتم اعمــال میکنــد و از ســایر
خروجیهــا و حصــول اطالعــات جدیــد سیســتم ،راهکار
فــوق بــرای همــه پنجرههــای نمونهبــرداری تکــرار
میشــود [ .]12عملکــرد راهکار کنتــرل پیشبیــن

بهصــورت نمونــه در شــکل  3نشــان داده شــده اســت.

بــه فرآینــد ارســال میشــود در حالیکــه متغیرهــای
در زمانهــای نمونهبــرداری بعــد بــا مقادیــر جدیــد

تکــرار و نتایــج بــر پایــه آنهــا بــهروز میشــوند [.]12
محدودیتهــای سیســتم نیــز در افزایــش پیچیدگــی

فرآینــد بهینهســازی تأثیرگــذار هســتند بهطوریکــه
ایــن محدودیتهــا عالوهبــر پاســخ سیســتم ناشــی از

اعمــال چنــد نمونــه اول دنبالــه تصمیمگیــری ،در کل
افــق پیشبیــن بایــد صــدق کننــد .در سیســتم انتقــال

فرآوردههــای نفتــی ،ثابــت بــودن حجــم محمولههــای

انتقالــی ،میــزان تولیــد انــواع فرآوردههــا در زمانهــای
مختلــف در پاالیشــگاهها ،میــزان تقاضــا و محــدوده
مجــاز ذخیرهســازی فرآوردههــا در مراکــز ذخیرهســازی،

برابــری مقــدار ورودی و خروجــی مــواد از خطــوط لولــه

شکل  3راهکار کنترل پیشبین

بــرای اجــرای بهینهســازی در راهکار کنتــرل پیشبیــن
مبتنــی بــر مــدل در هــر بــازه زمانــی  kبــا اســتفاده از

مــدل فرآینــد ،خروجیهــای آینــده بــرای یــک افــق

مشــخص  Npموســوم بــه افــق پیشبینــی ،پیشبینــی
میشــود .ایــن خروجیهــای پیشبینــی شــده
(  y )t + k | kبــرای  t = 1, 2,..., N Pوابســته بــه

شــرایط جــاری سیســتم در زمــان نمونهبــرداری  kو

متغیرهــای تصمیمگیــری آتــی (  u )t + k | kبــرای
افــق کنتــرل (تصمیــم)  t = 1, 2,..., N Cخواهــدبــود.
مقادیــر پیشبینــی خروجــی در طــول افــق پیشبینــی

از طریــق یــک مــدل دینامیکــی کــه ارتبــاط ورودی،
حالتهــا و خروجــی سیســتم را تعییــن میکنــد ،بــه

متغیرهــای ورودی مربــوط میگردنــد .دنبال ـ ه متغیرهــای
تصمیمگیــری آتــی بــه واســطه بهینهســازی یــک معیــار
مشــخص عملکــرد ،بــه منظــور نزدیــک کــردن هرچــه

بیشــتر خروجــی فرآینــد بــه مقادیــر مطلــوب خروجــی

(  R )t + k | kدر طــول و انتهــای افــق پیشبینــی،
محاســبه میشــود .براســاس مفهــوم افــق لغــزان ،چنــد

در هــر بــازه نمونهبــرداری ،از جملــه محدودیتهــای
سیســتم اســت کــه لــزوم اســتفاده از راهکار پیشبیــن در

فرآینــد برنامهریــزی را توجیــه میکنــد.

زمانبنــدی شــبکه خطــوط انتقــال فرآوردهــای نفتــی

مبتنــی بــر مــدل دینامیکی

اصــوالً برنامهریــزی خطــوط انتقــال بهصــورت تعییــن
توالــی و مــدت زمــان ارســال انــواع محمولههــای

فرآوردههــای نفتــی بــا هــدف بــه حداکثــر رســاندن

کارایــی عملیــات و کاهــش هزینههــا و تلفــات سیســتم

بــا تضمیــن محدودیتهــای سیســتم ،انجــام میپذیــرد.
ایــن مهــم در وهلــه اول نیازمنــد شــناخت نحــوه عملکــرد
و محدودیتهــای موجــود سیســتم انتقــال اســت کــه در
قالــب یــک مــدل توصیفکننــده بیــان میشــود .میــزان

درســتی برنامهریــزی بهینــه و در نتیجــه ،عملکــرد
سیســتم انتقــال بســتگی زیــادی بــه نــوع و دقــت مــدل
توصیفکننــده سیســتم دارد .لــذا ،در ادامــه ابتــدا بــه
مدلســازی دینامیکــی شــبکه نمونــه در فضــای حالــت

پرداختــه و ســپس روش زمانبنــدی افــق محــدود
مبتنــی بــر مــدل پیشبیــن ارائــه خواهــد شــد.

برنامهریزی ارسال فرآوردههای ...
مدلســازی دینامیکــی شــبکه انتقــال فرآوردههــای
نفتــی در فضــای حالــت

از آنجاییکــه روش پیشــنهادی بــرای برنامهریــزی بلندمــدت
انتقــال براســاس کنتــرل پیشبیــن ارائــه میشــود ،نیــاز بــه
یــک مــدل بــا خاصیــت پیشبینــی رفتــار دینامیکــی آینــده

سیســتم یعنــی شــبکه خطــوط انتقــال نمونــه معرفی شــده
در زیربخــش  2-2اســت .بنابرایــن ،در ایــن زیربخــش بــه

ایــن مهــم پرداختــه و ســعی میشــود عملکــرد دینامیکــی
سیســتم مــورد بررســی در قالــب یــک مــدل دینامیکــی
فضــای حالــت بیــان گــردد .مــدل فضــای حالــت مدلــی

اســت کــه در آن مقــدار هــر متغیــر دینامیکــی در هــر

لحظــه براســاس مقادیــر متغیرهــای دینامیکــی لحظــه قبل
و همچنیــن ورودیهــای تصمیــم اعمــال شــده به سیســتم،
توصیــف میشــود.

بــرای بیــان مــدل سیســتم بــه شــکل معــادالت حالــت،
نــوع فــرآورده نفتــی موجــود در هــر بخــش از خطــوط

انتقــال بــا اســتفاده از یــک متغیــر حالــت تعریــف
میشــود .در ایــن صــورت ،مــدل بهدســت آمــده
میتوانــد نــوع مــواد بخشهــای مختلــف سیســتم انتقــال
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در فرآینــد مدلســازی بــا در نظــر گرفتــن حرکــت
مــواد بهســمت جلــو از یــک بخــش بــه بخــش
بعــدی ،بیــان نــوع محتویــات داخــل هــر یــک از
قســمتهای شــبکه خطــوط انتقــال در انتهــای بــازه
زمانــی حاضــر  ،tبــا اســتفاده از متغیرهــای حالــت
 X )t ( [ X 1 )t ( X 2 )t (  X n −1 )t ( X n )t (]T ∈  nو
بهصــورت اعــداد صحیــح مبیــن نــوع فــرآورده نفتــی
موجــود ،صــورت میگیــرد .همچنیــن نــوع مــاده
ورودی توســط پاالیشــگاه بــه شــبکه انتقــال ،توســط
متغیــر تصمیمگیــری  U )t ( ∈ {1, 2,..., P } ∈ و
انتخــاب مســیر حرکــت توســط ورودی کنتــرل دودویــی
} S )t ( ∈ {0,1معیــن میگــردد .بهنحویکــه یــک
بــودن ایــن متغیــر بیانگــر حرکــت مــواد در مســیر مرکــز
ذخیرهســازی اول و صفــر بــودن آن مبیــن انتخــاب
مســیر پاالیشــگاه تــا مرکــز ذخیرهســازی دوم اســت.
رابطــه  1مــدل حرکــت مــواد درون هــر بخــش شــبکه
خطــوط انتقــال مــورد بررســی در ایــن مقالــه را در هــر
بــازه زمانــی بیــان میکننــد بــه نحویکــه تعــداد انــواع
مــواد ارســالی در شــبکه انتقــال  P= 3اســت.
= (X 1 )t + 1
( U )t
()1
= (X 2 )t + 1
( X 1 )t

را در کل بازههــای زمانــی نشــان دهــد .شــبکه انتقــال

= (X 3 )t + 1
( X 2 )t

=X
( S )t ( X 3 )t ( + ( ¬ S )t ( ) X 4 )t
(4 )t + 1

نمونــه مفــروض ،عالوهبــر پاالیشــگاه اصلــی در مجمــوع
شــامل پنــج بخــش و شــش مخــزن ذخیرهســازی بــرای

انتقــال ســه نــوع فــرآورده نفتــی اســت .در نتیجــه ،تعــداد
 n=11متغیــر عــدد صحیــح حالــت بــه بیــان مــواد ذخیره
شــده در مراکــز ذخیرهســازی و همچنیــن ،نــوع مــواد
موجــود در داخــل بخشهــای خطــوط انتقــال در طــول

هــر بــازه نمونهبــرداری میپردازنــد .بــرای انتقــال مــواد
در شــبکه انتقــال ،دو متغیــر تصمیمگیــری یکــی بــرای

انتخــاب نــوع مــاده و دیگــری بــرای انتخــاب مســیرحرکت

( X 5 )t + 1( =( ¬ S )t ( ) X 3 )t ( + S )t ( X 5 )t

کــه در آن مکمــل یــک متغیــر دودویــی مســیر حرکــت
= ) (  ( ¬ S )tتعریــف میشــود.
انتخابــی بهصــورت ) ( (1 − S )t
همچنیــن فــرآورده انتقالــی بــه مراکــز ذخیرهســازی
براســاس نــوع در تانکــر مخصــوص ذخیــره میشــوند.
بنابرایــن بــرای ذخیــره مــواد مختلــف در هــر مرکــز
ذخیرهســازی ،متغیرهــای حالــت مناســب بهصــورت
رابطــه غیرخطــی  2تعریــف میشــوند.
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1
)t ( + S )t ( 
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  X 4 )t (  
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X

=)t +
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  X 4 )t (  
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)t ( + S )t ( 
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  X 4 )t (  
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=)t +
(1
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  X 4 )t (  
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)t ( + S )t ( 
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  X 4 )t (  
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X

=)t +
(1

8

X


  X 5 )t (  
1
)t ( + ( ¬ S )t ( ) 




1

  X 5 )t (  

9

X

(+ 1
= )t

9

X

(+ 1
= 10 )t

X

مــواد مــورد نیــاز اســت .در هــر لحظــه تنهــا یــک مــاده

در یــک مســیر قابلیــت ارســال دارد .در نتیجــه تنهــا
یــک متغیــر دودویــی بهعنــوان متغیــر تصمیمگیــری

دوم بــرای بیــان مرکــز ذخیرهســازی انتخابــی کفایــت
میکنــد .از مزایــای مــدل فضــای حالــت مــورد بررســی،
قابلیــت تعمیــم بــه شــبکههای بزرگتــر و آرایشهــای
پیچیدهتــر اســت.


  X 5 )t (  
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کــه در آن X6(t( ،و ( X9(tشــمارنده ذخیرهســازی محصــول
نــوع اول ()P1اX7(t( ،ا و (X10(tا شــمارنده ذخیرهســازی
محصــول نــوع دوم

()P2

و

(X11(tا

و

(X8(tا

ذخیرهســازی محصــول نــوع ســوم

()P3

شــمارنده
بهترتیــب

در مراکــز ذخیرهســازی اول و دوم هســتند .توصیــف
ماتریــس حالــت و معــادالت خروجــی مــدل پیشــنهادی

بهصــورت رابطــه  3قابــل بیــان اســت.
0 0 0 0 0 0   X 1 )t (  1 

  
0 0 0 0 0 0   X 2 )t (  0 

0 0 0 0 0 0 0   X 3 )t (  0 
  
 
0 0 0 0 0 0 0   X 4 )t (  0 
S )t ( 0 0 0 0 0 0  X 5 )t (  0 
  
 
0
( 1 0 0 0 0 0   X 6 )t (  + α1  U )t


0
0 1 0 0 0 0 X 7 )t (  α 2 
  
 
0
0 0 1 0 0 0   X 8 )t (  α 3 

  
0
0 0 0 1 0 0   X 9 )t (   β1 


0
0 0 0 0 1 0  X 10 )t (   β 2 
  
 
0
0 0 0 0 0 1  X 11 )t (   β 3 
0
0

()3

 X 1 )t ( 
 X )t ( 
 2 
 X 3 )t ( 


 X 4 )t ( 
 X )t ( 
 5 
 X 6 )t ( 
 X )t ( 
 7 
 X 8 )t ( 


 X 9 )t ( 
 X )t ( 
 10 
 X 11 )t ( 

مربــوط بــه سیســتمهای غیرخطــی اســت) را میتــوان

بــه فــرم بســته مطابــق رابطــه  5نوشــت.
( A ( S )t ( ) X )t ( + B ( S )t (,U )t (, X )t ( )U )t

(X )t + 1
=

( Y )t ( = C X )t

()5

بهطوریکــه بــردار

T

Y )t ( Y 1 )t ( Y 2 )t (  Y q −1 )t ( Y q )t (  ∈ q

و  q = 6بــردار خروجــی شــامل ســه نــوع مــاده تحویلــی

بــه دو مرکــز ذخیرهســازی مفــروض را نشــان میدهــد.

 X 1 )t + 1(  0 0 0
0
 X )t + 1(  
0
 2
 1 0 0
 X 3 )t + 1(  0 1 0
0

 
+
X
t
)
(1
( ¬ S )t
S
t
0
0
)
(
 4
 
 X )t + 1(  0 0 ¬ S )t ( 0
 5
 
0
=  X 6 )t + 1( 
0 0 0
 X )t + 1(  0 0 0
0
 7
 
 X 8 )t + 1(  0 0 0
0

 
0
0
0
0
X
t
+
)
(1
 9
 
 X )t + 1(  0 0 0
0
10

 
0
 X 11 )t + 1(  0 0 0

ماتریسهــای  B ∈ {0,1}n ، A ∈ {0,1}n ×nو

C ∈ {0,1}q × n

بهترتیــب ماتریــس حالــت و ماتریــس ورودی و ماتریــس
خروجــی هســتند .همانطــور کــه در مــدل فضــای
حالــت طبــق رابطــه  5مشــخص اســت؛ ماتریــس حالــت
و ماتریــس ورودی سیســتم وابســته بــه ورودی کنترلــی

بــوده و لــذا ،مــدل حاصــل یــک مــدل غیرخطــی اســت.
قابلیــت دســتیابی بــه روابــط بازههــای زمانــی آینــده

سیســتم براســاس شــرایط اولیــه از مهمتریــن فوایــد
0
0
0
0

0
0
0
1

0
0

0

0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

بهنحویکــه رابطــه  4مقادیــر

100
0 10
00 1
000

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Y 1 )t + 1(  0
Y )t + 1(  
 2
 0
Y 3 )t + 1(  0

=
Y 4 )t + 1(  0
Y )t + 1(  0
 5
 
Y 6 )t + 1(  0

مــدل ماتریســی فضــای حالــت غیرخطــی بهدســت آمــده

اســت .در نتیجــه بــه راحتــی میتــوان افقهــای آینــده
سیســتم را براســاس شــرایط اولیــه مدلســازی نمــود.
معــادالت حالــت و خروجــی پیشبیــن مبتنــی بــر مــدل

فضــای حالــت را میتــوان بهصــورت رابطــه  6نوشــت.

( X )t + 1( A (S )t ( ) X )t ( + B (S )t (,U )t (, X )t ( )U )t
=
=X )t +
(2( A (S )t + 1( ) X )t + 1( + B (S )t + 1(,U )t + 1(, X )t + 1( )U )t + 1

α

و

β



توصیفکننــده

= X )t + N P
( A (S )t + N P − 1( ) X )t + N P − 1( +
(B (S )t + N P − 1(,U )t + N P − 1(, X )t + N P − 1( )U )t + N P − 1

قســمتهای ضــرب شــونده غیرخطــی در رابطــه  2را

بیــان میکنــد.

S )t (   i   X 4 )t (  
=
i 1, 2,..., P



U )t (   X 4 )t (   i  
¬ S )t (   i   X 5 )t (  
=
i 1, 2,..., P



U )t (   X 5 )t (   i  

( Y )t ( = C X )t
=Y )t +
(1( C X )t + 1

( Y )t + N P (= C X )t + N P

()6
=
αi

کــه در آن افــق پیشبیــن بــرای برنامهریــزی بلندمــدت

=
βi

اســت .توصیــف معــادالت شــبکه بــه شــکل معــادالت

()4

ماتریســی ،امــکان تعریــف مــدل پیشبیــن سیســتمهای

بــرای مدلســازی انتقــال فرآوردههــا از آخریــن

مزایــای ایــن مــدل قابلیــت تعریــف سیســتمهای

بخشهــای شــبکه خطــوط بــه درون مخزنهــای ذخیــره

کاربــرد دارنــد .مــدل فضــای حالــت حاصــل (کــه یــک

غیرخطــی را نیــز میســر میســازد .لــذا ،از مهمتریــن
غیرخطــی مشــابه اســت.

مــدل خطــی بــا پارامتــر متغیــر 1و از زمــره مدلهــای
)1. Linear Parameter Varying (LPV

برنامهریزی ارسال فرآوردههای ...
در نتیجــه بهدلیــل تعمیمپذیــری ایــن معــادالت ،راهکار
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پیشــنهادی بــرای برنامهریــزی شــبکههای پیچیدهتــر

در بخــش قبــل مــدل دینامیکــی بــا خاصیــت پیشبینــی

مــدل پیشبیــن بــرای شــبکه خطــوط انتقــال نمونــه

اســتخراج و پیشــنهاد گردیــد .در ایــن بخــش ،ســاختار

پیشبیــن بــرای برنامهریــزی بلندمــدت شــبکه بــهکار

ماهیانــه معرفــی میگــردد تــا براســاس آنهــا اســتراتژی

برنامهریــزی بلندمــدت اســت .توصیــف معــادالت

بــرای تابــع هزینــه مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش ،مــوارد

مــدل پیشبیــن سیســتمهای غیرخطــی را نیــز میســر

الــف) دنبــال کــردن مقادیــر مطلــوب :اختــاف

تعریــف سیســتمهای غیرخطــی مشــابه اســت .در نتیجــه

برنامهریــزی شــده در طــول افــق پیشبیــن یعنــی

و بزرگتــر نیــز قابــل اســتفاده اســت .رابطــه  6در واقــع

بــرای یــک شــبکه انتقــال فرآوردههــای نفتــی نمونــه،

نامیــده میشــود کــه در قالــب اســتراتژی کنتــرل

تابــع هزینــه مناســب و همچنیــن محدودیــت برنامهریــزی

گرفتــه خواهــد شــد .کــه در آن افــق پیشبیــن بــرای

کنتــرل پیشبیــن قابلیــت پیادهســازی داشــته باشــد.

شــبکه بــه شــکل معــادالت ماتریســی ،امــکان تعریــف

زیــر پیشــنهاد میگــردد:

میســازد .لــذا ،از مهمتریــن مزایــای ایــن مــدل قابلیــت

بیــن میــزان تقاضــای مراکــز ذخیرهســازی و مقادیــر

بهدلیــل تعمیمپذیــری ایــن معــادالت ،راهکار پیشــنهادی

( R )t + i | t ( −Y )t + i | t

یکــی از هزینههایــی اســت

بــرای برنامهریــزی شــبکههای پیچیدهتــر و بزرگتــر نیــز

کــه بایــد تــا حــد ممکــن کاهــش یابــد .در ایــن تحقیــق،

بــرای شــبکه خطــوط انتقــال نمونــه نامیــده میشــود کــه

ذخیرهســازی در انتهــای هــر هفتــه مطابــق جــدول 1

بلندمــدت شــبکه بــهکار گرفتــه خواهــد شــد.

ب) کاهــش تداخــل مــواد :درصورتیکــه مــواد

قابــل اســتفاده اســت .رابطــه  6در واقــع مــدل پیشبیــن

میــزان تقاضــای مطلــوب فرآوردههــای نفتــی بــرای مراکــز

در قالــب اســتراتژی کنتــرل پیشبیــن بــرای برنامهریــزی

افزایــش مییابنــد.

برنامهریــزی بلندمــدت شــبکه انتقــال فرآوردههــای نفتــی

موجــود بیــن دو بخــش متوالــی شــبکه انتقــال از یــک

در ایــن پژوهــش بــرای حــل مســأله برنامهریــزی انتقــال،

بســته متوالــی هنــگام حرکــت مــواد در شــبکه انتقــال،

براســاس اســتراتژی کنتــرل پیشبیــن

جنــس نباشــند ،ادغــام مقــداری از مــواد موجــود در دو

بهینهســازی بهصــورت زمانبنــدی انتقــال بــا اســتفاده از

موجــب تولیــد فــرآورده ناخالــص ترکیبــی میشــود.

شــده اســت .کنتــرل پیشبیــن یــک اســتراتژی مبتنــی بــر

انــواع مختلــف بســتهها بهصــورت متوالــی درون

بــا پیشبینــی آینــده سیســتم بــا مــدل مناســب و بــا

قابــل بیــان اســت.

راهکار کنتــرل پیشبیــن براســاس مــدل ارائــه شــده ،اجــرا

بهینهســازی افــق محــدود و لغــزان اســت بهطوریکــه
هــدف کمینــه کــردن یــک تابــع هزینــه ،مقادیــر ســیگنال
ورودی در طــول افــق پیشبینــی مشــخص میشــود.
مقادیــر اولیــه دنبالــه ورودی بــه سیســتم اعمــال شــده و از
مابقــی آن صرفنظــر میگــردد .در زمــان نمونهبــرداری

تلفــات تداخــل فرآوردههــای نفتــی کــه بــر اثــر ارســال
خطــوط شــبکه انتقــال ایجــاد میشــود بهصــورت
( U )t + i | t ( − U )t − 1 + i | t

بدیهــی اســت ترکیــب متنــوع هــر دو نــوع فــرآورده

نفتــی ،هزینههــای مختلفــی را بههمــراه دارد .لــذا بــا
تخصیــص هزینههــای مناســب بــرای زوج مــواد مختلــف،

کمینهســازی ایــن قســمت موجــب کاهــش تلفــات

جدیــد بهعنــوان مبــدأ زمانــی پیشبینــی جدیــد ،ایــن

تداخــل در سیســتم انتقــال میگــردد.

را بهصــورت واضــح در فرموالســیون خــود در نظــر گرفتــه

کاهــش آن در برنامــه ریــزی مــد نظــر اســت ،هزینههــای

رویــه تکــرار میگــردد .کنتــرل پیشبیــن قیــود سیســتم

و آنهــا را بــرآورده میکنــد .آنچــه کــه کنتــرل پیشبیــن

بــر آن اســتوار اســت عبارتنــد از :مــدل دینامیکی سیســتم،
تابــع هــدف و قیــود و همچنیــن روش بهینهســازی.

ج) هزینههــای پمپــاژ :درنهایــت ،هزینــه دیگــری کــه

پمپــاژ مــواد درون شــبکه اســت کــه بــه فــرم

S(t+i|t)+θ

قابــل بیــان اســت .پارامتــر  θ=10بــرای تنظیــم وزن

مســیرها اســتفاده شــده اســت.
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جدول  1مقدار مطلوب انواع مختلف فرآوردههای نفتی برحسب تعداد بستههای مواد در برنامهریزی بلندمدت
روزهای ماه

نوع فرآورده

(آخرین روز)30

28

21

14

7

15

14

11

8

5

P1

15

15

12

9

3

P2

15

13

10

7

4

P3

15

15

12

6

3

P1

16

16

10

7

4

P2

14

11

8

5

2

P3

بنابرایــن ،فرآینــد بهینهســازی ســعی در یافتــن پاســخی

دارد کــه عالوهبــر ردیابــی مقادیــر مطلــوب ،شــاخصهای
عملکــردی دیگــر کــه بــه آن اشــاره شــد را تــا حــد ممکن

کمینــه کنــد .لــذا بــرای فرآینــد بهینهســازی ،تابــع

هزینــه بهصــورت رابطــه  7در نظــر پیشــنهاد میشــود.
+
N p −1

2

) ∑ γ (S )t + i | t ( + θ
i

+

Np

2

) ( ∑ δ ( R )t + i | t ( −Y )t + i | t
i

i =1

مرکز ذخیرهسازی
اول

دوم

مســأله بهینهســازی پیشبیــن افــق محــدود رابطــه 9
قابــل بیــان اســت:

) ( min J P ( R )t (, X )t (, S)t (, U)t

( S )t (, U )t

s .t . :
= ∀i
1, 2,..N P ,

i ( A (S )t + i − 1( ) X )t + i − 1( +
= X )t +

(B (S )t + i − 1(,U )t + i − 1(, X )t + i − 1( ) U )t + i − 1

=Y )t +
i
(
( C X )t + i

g ( R )t (, X )t ( ) < 0,

=
JP

X )t ( =[X )t + 1(, X )t + 2(,..., X )t + N p (],
R )t ( =[ R )t + 1(, R )t + 2(,..., R )t + N p (],

N p −1

) ( ∑ λ (U )t + i | t ( − U )t − 1 + i | t

i
NP
2
.
∈
=i 0=i 0

=
S)t ( [S )t (, S )t + 1(,..., S )t + N p − 1(] ∈ {0,1}N P ,
=
U)t ( [U )t (,U )t + 1(,...,U )t + N p − 1(] ∈ {1, 2,..., P }N P

()7

()9

مقادیــر ضرایــب وزنــی iاδاi ،ا λو iا γاهمیــت کمینهســازی

ذخیرهســازی در طــول افــق پیشبینــی اســت کــه

مشــخص میکنــد و همچنیــن نــرم اقلیدســی یــک بــردار

شــامل

هرکــدام از ترمهــای هزینــه را در هــر گام افــق پیشبیــن
بهصــورت

1

 n

=  ∑ | M i |2  2
 i =1


2

M

در نظــر گرفتــه میشــود.

کــه در آن ( R(tبیانگــر مقادیــر مطلــوب بــرای مراکــز
مطابــق جــدول  1در بازههــای زمانــی هفتگــی تغییــر
میکنــد .همچنیــن ،قیــد

g ( R )t (, X)t ( ) < 0

محدودیــت برنامهریــزی ماهیانــه بهصــورت رابطــه

د) قیــد برنامهریــزی ماهیانــه :بهعنــوان یکــی از

- 8یــا ســایر محدودیتهــای حاکــم بــر عملکــرد

بیــن مقــدار فرآوردههــای انتقــال یافتــه بــه مراکــز

مــدل دینامیکــی شــبکه انتقــال و در نتیجــه مســأله

مهمتریــن قیــود ،مطابــق رابطــه  ،8اختــاف نهایــی

ذخیرهســازی و مقادیــر مطلــوب در انتهــای مــاه -کــه
برحســب تعــداد بســته اســت -نبایــد از مقــدار آســتانه 3

=  ∆ pتجــاوز کنــد.
()8

+ j | t ( −Y )t + j | t ( ) 1 < ∆ p , t + j =90

( R )t

برنامهریزی بلندمدت براساس استراتژی کنترل پیشبین

مســأله برنامهریــزی خطــوط انتقــال براســاس مــدل

پیشبیــن بــا لحــاظ مــوارد مــورد نظــر در آن ،براســاس
اســتراتژی کنتــرل پیشبیــن مبتنــی بــر مــدل بــه فــرم

شــبکه انتقــال -اســت .بهدلیــل غیرخطــی بــودن

بهینهســازی پیشبیــن افــق محــدود حاصــل رابطــه
 ،9در ایــن تحقیــق از روش بهینهســازی الگوریتــم

ژنتیــک بهعنــوان یــک روش بــا خــواص جســتجوی
تصادفــی بــرای تعییــن بــردار متغیرهــای تصمیــم نــوع

مــاده انتقالــی

=
](U)t ( [U )t (,U )t + 1(,...,U )t + N P − 1

و همچنیــن ،بــردار متغیرهــای تصمیــم مســیر حرکــت
]([ S )t (, S )t + 1(,..., S )t + N p − 1

= Sبــرای بازههــای
( )t

زمانــی موجــود در افــق پیشبیــن اســتفاده شــده اســت.

برنامهریزی ارسال فرآوردههای ...
شبیهسازی و بررسی نتایج

بــا توجــه بــه افزایــش تعــداد متغیرهــای تصمیــم و ابعــاد
مســأله بــرای یــک دوره زمانــی ماهیانــه ،مشــکل زمانــی در

مرحلــه بهینهســازی اجتنابناپذیــر اســت و بــرای حــل ایــن
مشــکل بــازه زمانــی یــک ماهــه بــه ســه دهه تقســیم شــده

و براســاس راهکار کنتــرل پیشبیــن و بــا فــرض عــدم وجــود
اختــال و بــا اســتفاده از مــدل فضــای حالــت ارائــه شــده،

بــه اجــرای متوالــی و برونخــط برنامــه زمانبنــدی بــرای
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الگوریتــم ژنتیــک بــا الگــو بــرداری از تکنیکهــای زیســت
شناســی تکاملــی ،بــا ارزیابــی تابــع هزینــه شــبکه انتقــال

بــه بررســی کیفیــت مجموع ـهای از پاس ـخهای تصادفــی
میپــردازد و در هــر مرحلــه بــا ترکیــب پاس ـخهای بهتــر

ســعی در یافتــن یــک پاســخ عملــی دارد کــه شــاخص
3

عملکــرد سیســتم را بهینــه نمایــد [ .]16شــکل  4رونــد
نمــای الگوریتــم ژنتیــک را نمایــش میدهــد.

پــس از حــل برنامهریــزی غیرخطــی دارای محدودیــت،

دهههــای متوالــی پرداختــهشــد .بهطوریکــه مســأله

میــزان مــواد ذخیــره شــده در مراکــز ،بــرای ســه دهــه

روزه شــامل شــصت بــازه زمانــی هشــت ســاعته و دنبالــه

ارضــای محدودیتهــای ســاختاری شــبکه انتقــال،

اعمالــی 2نیــز میتــوان گفــت -ده روزه شــامل تعــداد ســی

نیــز برنامهریــزی شــد .شــکل  5ورودی کنتــرل بهینــه

زمانبنــدی بــرای هــر مرحلــه ،مــواد ذخیــره شــده در

فضــای حالــت بــه شــکل بســتههای ارســالی بهســمت

ماهیانــه بهصــورت برونخــط بــا افــق پیشبیــن بیســت

متوالــی بهدســت آمــد .بهگونــهای کــه عالوهبــر

کنترلــی اعمالــی- 1کــه در اینجــا بــه آن دنبالــه تصمیــم

ذخیرهســازی مقادیــر مطلــوب در انتهــای هــر هفتــه

بــازه زمانــی حــل میشــود .پــس از بهینهســازی فرآینــد

شــده بــه روش کنتــرل پیشبیــن مبتنــی بــر مــدل

مراکــز ذخیرهســازی تــا انتهــای افــق کنتــرل اعمالــی یعنــی

مراکــز ذخیرهســازی اول و دوم ،در دهــه اول بــا افــق

بعــدی را تعییــن میکننــد .پــس از بهینهســازی ســه مســأله

کنتــرل) ده روزه را بههمــراه تغییــرات خروجــی سیســتم

مــاه بهدســت میآیــد .در ایــن میــان مقادیــر مطلــوب

ذخیرهســازی نشــان میدهــد.

روز دهــم ،شــرایط اولیــه مــدل بــرای بهینهســازی دهــه

متوالــی ،مقادیــر بهینــه برنامهریــزی شــده بــرای طــول یــک

ذخیرهســازی مــواد ،بــرای روزهــای آخــر هــر هفتــه تغییــر

میکننــد .بیشــتر بــودن افــق پیشبیــن نســبت بــه مــدت

زمــان بیــن تغییــرات تقاضــا ،بــه الگوریتــم پیشبیــن
امــکان را میدهــد کــه تقاضــای آینــده در بهینهســازی

انتقــال درنظــر گرفتــه شــود .جــدول  1عالوهبــر محدودیــت

مقــدار نهایــی انتهــای مــاه ،مقــدار مطلــوب انــواع مختلــف
فرآوردههــای نفتــی برحســب تعــداد بســتههای مــواد

بــا حجــم ثابــت در برنامهریــزی بلندمــدت بــرای مرکــز

ذخیرهســازی اول و دوم در انتهــای هفتههــا را نشــان
میدهــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه مقادیــر مطلــوب هفتگــی
و محدودیــت اختــاف بــا مقادیــر مطلــوب ماهانــه از طریــق
مرکــز پخــش اعــام میشــود .لــذا ،روش ارایــه شــده ضمــن

تعییــن مقادیــر بــازه  8ســاعته انتقــال ســعی میکنــد بــا

کمتریــن مقــدار ممکــن خطــا ،مقادیــر مطلــوب هفتگــی را
طــوری دنبــال کنــد کــه در پایــان مــاه محدودیــت مــورد

نظــر بــرآورده گــردد.

پیشبیــن بیســت روزه و دنبالــه تصمیــم اعمالــی (افــق
شــامل تعــداد محمولههــای ذخیــره شــده در مراکــز
پــس از بهینهســازی انتقــال بــرای بیســت روز اول،
مقادیــر بهینــه متغیرهــای تصمیمگیــری مربــوط بــه

دهــه اول ،بــه مــدل اعمــال میشــود و حــل مســأله

بهینهســازی مبتنــی بــر پیشبینــی مــدل دینامیکــی
مجــددا ً بــرای بیســت روز دوم بــا مبــدأ زمانــی انتهــای
دهــه اول -بــا شــرایط اولیــه جدیــد و لحــاظ محدودی ـت

انتهــای مــاه -انجــام گرفتــه و دنبالــه زمانبنــدی اعمالــی
بــرای دهــه دوم بهدســت میآیــد.

ایــن رونــد تــا برنامهریــزی سیســتم انتقــال بــرای مــدت

یــک مــاه ادامــه مییابــد .در نهایــت ،مقادیــر مربــوط

بــه برنامهریــزی ماهیانــه بــرای مراکــز ذخیرهســازی
سیســتم انتقــال بهصــورت شــکل  6نشــان داده شــده

اســت.

1. Manipulated Control Sequence
2. Manipulated Decision Sequence
3. Feasible
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شکل  4روندنمای الگوریتم ژنتیک

شکل  5نتایج بهینهسازی برای زمانبندی انتقال بستهها در دهه اول بهسمت مرکز ذخیرهسازی الف) اول ب) دوم (افق پیشبین برابر 20
و افق تصمیم (کنترل) اعمالی برابر )10

شکل  6برنامه زمانبندی بلندمدت ذخیرهسازی مواد در مرکز ذخیرهسازی الف) اول ب) دوم

برنامهریزی ارسال فرآوردههای ...
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میآیــد .ایــن رونــد تــا برنامهریــزی سیســتم انتقــال

ســپس مســأله برنامهریــزی بلندمــدت یــک شــبکه

مقادیــر مربــوط بــه برنامهریــزی ماهیانــه بــرای مراکــز

شــده بــه دو مرکــز ذخیرهســازی توســط شــبکه خطــوط

بــرای مــدت یــک مــاه ادامــه مییابــد .در نهایــت،
ذخیرهســازی سیســتم انتقــال بهصــورت شــکل  6نشــان

انتقــال نمونــه شــامل یــک مرکــز پاالیشــگاهی متصــل

انتقــال مــورد بررســی قــرار گرفــت .بــرای حــل مســأله

داده شــده اســت .بهطوریکــه میــزان مــواد ذخیــره
شــده در انتهــای هــر هفتــه کامــ ً
ا بــا مقادیــر مــورد

مســأله کوچکتــر ده روزه تبدیــل شــد و بــا حــل متوالــی

مــواد ذخیــره شــده در مراکــز ذخیرهســازی در انتهــای

پیشبیــن بــرای برنامهریــزی ماهانــه بــه اجــرا درآمــد.

نیــاز طبــق جــدول  1برابــر اســت و همچنیــن مقــدار
مــاه بهعنــوان محدودیــت برنامهریــزی نیــز بــا مقادیــر

مطلــوب درخواســتی برابــر اســت .افزایــش افــق پیشبیــن

از طرفــی موجــب افزایــش قابلیــت اطمینــان سیســتم در

حــل مســائل در بازههــای زمانــی آینــده میشــود و از
طرفــی موجــب پیچیدگــی محاســباتی بیشــتر در حــل

مســأله میشــود .درحالیکــه بــا اســتفاده از پنجرههــای
زمانــی لغــزان افــق محــدود و تقســیم مســأله ماهیانــه بــه
مســائل کوچکتــر ،حــل برونخــط مجموعــه مســائل

براســاس راهکار افــق لغــزان مبتنــی بــر کنتــرل پیشبیــن

بــا نظــر بــه وجــود محدودیتهــای عملکــردی ،بــه
مراتــب ســریعتر انجــام خواهــد پذیرفــت.

برنامهریــزی انتقــال ،ابتــدا مســأله ماهانــه بــه ســه
آنهــا ،روش پیشــنهادی مبتنــی بــر اســتراتژی کنتــرل

همچنیــن براســاس نتایــج بهدســت آمــده ،راهکار کنتــرل
پیشبیــن ضمــن بــرآورده کــردن محدودیتهــای
ســاختاری ،تنظیــم خروجیهــای سیســتم بهســمت

مقادیــر مطلــوب در انتهــای بــازه زمانبنــدی را نیــز
عملیاتــی میکنــد .ضمــن اینکــه در شــرایط خــاص و

نیــاز بــه برنامهریــزی مجــدد ،براســاس شــرایط فعلــی
شــبکه و انتظــارات جدیــد ،عملیــات خــودکار زمانبنــدی

مبتنــی بــر مــدل دینامیکــی شــبکه در قالــب راهکار
کنتــرل پیشبیــن و بهصــورت برخــط قابلیــت اجرایــی
خواهــد داشــت .در واقــع قابلیــت بهکارگیــری برخــط

روش پیشــنهادی در صــورت تغییــر اســتراتژی عملیــات
انتقــال و یــا بــروز اختــال ،از ویژگیهــای بالقــوه روش

نتیجهگیری

پیشــنهادی اســت .برنامهریــزی کوتاهمــدت در پژوهــش

در ایــن مقالــه بــا اســتفاده از راهکار کنتــرل پیشبیــن و

آینــده ،ضمــن اســتفاده از مــدل دینامیکــی ارائــه شــده

انتقــال در شــبکه خطــوط انتقــال فرآوردههــای نفتــی،

انتقــال ،بهصــورت برخــط اهــداف انتقــال و بــرآورده

نمونــه بــرای انتقــال ســه نــوع فــرآورده نفتــی ،یــک

کوتاهمــدت بررســی خواهــد نمــود.

مــدل دینامیکــی پیشــنهادی ،روشــی بــرای زمانبنــدی

و نتایــج روش ایــن مقالــه بهعنــوان مقادیــر مرجــع

ارائــه شــد .ابتــدا بــرای یــک شــبکه خطــوط انتقــال

شــدن محدودیتهــای انتقــال را در بازههــای زمانــی

مــدل دینامیکــی بــا خاصیــت پیشبینــی ارائــه شــد.
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Introduction

Due to the limited and uneven distribution of oil and
gas reservoirs on the earth, there is no symmetrical
distribution of refineries and other facilities in the
same area. Therefore, for sending raw crude oil to
refineries and also for using petroleum products like
all kinds of fuels in different geographical locations,
these products should be transported from refineries to
consumption or storage areas. In these circumstances,
using transporting pipelines, despite higher initial costs
can provide higher speed, accuracy, and security [1].
One of the major issues discussed is the selection of
a suitable method for timing the transfer of petroleum
products from production points to the depots [2].
Planning provides coordination over a long-timescale
of weeks or months to the process of transport of
petroleum products in the pipeline network which is
related to timing and permutation of batches [3].
Model predictive control is a rolling horizon control
strategy which predicts the future of the system's
dynamic behavior in a suitable horizon and explicitly

Accepted: January/03/2020

considers the constraints of the system in the form of
an optimization problem and determines the sequence
of control inputs by ensuring that the constraints are
satisfied and achieving the best possible performance
at the system output [4]. This strategy provides a
feasible solution to the constraint-based optimization
problems.
In this paper, for a typical petroleum transfer network, a
dynamic state space model is first established and then
based on the predictive control method, a constrained
optimization for the planning problem in the multiple
pipeline network is presented. By considering slider
time windows, constraints and future demands located
in the given prediction horizon, the applied receding
horizon control strategy predicts the performance of
the transportation system by the dynamic model based
on the current conditions of the pipeline network. Then,
in the form of an optimization program, it determines
the optimal transportation sequences in a specified
horizon. Finally, the proposed method permits to
easily optimize planning with low computational cost.
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Predictive equations of state and output based on the
state space model can be written as Equation 3.
X (t + 1) A (S (t ) ) X (t ) + B (S (t ),U (t ), X (t ) )U (t )
=
X (t +=
2) A (S (t + 1) ) X (t + 1) +

The topology of the network components used to conB (S (t + 1),U (t + 1), X (t + 1) )U (t + 1)
nect the pipelines to the transportation network deter
mines how the transporting system operates and also
Y
(t +=
1) C X (t + 1)
has a significant impact on determining the complex
ity of the network; and therefore, the dynamics available in the pipeline network model. Figure 1 shows the
Y (t + N P )= C X (t + N P )
investigated multiple pipeline network along with the
(3)
initial state within the pipeline sections in this study.
T
q
=
where X (t )  X 1 (t ) X 2 (t )  X q −1 (t ) X q (t )  ∈ 
T

and Y (t ) Y (t ) Y (t )  Y (t ) Y (t )  ∈ q
=
2
q −1
q
 1

Based on the model (3), the proposed MPC-based method
leads to the following finite horizon nonlinear constrained
programming:

Fig. 1: Multiple pipeline network.

The purpose of this study is to provide a method
for optimally planning the transportation of various
petroleum products in multiple pipeline networks
considering the constraints of the transportation
system. To establish a dynamic model, Equation 1
expresses the transporting model of batches within
each network segment at each time interval.
X 1 (t + 1) =
U (t )
X 2 (t + 1) =
X 1 (t )
X 3 (t + 1) =
X 2 (t )

X=
S (t ) X 3 (t ) + ( ¬ S (t ) ) X 4 (t )
4 (t + 1)
X 5 (t + 1) =( ¬ S (t ) ) X 3 (t ) + S (t ) X 5 (t )

(1)

Then Equation 2 represents stored batches in various
depots.
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s .t . :
Model (3),
g ( R (t + i ), X (t + i ) ) < 0,

1, 2,..., N P ,
∀i =

(4)

where U (t + i ) ∈ {1,2,..., P } and S (t + i ) ∈ {0,1}
are the decision variable determining the type of product and control input variable determining the path of
transportation respectively. Also, the function g denotes the set of constraints to be fulfilled. Then, the
problem is ready to be solved based on the model predictive control strategy.
Results And Discussion
Simulation Results
Based on the predictive control strategy utilizing moving finite horizon, the monthly problem of planning
transportation of multiple petroleum simulated. The
planning problem was divided into three consecutive
problems with 10-day horizon and then the proposed
was implemented by solving them sequentially. After
solving the constrained nonlinear programming (4),
the number of batches stored in the depots was obtained for three consecutive 10-day periods. In addition to satisfying the structural constraints of the pipeline network, the storage of optimum values at the end
of each week was also planned.
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products in the given typical network was Figures
2 and 3 show optimized control inputs based on the
state space model and model predictive control in
the form of batches sent to two depots, with a 20-day
prediction horizon and a 10-day control horizon along
with system output changes including the number of
batches.

2.

3.

4.

Fig. 2: Optimization results of the first 10-days of
transporting to depot 1. a) Batches b) Type.

Fig. 3: Optimization results of the first 10-days of transporting to depot 2. a) Batches b) Type.

Conclusions
In this paper, a dynamic model is proposed for a
multiple pipeline network to transport three types of
petroleum products (P1, P2, P3). Then the long-term
planning problem for a pipeline network consisting
of a refinery center connected to two depots by the
transporting pipelines was investigated. To solve the
planning problem, the monthly problem was first
divided into three smaller 10-day problems, and by
solving them sequentially, a proposed method based
on the predictive control strategy for monthly planning
was developed. Based on the results, fulfilling the
structural constraints, the proposed predictive control
approach permits to adjust the system outputs to the
desired demands at the weekends.
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