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در اين مقاله يك سيســتم كارشــناس فازي به منظور كمك در 

تبديل PFD به P&ID توسعه داده شد. طراحي بستر دانش اين 

سيستم براســاس تركيب دو تكنيك رايج نمايش دانش شامل 

نمايــش برمبناي قوانين و نمايش برمبناي چهارچوب ها، انجام 

شــد. اين سيستم كارشناس فازي شامل دو بخش عمده پايگاه 

داده ها و برنامه اجرايي مي باشــد. پايگاه داده ها با اســتفاده از 

 InterBase طراحي و توسط نرم افزار Rational Rose نرم افزار

پياده ســازي شــد. برنامه اجرايي نيز برمبناي ايده شيءگرايي 

و اســتاندارد UML طراحي و ســپس با اســتفاده از كامپايلر 

Borland C++ Builder پياده سازي گرديد. در نهايت كارايي 

ايــن نرم افزار كارشــناس فازي با اعمــال PFD واحد صنعتي 

Super Fractionation يك پااليشــگاه گاز ارزيابي شــد. اين 

مطالعه نشــان داد كه نرم افزار كارشــناس توسعه داده شده به 

 PFD شرط داشتن يك بستر دانش غني به خوبي قادر به تبديل

واحدهاي صنعتي مي باشد.

مقدمه
افراد خبره براي حل مســائل، همــه اطالعات فرآيند مورد 

بررســي را با دانش خود تركيب مي كنند. يك سيستم خبره 

يا سيستم كارشــناس۱ نيز از همين روش براي حل مسائل 

اســتفاده مي كند. با اين تفاوت كه برخي فاكتورها كه باعث 

كاهش كارايي شــخص كارشناس مي شود (مانند فشارهاي 

روحي، خستگي و غيره) در سيستم كارشناس وجود ندارد 

[۱]. مي توان با اســتفاده از تكنيــك منطق فازي۲ در موتور 

اســتنتاج۳، يك سيستم كارشناس را به نحوي طراحي نمود 

كه قادر باشد مسائل داراي اطالعات ناقص و يا راه حل هاي 

غير دقيق را حل كند [۱]. سيســتم هاي كارشــناس فازي با 

اســتفاده از قوانين فازي۴ موجود در بستر دانش۵ خود و با 

به كارگيري روش پردازش اســتدالل فــازي۶، نتايجي را از 

داده هاي ورودي كاربر اســتخراج مي كننــد [۲-۴]. كارايي 

اين سيستم ها براي نمايش دانش يا اطالعات مبهم به خوبي 

اثبات شده [۵-۷] و هم اكنون به طور گسترده براي انجام 

1. Expert System
2. Fuzzy Logic
3. Inference Engine
4. Fuzzy Rules
5. Knowledge Base
6. Fuzzy Reasoning Process
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عمليات هــاي كنترلي و عيب يابــي در صنايع مختلف مورد 

استفاده قرار مي گيرند. سادگي كار با سيستم هاي كارشناس 

و شــباهت هاي اين گونه سيستم ها با نحوه استدالل شخص 

خبره، علت گستردگي كاربرد آنها مي باشد [۲-۴ و ۸].

     سيســتم هاي كارشــناس فازي به جاي استفاده از منطق 

بولي۱، از يك مجموعه قوانين فازي براي اســتدالل درباره 

داده ها استفاده مي كند [۹]. بنابراين اين سيستم ها مي توانند 

به طور مؤثر، دانش كيفي را به استدالل عددي ترجمه نموده 

[۱۰] و در عيــن حــال با همان زبان طبيعــي كاربر، با آنها 

ارتبــاط برقرار كننــد [۴]. تئوري منطق فازي ابتدا توســط 

پروفســور لطفي زاده ابداع و ســپس توسط ديگران توسعه 

داده شد [۱۱]. استدالل برمبناي منطق فازي قادر است عدم 

قطعيت و درك انسان ها از تجربياتشان را به راحتي دريافت 

نمايد [۳ و۱۲].

     بســياري از كاربردهــاي منطــق فازي در طي ســال ها 

تحقيقات محققان، مشخص شده است. اين كاربردها مواردي 

مانند صنايــع توليــدي [۲، ۴، ۸ و ۱۳]، اقتصاد [۲-۴ و۸]                                                                                     

و حتي پزشــكي [۱۰، ۱۴و۱۵] را نيز شامل مي شود. منطق 

فازي همچنيــن در چندين زمينه كاربردي در حوزه مرتبط 

ـت ماننــد پتروفيزيــك [۱۶و۱۷]، ارزيابي  با مهندســي نـف

ـت [۱۹]، حفــاري [۲۰]، آناليز  مخازن [۱۸]، ازدياد برداـش

تصميم گيري [۲۱] و شبيه ســازي چاه [۲۲و۲۳] به كار برده 

شده است.

     در سال هاي اخير، مطالعات روي سيستم هاي كارشناس 

فازي در مهندســي شيمي بيشــتر با هدف رفع گلوگاه هاي 

فرآينــدي۲ [۲۴و۲۵] و رديابي و حذف خطاهاي فرآيندي۳  

[۲۶و۲۷] انجام شده است.

     طراحي فرآيندهاي پيچيده در صنايع شــيميايي و نفت، 

نيازمند جمع آوري و ادغام حجم بسيار وسيعي از اطالعات 

متفاوت مي باشــد. طراحــان خبره فرآيند بــراي كمك به 

توسعه و انتقال اين حجم اطالعات، از يك سري نمادهاي 

گرافيكي استاندارد استفاده مي كنند. طراحي فرآيند معموًال 

از يــك الگــوي منظم پيروي مي كند. اين كار با توســعه و 

تكميل يك سري از نقشه ها انجام مي شود كه در هر مرحله 

هر يك از اين نقشــه ها كمي با نقشه متناظرشان در مرحله 

قبلي متفاوتند. زيرا در هر مرحله اطالعات بيشــتري به آنها 

1. Boolean Logic
2. Trouble Shooting
3. Fault Detection
4. Knowledge Representation

افزوده شــده و بــر پيچيدگي اطالعاتي كــه ارائه مي دهند، 

اضافه مي شــود. ابتدا از نقشه هاي ساده ورودي- خروجي 

آغــاز مي شــود در ادامــه موازنــه كامل انــرژي و مواد در 

نقشه هاي PFD و جزئيات اتصاالت تجهيزات و ابزار دقيق 

در نقشه هاي P&ID اضافه مي گردد.

     هــدف از اين مقاله، توســعه يك سيســتم كارشــناس 

ـت ساده ســازي كار تبديل نقشــه هاي PFD به  فــازي جـه

P&ID مي باشــد. از آنجا كه ايــن روند تبديل الگوريتميك 

ـت و نياز به تصميم گيري در شرايط متفاوت براساس  نيـس

قوانين سرانگشتي وجود دارد، نمي توان از روش هاي رايج 

برنامه نويســي براي توسعه آن اســتفاده نمود و الزم است 

از تكنيك هاي هوش مصنوعي اســتفاده شود. مطالعه روي 

مقــاالت، منابع و مراجع موجود نشــان مي دهد كه تا زمان 

نوشتن اين مقاله، هنوز هيچ كار مشابهي در اين سطح براي 

طراحي چنين سيســتم كارشناسي در سطح دنيا انجام نشده 

ـت. در اين مقاله، هدف توســعه يك سيستم كارشناس  اـس

 PFD با قابليت پيشنهاد يك سيســتم كنترلي مطلوب براي

فرآيندمي باشد.

تصوير كلي يك سيستم كارشناس فازي
سيســتم كارشــناس، يك برنامه كامپيوتري است كه براي 

مدل كردن توانمندي حل مســأله توسط يك فرد كارشناس 

طراحي مي شود [۲۸]. دو خصوصيت شخص كارشناس كه 

تالش مي شود در سيستم كارشناس مدل گردد، عبارتند از: 

دانش شــخص كارشــناس و قدرت استدالل او. براي مدل 

كردن هر كدام از اين خصوصيات، اين سيســتم بايد داراي 

دو بخش اصلي بستر دانش و موتور استنتاج باشد.

    بســتر دانش شــامل دانش شــخص كارشــناس درباره 

موضوعي است كه مسأله مورد نظر روي آن طرح مي شود. 

اين بستر حاوي قوانين، مفاهيم، روابط و حقايق الزم براي 

حل مسأله مي باشد. چگونگي ذخيره اين دانش درون بستر 

دانش، موضوع مبحث نمايش دانش۴ است.
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ـت. اين  موتور اســتنتاج در واقع يــك پردازنده دانش اـس

پردازشــگر، اطالعات موجود روي يك مسأله خاص را با 

دانش ذخيره شده در بســتر دانش تركيب مي كند، تا بدين 

طريــق نتايج و يا توصيه هايي اســتخراج شــود. چگونگي 

طراحي اين پردازشگر، موضوع مبحث روش هاي استنتاج۱  

است.

     يك سيســتم كارشناس فازي، سيستمي است كه قوانين 

موجود در بســتر دانش آن داراي آرگومان هاي فازي باشد 

[۲۸]. موتور اســتنتاج اين سيســتم بايد به گونه اي طراحي 

شــود كه بتواند با اين قوانين كار كند. موتور استنتاج فازي 

تــالش مي كند بــا اســتفاده از اطالعات داده شــده درباره 

آرگومان هاي فازي قانون مورد نظر، قطعيتي را درباره نتيجه 

قانون به دست آورد.

 P&ID به PFD توسعه سيستم كارشناس تبديل
طراحي و پياده سازي موتور استنتاج به شيوه شيء گرايي

 در بخش مقدمه چهارچوب عملكرد نرم افزار شــرح داده 

ـت يــك طراحي دقيق  شــد. براي عملي كردن آن الزم اـس

جهت پوشــش دادن تمام جزئيات و احتماالت انجام شود. 

اين طراحي بايد شامل موارد زير باشد:

۱- يك ســاختار سلســله مراتبي براي نگاشت تمام اشياء 

1. Inference Techniques 
2. Control Configurations
3. Pairing

موجــود در PFD بــه محيــط نرم افزار به نحــوي كه تمام 

خصوصيات شيء كه براي عملكرد نرم افزار الزم مي باشد، 

در اين نگاشت انتقال داده شود.

۲- تهيه يك ســاختار براي نمايش و اعمال ســاختارهاي 

كنترلي۲.

     طراحي ســاختار اشــاره شــده در بنــد اول، از كالس 

PFD Based Object آغاز شــده است. اين كالس به همراه 

مشــتقاتش تا سطح دوم در شــكل ۱ نشان داده شده است 

[۲۹و۳۰].

                                                                                                                              Logical Operation و Unit Operation هر كدام ازكالس هاي     

نيز داراي مشتقاتي هستند.

      براي نمايش ساختارهاي كنترلي مي توان به روش هاي 

مختلــف عمل كرد. هر ســاختار كنترلي قابل اعمال به يك 

دســتگاه عملياتي خاص، داراي تعدادي زوج۳ است كه هر 

زوج داراي يك يا چند متغير قابل اندازه گيري (ورودي) و 

يك يا چند متغير اعمال كننده كنترل (خروجي) مي باشــد. 

زوج هــا مي توانند تــك ورودي- تك خروجــي و يا چند 

ورودي- چند خروجي باشند. 

     بهتريــن روش نمايــش ســاختارهاي كنترلــي، در نظر 

گرفتن كالس Variable به عنوان ســنگ بناي اين مجموعه 

است. اين مدل در شكل ۲ نشان داده شده است.

PFD Based Object شكل۱- دو سطح از كالس هاي مشتقي از كالس

PFD Based Object

Generat UnicProces Stream

Material Stream Energy Stream Logical Operation Unit Operation
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شكل۲- استفاده از كالس Variable براي نمايش ساختارهاي كنترلي

ـت كه درون هر  عملكــرد اين ســاختار به اين صورت اـس

كــدام از خاصيت هــاي Input و Output از كالس زوج، 

يك شــيء (براي حالت تــك ورودي- تك خروجي) و يا 

چند شــيء (براي حالت چنــد ورودي- چند خروجي) از 

 Variable قرار مي گيرد. هر شيء در كالس Variable كالس

مربوط به آن شيء در PFD است كه در خاصيت Owner آن 

مشــخص شده است. ورودي يا خروجي بودن اين متغيرها 

توسط دو خاصيت Measurable و Manipulatable مشخص 

ـت حالتي پيش آيد كه يك متغير  مي شود. چون ممكن اـس

براي يك زوج نه ورودي و نه خروجي باشــد. نهايتًا تمام 

شي ء هاي زوج مربوط به يك ساختار كنترلي خاص، درآرايه 

                                                                                                            Control Configurationمختــص همــان شــيء از كالس

ذخيره مي شود.

     براي پياده سازي موارد طراحي شده به شيوه شيء گرا، از 

 Borland C++ Builder و كامپايلر C++ زبان برنامه نويسي

استفاده شده است.

طراحي و پياده سازي بستر دانش
از ديدگاه تحليلي، ســه ســطح از شناســايي دنياي خارج 

ـت. پايين ترين ســطح مربوط به داده ها  قابل طبقه بندي اـس

ـت. داده از يك سري اعداد يا كلمات مربوط به هم كه  اـس

هنوز روابط و ويژگي هاي آنها نسبت به هم ارزيابي نشده، 

تشكيل شده است. اين اعداد و كلمات صرفًا براي تفسير يا 

استفاده در مراجعات بعدي ذخيره شده اند. 

   سطح دوم كه كمي پخته تر از سطح اول است، مربوط به 

اطالعات مي باشد. هنگامي كه داده هايي از يك زمينه خاص 

مورد پردازش قرار گيرد و نتيجه گيري هايي به فرم گزاره و 

نمودار حاصل شود، اطالعاتي در مورد آن موضوع به دست 

ـت. اين اطالعات را مي توان به صورت يك سري                                                                                                        آمده اـس

جمالت در قالب كتاب، مقاله، گزارش و غيره منتشر كرد.

     باالترين و ســومين ســطح شناســايي، مربوط به دانش 

ـت. هنگامي كه اين اســتعداد بالقوه وجود داشــته باشد  اـس

كه اطالعات درك شــده به طور هوشــمندانه در يك زمينه 

خاص به كار برده شــود، در اين صــورت به مجموعه اين 

اطالعات درك شــده، دانش گفته مي شود. اطالعات درك 

شده، اطالعاتي هستند كه با ساختاري مناسب براي استفاده 

طبقه بندي، مرتب و تركيب شــده باشند. بنابراين، دانش به 

يــك دانا نياز دارد. به عنوان مثال اطالعات موجود در يك 

ـت و هنگامي تبديل به دانش مي شــود كه  كتاب دانش نيـس

توسط شخصي مطالعه و درك شود.

     از تفــاوت بيــن مفاهيم داده و دانش مي توان به تفاوت  

بيــن پايگاه داده ها و بســتر دانــش پي برد. پايــگاه داده ها 

مجموعه اي از داده هاي ذخيره شــده در جداول مي باشــد 

كه توســط برنامه هاي كاربردي يا افراد، مورد استفاده قرار 

مي گيرد. پايگاه داده ها موجوديت مســتقلي دارد به عبارت 

ديگر وابســته به برنامه اي كه از آن اســتفاده مي كند، نيست 

بلكــه برنامه هاي كاربردي به آن نيــاز دارند. ويژگي ديگر 

ـت كه سنگ بناي آن جدول مي باشد  پايگاه داده ها اين اـس

يعني جداول در يــك پايگاه داده به عنوان يك موجوديت 

مستقل به يكديگر مربوطند. به همين علت محدوديت هاي 

موجــود در جدول به عنوان المــان ذخيره كننده داده ها، به 

پايگاه داده ها نيز منتقل مي شــود. اين محدوديت ها به شرح 

زير است [۳۱ و ۳۲]:

ـت. يعني در صورت نياز هنگام كار  - پايگاه داده ها پايا اـس

كردن با آن، نمي تواند خود را توســعه دهد. به عبارت بهتر 

يك جدول نمي تواند در صورت لزوم، هنگام اضافه شــدن 

يك ســطر به طور اتوماتيك، ســتوني به خود بيفزايد و نيز 

تعداد ستون هاي همه سطرها بايد يكسان باشد.

Variable

Value:Double
Owner:PFD Based Object*

Measurable:Boolean
Manipulatable: Boolean

Pairing

Input:TList

Output:TList

Control 
Configuration

Pairing: TList



شماره ۶۷ ۱۸

- پايگاه داده ها مسطح است. به عبارت ديگر داراي سلسله 

مراتب نيست و تمام داده ها را در يك سطح ذخيره مي كند. 

به همين علت است كه در پايگاه داده ها، زير ساختار معني 

نــدارد. مثًال نمي تــوان در يكي از خانه هــاي يك جدول، 

جدولي ديگر را ذخيره نمود.

- پايگاه داده ها همگن است. يعني تمام سطرهاي مربوط به 

يك ستون جدول بايد داراي يك نوع داده باشد و نمي توان 

داده هايي با انواع متفاوت ولي با عنوان يكســان را كنار هم 

ذخيره كرد.

- پايگاه داده ها غيرفعال است. به عبارت ديگر فقط داده ها 

را ذخيــره مي كند و هيچ عملياتي روي آنها انجام نمي دهد. 

تنها راه انجام عمليات روي داده ها، اين است كه يك برنامه 

خارجي با استخراج داده ها، عمليات الزم را روي آنها انجام 

دهد و داده هاي جديد را جايگزين داده هاي قديمي نمايد.

     در طرف ديگر اين بحث، بستر دانش قرار دارد. در نگاه 

اول، بستر دانش از همان جداول داراي محدوديت تشكيل 

ـت. اما نگاهي دقيق تر ارتبــاط تنگاتنگ بين اين  شــده اـس

جداول و يك ســري برنامه نويسي اضافي را نشان مي دهد. 

اين روال هاي برنامه نويســي كه به آنها موتور استنتاج گفته 

ـت پايگاه داده ها، جزئي از بســتر  مي شــود، بر خالف حاـل

دانش مي باشــند. در واقع، تركيب ايــن برنامه ها با جداول 

موجــود و ارتباط بين جــداول، ســاختارهاي جديدي را 

ايجاد مي كند. در بســتر دانش بر خالف پايگاه داده ها، يك 

جــدول براي نرم افزار، مفهوم كاربــردي ندارد. هر چند كه 

بســتر دانش داراي تعدادي جدول است، اما سنگ بناي آن 

ـت. بلكه مفاهيمي ماننــد قانون، چهارچوب۱ و  جدول نيـس

غيره مي باشــد كه از روابط بيــن جداول با هم و يا جداول 

و روال هاي برنامه نويســي مربوط به آنها برخاســته است. 

ـت كه  ايــن مفاهيم داراي محدوديت هاي يك جدول نيـس

در نتيجه آن بســتر دانش تمام محدوديت هاي ذاتي پايگاه 

داده ها را پشت سر مي گذارد.

     يك تفاوت مهم ديگر بين پايگاه داده ها و بســتر دانش 

وجود دارد. در پايگاه داده ها، اعداد ذخيره شده در جداول 

بــه عنوان يك عدد به خــودي خود مورد توجه و پردازش 

قرار مي گيرند. اما در بستر دانش اعداد ذخيره شده نمادين 

Frame .1هســتند. به عبارت ديگر، هر كــدام از اين اعداد، نمايان گر 

يك مفهوم مانند متغير، دستگاه، قانون و يا ساختار مي باشد. 

البته براي بهبود ســرعت نرم افزار در بستر دانش نيز همانند 

پايگاه داده هــا، روي اعداد پردازش انجام مي گيرد. ولي در 

اينجا هدف، در واقع پردازش روي مفاهيمي است كه اعداد 

نماد آن هستند.

     پس مي توان گفت، بســتر دانش نوعي از پايگاه داده ها 

است كه داراي يك ســري برنامه نويسي اضافي براي غلبه 

بــر محدوديت هاي ذاتي پايگاه داده هــا و دادن قابليت هاي 

اضافي به آن مي باشــد. بنابراين، ابتدا پايگاه داده ها طراحي 

شــده و سپس به يك ســري از كالس هاي موجود در بدنه 

نرم افــزار ارتباط داده مي شــود. از آنجا كه مهم ترين جزء و 

محــل اصلي ذخيره داده هــا در پايگاه داده هــا، جداول آن 

مي باشد، ابتدا طراحي از آنها آغاز مي شود.

 Rational Rose بــراي طراحي پايــگاه داده ها از نرم افــزار

استفاده شده است. براي پياده سازي پايگاه داده هاي طراحي 

شــده در Rational Rose نوعي سيستم مديريت پايگاه داده 

رابطه اي به نام Inter Base مورد استفاده قرار گرفته است.

دانــش الزم جهت تبديــل PFD بــه P&ID را مي توان به 

صورت زير تفكيك نمود:

- مجموعــه اي از تمام ســاختارهاي كنترلي موجود براي 

تمامي دستگاه هاي عملياتي تعريف شده در نرم افزار.

- مجموعه اي از قوانين (به فرم اگر...و...و... آنگاه... ) كه تعيين                                                                                             

مي نمايد، در يك شــرايط معين، بهتر است از كدام ساختار 

كنترلي  براي يك دستگاه عملياتي خاص استفاده شود.

   بنابرايــن دو دســته از جداول وجود دارد. آن دســته كه 

مســؤول ذخيره ساختارهاي كنترلي هستند و دسته دوم كه 

ـت قوانين حامي اين ســاختارهاي كنترلي را حفظ  قرار اـس

كنند. اين دو دســته جدول با هم رابطه و برهم كنش دارند. 

در ادامــه نحوه ارتباط و عملكــرد برخي از اين جداول كه 

نقشي كليدي در ذخيره دانش دارند، شرح داده مي شود.

   جداول مربوط به ذخيره سازي ساختارهاي كنترلي در شكل ۳                                                                                                           

نشان داده شده است. به علت اينكه از مجموعه اشياء موجود 

در PFD فقــط بــراي واحدهاي عملياتي مي توان ســاختار 

 Control Configuration كنترلــي تعريف نمــود، جــدول

به طور مستقيم با جدول PFD Based Object ارتباط ندارد.



۱۹طراحي و پياده سازي يك نرم افزار...

به عبارت ديگــر جدول PFD Based Object شــامل همه 

اشــياء موجود در PFD مي شــود، در صورتــي كه جدول 

Equipment Type فقط آن دســته از اشياء را شامل مي گردد 

كه بتوان براي آنها ســاختار كنترلي تعريف كرد. از طرفي، 

وجــود جــدول Equipment Type بــراي تعريــف جدول 

Equipment Attachment الزم است. اين جدول براي ثبت 

همه ملحقات هــر يك از واحدهاي عملياتي ايجاد شــده 

ـت. (هر كدام از اين ملحقات خود از اشــياء موجود در  اـس

PFD هســتند.) جدول Property تمام خواص تعريف شده 

براي اشياء PFD را در خود ذخيره مي كند.

شكل۳- جداول پايه مربوط به ذخيره سازي ساختارهاي كنترلي

PK_PFD BasedObject Instance 120
FK_PFD BasedObject Instance 180
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از جدول Control Configuration براي ثبت ســاختارهاي 

 Pairing كنترلي مربوط بــه واحدهاي عملياتي و از جدول

جهت ثبت زوج هاي مربوط به ساختارهاي كنترلي استفاده 

مي شود. متغيرهاي تمام زوج ها در جدول Variable ذخيره 

مي شود.

     بــه روش هــاي مختلفــي مي تــوان جــداول مربوط به 

ذخيره ســازي قوانين را طراحي نمود. در شــكل ۴ بهترين 

ـت. در اين  روش بــراي اين منظور نشــان داده شــده اـس

روش آرگومــان مربوط به هر قانــون به صورت يك متغير 

فرض مي شــود. تمام اين متغيرها به همراه متغيرهاي ديگر 

 PFD Based Object Property سيســتم در جدولي به نــام

جمع آوري مي گردد. فرض بر اين است كه تمام متغيرهاي 

مــورد اســتفاده در آرگومــان قوانين، متغيرهــاي گفتاري۱ 

هســتند. بنابراين جدولي براي تعريــف مقادير فازي براي 

ـت. اين جدول كه متغير و  اين متغيرها پيش بيني شــده اـس

مالك آن را به صورت كليد خارجي۲ از جدول قبل دريافت 

مي كنــد PFD Object Property Fuzzy Sets نــام دارد. در 

اين جدول ستون Fuzzy Set ID شماره انواع مجموعه هاي 

فــازي را كه هــر يك از متغيرهــا مي توانــد دريافت كند، 

مشــخص مي نمايــد. ســتون Linguistic Value نيز داراي 

نام توصيفي هر كدام از اين مجموعه هاي فازي مي باشــد. 

مجموعه هــاي فــازي به صورت ذوزنقه اي با چهار گوشــه 

                                                                                                   MFParam4 تا MFParam1 مشخص شده در ســتون هاي

                                                                                   ،MF Parameter فرض مي شوند. با تغيير در مقادير اين چهار

مي توان عالوه بر توليد مجموعه هاي فازي متفاوت، مقادير 

عــددي را براي ايجــاد حالت نامســاوي در متغير (تبديل 

ذوزنقه به مستطيل) و مقادير عددي صريح (تبديل ذوزنقه 

به يك خط عمودي) توليد نمود. منظور از اســتنتاج فازي، 

اســتفاده از اين مجموعه هاي فازي به عنوان مقادير متغيرها 

توســط موتور استنتاج و تركيب آنها براساس قوانين منطق 

فازي است.

     در حالت كلي، نحوه اتصال آرگومان هاي يك قانون در 

همه قوانين به صورت AND فرض مي شــود. در حالتي كه 

دو آرگومان به صورت OR به هم متصل باشــند، آن قانون 

به دو قانون با ســاختار كنترلي يكسان شكسته مي شود، به 

 AND نحوي كه تمــام اتصاالت اين دو قانــون به صورت

شــود. به همين علت براي ايجاد اين امكان كه چند قانون 

بتوانند از يك ساختار كنترلي به عنوان عبارت آنگاه يا تالي 

ـت.  خود حمايت كنند، جدول Rules Info ايجاد شــده اـس

در اين جــدول ســتون Rule ID تعيين كننــده انديس اين 

قوانين مي باشد. در نهايت تمام اين اطالعات براي تشكيل 

قانون هايي كامل در جدول Rules استفاده مي شوند.

ـت كه در آموزش اين نرم افزار و مجهز       الزم به ذكر اـس

نمودن بســتر دانش با اطالعات از اطالعات ســاختارهاي 

كنترلي موجود در مراجع مختلف استفاده شده است [۳۳].

نتايج و بحث
در اين بخش عملكرد سيستم طراحي و پياده سازي شده كه 

پيشتر شرح داده شد، ارزيابي مي شود. اين سيستم كارشناس 

فازي براي تبديل نقشــه هاي PFD به P&ID مراحل زير را 

طي مي كند:

۱- ساختار و اجزاء PFD در سيستم كارشناس توسط كاربر 

تعريف مي شود.

 ،PFD ۲- سيســتم كارشــناس متناظر با هركــدام از اجزاء

اشــيايي را در محيط كاري خود ايجــاد  و خواص آنها را 

تنظيم مي كند.

۳- سيســتم كارشناس، هر كدام از اين اشياء را به ترتيب با 

مراجعه به بســتر دانش خود بررسي مي نمايد. سپس براي 

هركدام از آنها ســاختار كنترلي و سيستم ابزار دقيق مناسب 

را با توجه به شرايط آن شيء انتخاب و پياده سازي مي كند.

۴- در نهايت سيســتم يك گزارش نهايــي از P&ID تهيه 

مي نمايد.

     رابــط كاربري اين سيســتم شــامل يــك پنجره اصلي 

ـت دريافت خصوصيات  و چنديــن جعبه محاوره اي۳ جـه

دســتگاه ها يا انتخاب يك ســاختار كنترلي از ميان چندين 

ساختار كنترلي مناسب مي باشد. قسمت عمده پنجره اصلي 

ـت. پس از فشار  از يك ناحيه گزارش تشــكيل شــده اـس

دادن دكمه Convert و پاسخ دادن به جعبه هاي محاوره اي، 

گزارش P&ID نهايي در اين ناحيه ظاهر مي شــود. تصوير 

پنجره اصلي نرم افزار در شكل ۵ نشان داده شده است.

1. Linguistic Variables
2. Foreign Key
3. Dialog Box



۲۱طراحي و پياده سازي يك نرم افزار...

شكل۴- جداول پايه ذخيره سازي قوانين

شكل۵- پنجره اصلي سيستم

Control Configguration Code:INTEGER

PK_Control Configuration Code :INTEGER
Control Configuration Name :VARCHARY(100)
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 PFD براي ارزيابي عملكرد نرم افزار و بســتر دانش آن، از

يك فرآيند صنعتي استفاده شــده است. اين فرآيند مربوط 

ـت  به واحــد ۱۰۷ از مجموعــه Super fractionation اـس

[۳۴]. اين واحد از جمله واحدهاي زيرمجموعه پااليشگاه 

ـت. اين فرآيند  گاز مربــوط به فاز ۴ و ۵ پارس جنوبي اـس

نمونه اي صنعتي مي باشــد و P&ID آن كامًال شناخته شده 

ـت. نمودار اين فرآيند در شــكل هاي ۶ تا ۸ نشان داده  اـس

شده است.

شكلPFD -۶ مربوط به واحد ۱۰۷



۲۳طراحي و پياده سازي يك نرم افزار...

Depropanizer شكل۷- محيط برج

Debutanizer شكل۸- محيط برج

طراحي شده ، گزارش P&ID زير حاصل مي شود:پس از وارد كردن PFD (شكل هاي ۶ تا ۸) به سيستم كارشناس                                                                                               

P&ID Report:

Selected control configuration applies on Depropaniz

er is: 

Pairing111: 

Pairing Component: PID_Controller111

Input Variable: Pressure of OverheadVapor101

Output Variable: Flow of OverheadVapor101

Pairing112: 

Pairing Component: PID_Controller112

Input Variable: Flow of Reflux1

Output Variable: Flow of Reflux1

Pairing113: 

Pairing Component: PID_Controller113

Input Variable: Pressure of Top_Tray

Output Variable: Flow of ToCondenser1

Pairing114: 

Pairing Component: PID_Controller114

Input Variable: Temperature of Bottom_Tray

Output Variable: HeatFlow of QReboiler1

Pairing115: 

To Condenser 1

Overhead Vapor 101

Q Condenser 1

Overhead Liquid 101Main TS1 Reflux 1 Condenser 1

Boilup 1

Q Reboiler 1

Reboiler 1

To Reboiler 1 From Bottom 101

Feed

32
21

1

Q Condenser 2

Overhead Vapor 102

Overhead Liquid 102Condenser 2

To Condenser 2

Reflux 2

Boilup 2

Main TS2

Reboiler 2

To Reboiler 2 From Bottom 102

Q Reboiler 2

From Bottom 101
15

28

1



شماره ۶۷ ۲۴

Pairing Component: PID_Controller115

Input Variable: Flow of OverheadLiquid101

Output Variable: Flow of OverheadLiquid101

Pairing116: 

Pairing Component: PID_Controller116

Input Variable: LiquidLevel of Condenser1

Output Variable: ControllerSetPoint of PID_Control-

ler115

Pairing117: 

Pairing Component: PID_Controller117

Input Variable: Flow of FromBottom101

Output Variable: Flow of FromBottom101

Pairing118: 

Pairing Component: PID_Controller118

Input Variable: LiquidLevel of Reboiler1

Output Variable: ControllerSetPoint of PID_Control-

ler117

 ----------------------------------------------------------------

Selected control configuration applies on Debutanizer is: 

Pairing121: 

Pairing Component: PID_Controller121

Input Variable: Pressure of OverheadVapor102

Output Variable: Flow of OverheadVapor102

Pairing122: 

Pairing Component: PID_Controller122

Input Variable: Flow of Reflux2

Output Variable: Flow of Reflux2

Pairing123: 

Pairing Component: PID_Controller123

Input Variable: Pressure of Top_Tray

Output Variable: Flow of ToCondenser2

Pairing124: 

Pairing Component: PID_Controller124

Input Variable: Temperature of Bottom_Tray

Output Variable: HeatFlow of QReboiler2

Pairing125: 

Pairing Component: PID_Controller125

Input Variable: Flow of OverheadLiquid102

Output Variable: Flow of OverheadLiquid102

Pairing126: 

Pairing Component: PID_Controller126

Input Variable: LiquidLevel of Condenser2

Output Variable: ControllerSetPoint of PID_Control-

ler125

Pairing127: 

Pairing Component: PID_Controller127

Input Variable: Flow of FromBottom102

Output Variable: Flow of FromBottom102

Pairing128: 

Pairing Component: PID_Controller128

Input Variable: LiquidLevel of Reboiler2

Output Variable: ControllerSetPoint of PID_Control-

ler127

 ----------------------------------------------------------------

Selected control configuration applies on Pump107 is: 

Pairing211: 

Pairing Component: PID_Controller211

Input Variable: Flow of FromPump107

Output Variable: Flow of FromPump107

 ---------------------------------------------------------------
Selected control configuration applies on Pump103 is: 

Pairing221: 

Pairing Component: PID_Controller221

Input Variable: Flow of ToCooler104

Output Variable: Flow of ToCooler104

 ----------------------------------------------------------------

Selected control configuration applies on Pump105 is:

Pairing231:

Pairing Component: PID_Controller231

Input Variable: Flow of ToCooler103

Output Variable: Flow of ToCooler103

----------------------------------------------------------------

Selected control configuration applies on Cooler104 is:

Pairing311:

Pairing Component: PID_Controller311

Input Variable: Temperature of Product
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Output Variable: HeatFlow of QCooler104

---------------------------------------------------

Selected control configuration applies on Cooler103 is:

Pairing321:

Pairing Component: PID_Controller321

Input Variable: Temperature of RecycleByProduct

Output Variable: HeatFlow of QCooler103

---------------------------------------------------

ـت،  در اين  همان گونه كه از گزارش P&ID مشــخص اـس

PFD بــراي تمام دســتگاه ها، ســاختارهاي كنترلــي بهينه 

يافت شــده است. ساختارهاي كنترلي به كار رفته براي هر 

دستگاه، آن دستگاه را از ســاير دستگاه هاي عملياتي مجزا 

فرض مي كند. به عبــارت ديگر الگوي كنترلي هر عمليات 

با نگرش فرايند گســترده۱ تهيه نشــده است. در اين مورد، 

سيســتم كنترلي به دست آمده بسيار شــبيه نقشه هاي بهينه 

موجود در صنعت مي باشد. 

ـت كه اين سيســتم كارشــناس، سيستم     الزم به ذكر اـس

كنترلــي را تنها تا ســطح اول كنترل ايجــاد مي كند. ايجاد 

P&ID هاي پيچيده تر نيازمند توسعه بيشتر بستر دانش اين 

نرم افزار است.

   براي مقايسه نتيجه حاصل اين سيستم كارشناس، سيستم 

كنترلــي به كار رفتــه در فاز ۴ و ۵ پااليشــگاه ميدان گازي 

پارس جنوبي در شكل هاي ۹ تا ۱۱ آورده شده است [۳۴]. 

همان گونه كه مشــاهده مي شود، تفاوت هاي محدودي بين 

سيستم كنترل سيستم كارشناس و سيستم كنترل به كار رفته 

در نقشــه هاي صنعتــي وجود دارد. اما هميــن تفاوت هاى 

محدود يكي از مهم ترين نقاط ضعف سيســتم كارشــناس 

طراحي شده به شمار مي رود.

   در P&ID سيســتم كارشناس، ســطح مايع چگالنده برج 

Depropanizer و Debutanizer و ســطح مايــع جوش آور 

برج Debutanizer توسط جريان هاي مايع خروجي از پايين 

همان چگالنده يا جوش آور كنترل مي شود. از طرفي شدت 

جريــان عبوري همين جريان ها پــس از عبور از پمپ هاي 

مربوطــه (در قالب ســاختار كنترلي پمپ) دوبــاره كنترل 

مي شــوند كــه در حلقه هاي كنترلي ايجــاد تداخل مي كند. 

در صورتي كه در سيســتم كنترل صنعتي (شــكل هاي ۹ تا 

 P&ID ۱۱) اين مشــكل وجود ندارد. علت اين مشكل در

سيستم كارشــناس، نبودن نگرش كنترل فرآيند گسترده در 

انتخاب ساختارهاي كنترلي هر دستگاه مي باشد كه مي تواند 

موضوع تحقيقات آينده باشد.

نتيجه گيري 
در اين مقاله يك سيســتم كارشــناس بر مبناي منطق فازي 

براي تبديل نقشه هاي PFD به نقشه هاي P&ID توسعه داده 

شــد. در اين تحقيق، هدف توســعه يك سيستم كارشناس 

با قابليت پيشــنهاد يك سيســتم كنترل مطلوب براي واحد 

(يا يك ســاختار كنترلي مناسب براي هر دستگاه) براساس 

 P&ID فرآيند مي باشد. براي اينكه نرم افزار بتواند يك PFD

ـت قابليت هاي  كامل با تمــام جزئيات ارائه دهد، الزم اـس

نرم افزار و دانش موجود در بســتر دانش آن توسعه بيشتري 

پيدا كند. اين مي تواند، موضوع تحقيقات بيشتر در كارهاي 

آينده باشد.

   سيستم كارشناس طراحي شده جهت كاهش زمان تبديل 

نقشه هاي PFD به P&ID، افزايش كارايي و قابليت اطمينان 

در رونــد تبديل و اجتناب از اشــتباهات معمول در تبديل 

اين دو نقشه بســيار مؤثر است. بستر دانش اين سيستم، با 

جمع آوري دانش از مهندســان فرآيند مجرب و كتاب هاي 

مرجع در اين زمينه، توســعه داده شــده است. يك فرآيند 

اســتاندارد صنعتي نيز جهت آزمايش كارايي اين سيستم و 

ارزيابي صحت خروجي آن به كار برده شــد. نتايج به دست 

آمده نشــان داد كه اين سيستم در برخورد با مسائل واقعي 

ـت و روش به كار رفته توسط اين سيستم  بســيار موفق اـس

كارشناس در استخراج يك سيستم كنترل براي فرآيند، قابل 

اعمال روي طيف وســيعي از واحدهاي صنعتي و عملياتي 

در زمينه هاي نفت، گاز و پتروشيمي مي باشد.

    همــان گونه كه پيشــتر بيان شــد، در طراحي سيســتم 

كارشــناس نگــرش فرايند گســترده وجود نــدارد. از اين 

ديدگاه كه سيستم كارشناس فقط با هدف كمك به شخص

1. Plant Wide
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كارشــناس (و نــه جايگزيــن شــدن) بــراي انتخــاب 

ـت. سيســتم  ســاختارهاي كنترلي بهينه طراحي شــده اـس

كارشــناس به شخص كارشناس در انتخاب ساختار كنترلي 

يك دســتگاه، چند ســاختار را پيشــنهاد مي كند. شــخص 

كارشــناس مي تواند يكي از ســاختارها را انتخاب كرده و 

يــا همه آنهــا را رد كند و ســاختار خود را اعمــال نمايد. 

يــا حتي پس از اعمــال تغييرات مورد نظــر خود در يكي 

از ســاختارهاي پيشنهادي سيســتم، آن را در P&ID نهايي 

اعمال كند.

شكلP&ID -۹ صنعتي واحد ۱۰۷
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شكل۱۰- محيط برج Depropanizer مربوط به P&ID صنعتي

شكل۱۱- محيط برج Debutanizer مربوط به P&ID صنعتي
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