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 برج تقطیر بهعنوان یک ابزار محبوب. فرآیند تقطیر از فرآیندهای مهم در صنایع شیمیایی بهشمار میرود و کاربرد وسیعی در این صنایع دارد:چکیده
 ثابت نگهداشتن غلظت.نزد مهندسان شیمی بهمنظور جداسازی مواد مورد استفاده قرار میگیرد و متداولترین روش در جداسازی مواد میباشد
 کنترل این فرآیندهای پیچیده نیاز به روشهای هوشمند دارد تا بتواند بر اساس رفتار.محصوالت در برج تقطیر از دیدگاه کنترلی بسیار مهم است
 سیستم فازی بهدلیل کارآیی این روش در کنترل سیستمهای، از میان روشهای هوشمند. تصمیم مناسبی را برای کنترل آن اتخاذ کند،سیستم
 برای یک مدل غیرخطی برج تقطیر طراحی شده7- یک کنترلکننده فازی نوع، در این مقاله.پیچیده در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است
 نشان داده شده است که کنترلکننده فازی عملکرد.) مورد استفاده قرار گرفته استGA(  الگوریتم ژنتیک، در طراحی این کنترلکننده فازی.است
 شده و برای بهینهسازی عملکرد کنترل7- جایگزین فازی نوع2- سپس کنترلکننده فازی نوع. متداول داردPI بهتری نسبت به کنترلکنندههای
 میباشد7- از لحاظ مختلف بهتر از فازی2- نشان داده شده است که عملکرد فازی. تعیین گردیده استGA  گینهای خروجی آن با روش،2-فازی
 برای مدلسازی و پیادهسازی روشهایMATLAB/ SIMULINK  در این تحقیق از نرمافزار. مقاومتر است،و همچنین در برابر تغییرات تغذیه
.پیشنهادی استفاده شده است
 الگوریتم ژنتیک،2- کنترلکننده فازی نوع، سیستم فازی، کنترل غلظت، مدل غیرخطی، برج تقطیر:واژههای کلیدی
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Abstract: The distillation process is important process in the chemical industry and has wide application in industry. Distillation tower
is used by chemical engineers as a popular tool to separate materials and is the most common method for separating materials. Keeping
constant the product composition in the distillation column is very important from control perspective. Control of these complicated
processes need intelligent methods to adopt the appropriate decision for control based on the behavior of the system. Between intelligent
methods, fuzzy technique has superior response in complex systems control and so is used in this study. At first, a type-1fuzzy controller
is designed for non-linear model of distillation tower. In design of this Fuzzy controller, genetic algorithm (GA) is used for optimization
of fuzzy. It has been shown that the fuzzy controller is better than conventional PI one. Then the type-1 fuzzy controller has been
replaced with type-2 fuzzy controller and to optimize the performance of fuzzy-2 control, its output gains is determined by GA and has
been shown that the performance of type-2 is better than type-1 in various points of view. In this study, the MATLAB/SIMULINK
software has been used for modeling and implementing the proposed methods.
Keywords: Distillation column, Non-liner model, Composition control, Fuzzy system, Type-2 fuzzy controller, Genetic algorithm.
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 -1مقدمه
فرآیند تقطیر از فرآیندهای مهم در صنایع شیمیایی بهشمار میرود و
کاربرد وسیعی در این صنایع دارد .برج تقطیر بهعنوان یک ابزار محبوب
نزد مهندسان شیمی بهمنظور جداسازی مواد مورد استفاده قرار میگیرد
و متداولترین روش در جداسازی مواد میباشد .مصرف انرژی که در
صنعت به فرآیند تقطیر اختصاص داده میشود حدود  %93از کل مصرف
انرژی در صنعت میباشد .برای بهرهبرداری مناسب از این فرآیند و
استخراج محصوالت خروجی مطلوب از آن ،کنترل این فرآیند الزم و
ضروری است .به دالیل متعددی مانند ایمنی ،نیازهای محیط زیستی،
بحثهای مربوط به عرضه و تقاضا و قیمت محصوالت و … بهبود
روشهای کنترل در برج تقطیر بسیار حائز اهمیت شده است [ .]7تقطیر
در واقع ،جداسازی فیزیکی برشهای نفتی است که اساس آن ،اختالف
در نقطه جوش هیدروکربنهای مختلف است .هر چه هیدروکربن
سنگینتر باشد ،نقطه جوش آن زیادتر است .برج تقطیر شامل چهار
قسمت اصلی است؛ برج ،جوشآور ،چگالنده و تجهیزات کمکی.
چند اصطالح پرکاربرد در فرایند تقطیر بهشرح زیر میباشد:
خوراک :7مخلوط ورودی به داخل برج که ممکن است مایع ،گاز و یا
مخلوطی از مایع و گاز باشد ،خوراک نام دارد .معموالً محل خوراک در
نقطه مشخصی از برج است که از قبل تعیین میشود.
محصول باالسری :2آنچه از باالی برج بهعنوان خروجی از آن دریافت
میشود محصول باالسری نامیده میشود که معموالً غنی از جزئی که از
نقطه جوش کمتری برخوردار است میباشد.
محصول تهمانده :9مادهای که از پایین برج خارج میشود تهمانده یا
محصول انتهایی نام دارد و معموالً غنی از جزء یا اجزاء سنگینتر (که از
نقطه جوش باالتری برخوردار میباشند) خواهد بود.
نسبت برگشت (پس ریز) :8نسبت مقدار مایع برگشتی به برج بر حسب
مول یا وزن به مایع یا بخاری که بهعنوان محصول از سیستم خارج
میشود را نسبت برگشتی میگویند.

 –2مبانی دینامیکی و مدلسازی سیستم
مدل کلی در نظر گرفتهشده برای برج تقطیر در اینجا ،بهصورت شکل 7
میباشد .این برج دو محصولی میباشد که محصول تقطیرشده از باالی
برج و محصول باقیمانده از پایین برج خارج میگردد .هدف ،کنترل
غلظت محصول باالئی میباشد .همچنین تعریف متغیرها و واحدهای
مربوطه در جدول  7آمده است.
مدل غیرخطی که در اینجا برای برج تقطیر در نظر گرفته شده
است ،مدل اسکاجستد 1میباشد ] .[2-8در این مدلسازی فرضهایی از
قبیل؛ جداسازی دوتایی ،فشار ثابت ،هولدآپ بخار قابل صرفنظر ،موالر
فلو ثابت ،تعادل مایع و گاز در هر مرحله ،ضریب فراریت ثابت و دینامیک
فلو مایع ثابت ،در نظر گرفته شده است .اگرچه این فرضها به نظر
محدودکننده میرسند اما این مدل تمامی ویژگیهای مهم یک سیستم
واقعی را دارا میباشد.
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شکل  :1مدل برج تقطیر
جدول  :1متغیرهای برج تقطیر
واحد

تعریف

متغیر

Kmole/min

نرخ تغذیه

F

Mole fraction

ترکیب تغذیه

ZF

-

نسبت مایع به گاز در تغذیه

qF

Kmole/min

فلو محصول تقطیرشده

D

Kmole/min

فلو محصول پایینی

B

Mole fraction

نسبت مولی ترکیب سبک در محصول تقطیرشده

xD

Mole fraction

نسب مولی محصول سبک در محصول پایینی

xB

Kmole/min

فلو پسریز

L

Kmole/min

فلو بویلآپ

V

-

تعداد تئوری مراحل تقطیر

N

Mole fraction

نسبت مولی ترکیب سبک در مایع در هر مرحله

xi

Mole fraction

نسبت مولی ترکیب سبک در بخار در هر مرحله

yi

Kmole/min

فلو مایع در هر مرحله

Li

-

تعداد کل مراحل

NT

Kmole/min

فلو بخار در هر مرحله

Vi

-

نسبت فراریت بین ترکیب سبک و سنگین

α

-

ثابت اثر فلو بخار بر فلو مایع

λ

Min

ثابت زمانی دینامیک فلو مایع در هر مرحله

τL

Min

ثابت زمانی دینامیک فلو مایع در برج

θL

Kmole

هولدآپ مایع در هر مرحله

Mi

در این مدل ،سیستم دارای  42متغیر حالت است که  87متغیر
حالت آن نسبت مولی در هر مرحله و  87متغیر ،هولدآپ 1مایع در هر
مرحله میباشد .ورودیهای این ستون عبارتند از :پسریز ( ،)Lبویلآپ

1

( ،)Vفلوی محصول تقطیرشده ( ،)Dفلوی محصول پایینی ( ،)Bفلوی
تغذیه ( ،)Fترکیب تغذیه ( )ZFو نسبت مایع به گاز در تغذیه (.)qF
همچنین خروجیهای اصلی آن ،غلظت (نسبت مولی) محصول
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تقطیرشده ( ،)xDغلظت محصول پایینی ( ،)xBهولدآپ باالی برج ()MD
و هولدآپ پایین برج ( )MBمیباشند.
در این برج هیچ واکنش شیمیایی رخ نمیدهد .برای بهدست آوردن
معادالت دینامیکی حاکم بر سیستم از قانون تعادل ماده استفاده میشود.
این قانون برای هر مخلوط بهصورت زیر میباشد:
مقدار ماده ورودی = مقدار ماده خروجی  +مقدار ماده ذخیرهشده
همچنین در این برج ،هولدآپ مایع ثابت فرض نشده و دارای دینامیک
میباشد.
بر اساس قانون کلی تعادل ماده در مرحله  iو بهازای هر مرحله با
) xi (i = 1, NTو )( Mi (i = 1, NTکالً  2*NTحالت) معادالت پایه
بهصورت روابط زیر میباشد:
dMi
()7
=Li+1 − Li + Vi−1 − Vi
dt
) d(Mi xi
()2
= L x +V y −L x −Vy
i i

i+1 i+1
i−1 i−1
dt
dxi
) d(Mi xi
dMi
(=
− xi
)/Mi
dt
dt
dt

i i

()9

بر اساس تعادل مایع-بخار در هر مرحله از برج:
()8

αxi
= yi
1 + (α − 1)xi

از فرض ثابتبودن فلوهای مولی و با صرفنظر از دینامیک بخار:
Vi = Vi−1
()1

()72
()79

dMi

=Li+1 − Vi − B
dt
) d(Mi xi
= Li+1 xi+1 − Vi yi − Bxi
dt

 -3مروری بر کنترلکنندههای طراحیشده پیشین
تاکنون روشهای زیادی برای کنترل برج تقطیر ارائه شده است .در []1
از ترکیب شبکه عصبی مصنوعی ( 4)ANNبا الگوریتم ژنتیک برای
مدل سازی سیستم برج تقطیر استفاده شده و سپس کنترل مدل
پیشبین ( 3)MPCتقریبی به آن اعمال شده است.
73
جورج و فرانسیس [ ]1یک کنترل تطبیقی مدل مرجع ()MRAC
مبتنی بر قاعده  MITبرای برج تقطیر باینری طراحی کردهاند .در این
روش یک مدل خطی مرتبه کاهشیافته استخراج میشود بهطوری که
دینامیکهای فرآیند تقطیر را بهتر منعکس کند و بهعنوان مدل مرجع
استفاده میشود.
77
در [ ]1سه استراتژی کنترل مختلف شامل کنترل  PIDمرسوم،
کنترل  MPCو کنترل پیشبین شبکه عصبی ( 72)NNPCبرای یک برج
تقطیر واکنشی  TAME79پیادهسازی میشود .نتایج نشان میدهد که
کنترلکنندههای  MPCو  NNPCعملکرد کنترلی بهتر و نرمتری را از
خود نشان میدهند.
میشرا و همکارانش [ ]4از یک کنترلکننده  PIDفازی مرتبه
کسری برای کنترل برج تقطیر استفاده کردهاند .این کنترلکننده از مدل
تاکاگی-سوگنو ( 78)TSبرای بخش فازی آن استفاده میکند .عملکرد

بهجز مرحله تغذیه که:
()1

VNF = VNF−1 + (1 − qF )F

بر اساس فرمول فرانسیسویر  Francis' Weirرابطه ( )1برقرار است.
Mi − M0i
()1
Li = L0i +
+ (Vi−1 − V0,i−1 )λ
τL

(فلوی مایع به پسماند مایع و فلوی بخار در هر مرحله وابسته است) که
] L0i [kmol/minو ] M0i [kmolبهترتیب فلوی نامی مایع و هولدآپ
نامی مایع در مرحله  iمیباشند.
معادالت فوق برای تمام مراحل بهجز مراحل چگالنده (باالی برج)،
تغذیه و جوشآور (پایین برج) ،اعمال میگردد .برای این سه مرحله نیز
معادالت زیر برقرار خواهند بود:
 مرحله تغذیه بهازای :i=NFdMi
()4
=Li+1 − Li + Vi−1 − Vi + F
dt
) d(Mi xi
()3
= Li+1 xi+1 + Vi−1 yi−1 − Li xi − Vi yi + FzF
dt
 مرحله کندانسور بهازای :)MNT = MD , LNT = LT ( , i=NT()73
=Vi−1 − Li − D
dt
) d(Mi xi
()77
= V y − L x − Dx

dMi

i

i i

i−1 i−1

 -مرحله جوشآور بهازای :)Mi = MB , Vi = VB = V( , i=1
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dt

این کنترلکننده با  PIDفازی مقایسه شده و نشان میدهد که
کنترلکننده ارائهشده در مقاله بهتر عمل میکند .همچنین استراتژی
کنترل فازی از دیگر روشهایی است که در منابع مختلفی گزارش شده
است .کاپور و همکارانش [ ]3از کنترلکنندههای  PIDو
کنترلکنندههای فازی بهطور جداگانه برای کنترل دمای یک برج تقطیر
واکنشی استفاده کرده و نتایج آنها را مورد مقایسه قرار دادهاند.
در [ ]73ساختار طراحی یک کنترل فازی مبتنی بر FPGA71و
کاربرد آن برای کنترل دمای یک برج تقطیر استخراجی معرفی شده
است .نتایج پیادهسازی نشان میدهد که عملکرد کنترل فازی از کنترل
 PIDاز دیدگاه پایداری و سرعت همگرایی بهتر است.
محمد و همکارانش [ ]77یک کنترلکننده فازی برای کنترل دمای
بخار در ستون تقطیر بخار برای نفت استخراجشده ارائه کردهاند .در این
روش از ساختار مدل  ARMAX71و اعمال ورودی  PRBS71برای
مدلسازی خروجی دمای بخار استفاده شده است .نتایج پیادهسازی روش
پیشنهادی حاکی از عملکرد بهتر آن در ردیابی سیگنال مرجع در کنترل
دما در مقایسه با کنترلکننده  PIDاست.
سینگ و همکارانش [ ]72از کنترل فازی برای دستیابی به درصد
خلوص مطلوب محصوالت در یک برج تقطیر باینری استفاده کردهاند.
دو کنترلکننده فازی مجزا برای کنترل خلوص محصول باال و پایین برج
طراحی شده است .سیگنال خطا و تفاضل اول آن بهعنوان ورودیهای
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کنترلکنندههای فازی بهکار گرفته شدهاند .در نهایت ،نتایج بهدست
آمده با نتایج کنترلکنندههای  PIDو  MPCمقایسه گشتهاند.
در ] [79یک کنترلکننده فازی برای کنترل دمای سینی برج با
استفاده از کنترل غیرمستقیم تغذیه طراحیشده و نشان داده شده است
که نسبت به کنترلکننده  PIDدر برابر تغییرات فلو و ترکیب تغذیه
مقاومتر است.
در ] [78از یک کنترلکننده  PIفازی با ورودی فلوی بخار و یک
کنترلکننده کمکی  Pفازی با ورودی فلوی پسریز برای کنترل غلظت
محصول برج استفاده شده است و نشان داده شده است که عملکرد
کنترلکننده طراحیشده از نظر سرعت پاسخ ،کاهش باالزدگی و مواجهه
با اغتشاش از کنترلکننده حلقه بسته معمولی یا فازی بهتر است.
همچنین در ] [71یک ساختار کنترلی  PIDفازی نوع 7-و نوع2-
برای کنترل یک مدل خاص از برج تقطیر باینری طراحی شده و نتایج
مقایسه ،کنترل موثرتر و مقاومتر فازی نوع 2-را نسبت به نوع 7-نشان
داده است.
در مقاله حاضر ،در ابتدا یک کنترلکننده فازی نوع 7-برای یک
مدل غیرخطی برج تقطیر طراحی شده است .در تنظیم ضرایب این
کنترلکننده فازی ،از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است .در ادامه
کنترلکننده فازی نوع 2-جایگزین فازی نوع 7-شده و برای بهینهسازی
عملکرد کنترل فازی ،2-گینهای خروجی آن مجدداً با روش  GAتعیین
گردیده است .نشان داده شده است که عملکرد فازی 2-از جنبههای
مختلف بهتر از فازی 7-میباشد و همچنین در برابر تغییرات همزمان
فلوی تغذیه و نسبت مولی ،مقاومتر است.
الزم به ذکر است تفاوت این تحقیق با مقاالتی با عنوان مشابه
همچون ] [71صرفنظر از تفاوت در مدلهای متفاوت برج تقطیر (و
بالتبع تفاوت در ساختار کنترلی) ،استفاده همزمان از روش فازی نوع2-
و الگوریتم ژنتیک در طراحی کنترلکننده است که هم وابستگی به
اطالعات خبره در طراحی را حذف و هم عدمقطعیت را در ساختار
کنترلی منظور میکند .همچنین تفاوت دیگر ،در ساختار بهکار
گرفتهشده برای کاهش مرتبه است که با استفاده از الگوریتم بهینهسازی
ژنتیک با انتخاب مقادیر بهینه گین های خروجی در مسیر هر کدام از
کنترلکنندههای چهارگانه کاهشمرتبه یافته ،کارآیی این روش را در
پیادهسازی کنترلکننده برای مدلهای غیرخطی پیچیده (مانند مدل
اسکاجستد) تأیید میکند.

 -4سیستمهای فازی نوع1-

کنترل برج تقطیر با مدل غیرخطی . . .

شکل  :2ساختار یک سیستم فازی نوع1-

در سیستمهای فازی نوع ،7-بهصورت کلی با مجموعهای از قوانین
«اگر -آنگاه» روبرو هستیم که معموالً توسط دادههای تجربی که از
طریق کارشناسان و افراد خبره بهدست آمده است و پایگاه قواعد که قلب
یک سیستم فازی است را تشکیل میدهند.

 -5سیستمهای فازی نوع2-

مفهوم مجموعههای فازی نوع 2-توسط "زاده" بهعنوان تعمیمی از
مجموعههای فازی نوع 7-مطرح شد .در یک مجموعه فازی نوع 2-مقدار
درجه عضویت برای هر نقطه ،یک عدد فازی نرمال است که میتواند در
محدوده [ 7و ]3تغییر کند .چنین مجموعههایی برای مواردی مناسب
هستند که خود توابع عضویت ،دارای نامعینی باشند .بهعنوان مثال
ممکن است نامعینی در شکل تابع عضویت باشد و یا اینکه بعضی از
پارامترهای تابع عضویت دارای نامعینی باشند[.]71
در واقع سیستمهای فازی نوع 2-به ما این امکان را میدهند تا
تأثیرات عدمقطعیت در سیستمهای فازی مبتنی بر قاعده را ،مدلسازی
کنیم و این تأثیرات عدمقطعیت را به حداقل برسانیم .در شکل  9یک
تابع عضویت نمونه فازی نوع 2-نشان داده شده است.

شکل  :3یک تابع عضویت نوع2-

همچنین ساختار کلی یک سیستم فازی نوع 2-در شکل  8نشان
داده شده است.

74

یک سیستم فازی معمولی که از این پس آن را سیستم فازی نوع7-
مینامیم ،در حالت کلی با استفاده از یک پایگاه قواعد و با دانستن
ورودیها ،خروجی مناسب را تعیین میکند .در واقع یک سیستم فازی
نگاشتی غیرخطی و مبتنی بر دانش خبره است که یک بردار در فضای
ورودی را به یک بردار یا اسکالر در فضای خروجی انتشار میدهد .ساختار
یک سیستم فازی معمولی در شکل  2مشخص شده است [.]71
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همانطور که در شکل  8مشاهده میشود یک سیستم فازی نوع-
 2از لحاظ ساختاری شباهت زیادی با سیستم فازی نوع 7-دارد .در ظاهر
تنها تفاوت این دو ،در این است که در یک سیستم فازی نوع ،7-بلوک
پردازش خروجی فقط شامل غیرفازیساز میباشد ،در حالی که در یک
سیستم فازی نوع ،2-بلوک پردازش خروجی عالوه بر غیرفازیسازی،
شامل کاهشدهندهی مرتبه نیز میباشد .اما در حقیقت در این سیستم
تفاوتهای دیگری هم نسبت به سیستم فازی نوع 7-وجود دارد که همه
این تفاوتها به تفاوت در توابع تعلق بکار رفته در این دو سیستم بر
میگردد.
تفاوت بین سیستمهای فازی نوع 7-و نوع 2-در طبیعت قانونهای
عضویت نهفته است و در تعیین قوانین فرقی نمیکند .تنها تفاوت در این
است که تمام مجموعههای فازی مربوطه یا بعضی از آنها از نوع2-
خواهند بود.
توجه به این نکته حائز اهمیت است که لزومی ندارد که تمامی
مجموعههای مقدمه و نتیجه از نوع 2-باشند ،بلکه فقط کافی است یکی
از آنها از نوع 2-باشد تا سیستم فازی را از نوع 2-بنامیم.
در یک سیستم فازی نوع ،7-موتور استنتاج ،73قوانین را ترکیب کرده و
نگاشتی از مجموعههای فازی نوع 7-ورودی به مجموعه فازی نوع7-
خروجی ایجاد میکند.
فرآیند استنتاج در سیستمهای فازی نوع ،2-کامالً مشابه
سیستمهای فازی نوع 7-است .در یک سیستم فازی نوع ،2-موتور
استنتاج ،قوانین را ترکیب کرده و نگاشتی از مجموعههای فازی نوع2-
ورودی به مجموعه فازی نوع 2-خروجی ایجاد میکند .به همین دلیل،
دانستن اجتماع و اشتراک مجموعههای فازی نوع ،2-و همچنین روابط
فازی نوع 2-ضروری میباشد.
23
در یک سیستم فازی نوع ،7-غیرفازیساز  ،خروجی موتور استنتاج
را که یک مجموعه فازی نوع 7-میباشد ،به یک عدد غیرفازی تبدیل
میکند .در واقع میتوان اینگونه در نظر گرفت که یک غیرفازیساز،
عدد فازی نوع 7-را به عدد فازی نوع صفر تبدیل میکند.
در سیستمهای فازی نوع ،2-خروجی موتور استنتاج یک مجموعه
فازی نوع 2-است ،بنابراین میتوان با استفاده از اصل گسترش ،روشهای
غیرفازسازی را بهگونهای تعمیم داد که یک مجموعه فازی نوع 2-را به
یک مجموعه فازی نوع 7-تبدیل کند .از اینرو عملیات غیرفازیسازی
تعمیم یافته را عملیات کاهش مرتبه 27مینامند و خروجی کاهشدهنده
مرتبه را مجموعه کاهش یافته مینامند [.]71
سیستمهای فازی نوع 2-کلی22دارای محاسبات بسیار پیچیده و
وقتگیری است .از اینرو تقریباً همه کاربردهای عملی از سیستمها بر
روی دسته خاصی از مجموعههای فازی نوع 2-که تابع عضویت ثانویه
آنها ،بهصورت مجموعه فازی نوع 7-بازهای میباشد ،تمرکز پیدا میکند.
یک مجموعه فازی نوع 7-بازهای ،مجموعه فازی است که مقدار تابع
عضویت آن در یک بازه برابر با یک بوده و در خارج از بازه صفر میباشد.
در شکل  ،1یک مجموعه فازی نوع 2-بازهای نشان داده شده است.
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همانگونه که مشاهده میگردد مقدار عضویت در نقطه  ،x1یک مجموعه
فازی نوع 7-بازهای است.

شکل  :5نمایش یک مجموعه فازی نوع 2-بازهای

الزم به ذکر است که استفاده از روش فازی نوع 2-تاکنون در
شاخههای مختلف مهندسی مانند [ ]74مطرح شده است و همچنان رو
به گسترش میباشد.

 -6الگوریتم ژنتیک
الگوریتم ژنتیک مانند دیگر روشهای بهینهسازی با معرفی پارامترها و
تابعهزینه 29آغاز میشود و همچنین خاتمه آن نیز مانند دیگر روشهای
بهینهسازی با کنترل همگرایی مورد نظر میباشد.
در این میان اگرچه الگوریتم ژنتیک از نقطه نظر آغاز و خاتمه مانند
دیگر روشهاست اما از لحاظ عملکرد داخلی بهینهسازی نسبت به سایر
روشها بسیار متفاوت میباشد.
بهطور کلی مسیر بهینهسازی به روش الگوریتم ژنتیک در شکل 1
نشان داده شده است.

شکل  :6مراحل بهینهسازی در الگوریتم ژنتیک
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تابعهزینه مقدار هزینه ناشی از مجموعه پارامترهای ورودی را تولید
میکند .الگوریتم ژنتیک با معرفی یک سری جمعیت اوّلیه 28که همان
پارامترهای ورودی در ابتدا میباشند شروع به بهینهسازی میکند.
کرومزومها در الگوریتم ژنتیک بهصورت رابطه ( )78تعریف میشوندکه
piها ( (i =1,2,3…, Nparپارامترهای مسئله میباشند.
] Chromosome = [p1 , p2 , p3 , … , pNpar
()78
پس از انتخاب جمعیت اولیه ،مرحله بعد ،انتخاب در بین جمعیت
اولیه بهمنظور تعیین کرومزومهای مناسب جهت شرکت در تولید نسل
جدید میباشد ،جمعیت اولیه در حقیقت یک آموزش ابتدایی به الگوریتم
ژنتیک جهت جستجو بهدنبال هزینه بهینه میباشد .بنابراین با اجرای
سیاستی بر روی جمعیت اولیه تعدادی از کرومزومها کنار گذاشته
میشوند و عملیات بهینهسازی بر روی کروموزومهای حفظشده انجام
میشود .سیاست مذکور بستگی به این دارد که هدف از بهینهسازی
جستجوی حداقل هزینه باشد یا حداکثر.
بهعنوان شرط همگرایی برای اتمام الگوریتم ژنتیک میتوان گفت
زمانی که نسلی تولید شود که تمام جمعیت آن ،خصوصیات دقیقاً یکسان
داشته باشند .اما این شرط در مورد مسائل بزرگ (از لحاظ تعداد پارامترها
و شکل تابعهزینه) بهسادگی محقق نمیشود .بهعبارتی برای رسیدن به
این هدف نیاز به صرف زمان و هزینه زیادی جهت اجرای الگوریتم
خواهیم داشت ،بنابراین برای انتخاب شرط همگرایی در این نوع
سیستمها میتوان به فاکتورهای آماری از قبیل مقدار میانگین 21یک
مجموعه ،انحراف از معیار 21و … اشاره نمود که این فاکتورها میتوانند
به تنهایی و یا بهصورت ترکیبی جهت ارائه شرط همگرایی به الگوریتم
مورد استفاده قرار گیرند.
بهعنوان یک جمعبندی ،از مزایای الگوریتم تکاملی ژنتیک ،میتوان
به خصوصیت مثبت الگوریتم ژنتیک در دستیابی به نقطه بهینه کلی به
جای نقطه بهینه محلی ،کارایی در حل انواع مسائل بهینهسازی (بهدلیل
عدم نیاز به استفاده از مشتقات تابع هدف) و سهولت در نحوه تعریف و
پیادهسازی این الگوریتم با هر نرمافزار برنامه نویسی ،اشاره کرد.
موارد بسیاری از کاربردهای مختلف این الگوریتم بهینهسازی در مقاالت
معتبر ارائه شده است ] [23 ،73و با پیشرفت رایانهها و نرمافزارها رو به
گسترش میباشد.
 -7کنترل برج با روش فازی نوع 2-بهینهشده با GA

برای کنترل برج تقطیر معرفیشده در بخش  ،2ساختارهای مختلفی
همچون؛  LV, DV, DBو LBپیشنهاد میشود که هر کدام از این
ساختارها مزایا و معایب خاص خود را دارد.
پیکربندی  LVمتداولترین پیکربندی در صنعت است .اصلیترین حسن
آن این است که متغیرهای کنترلی مستقیماً در غلظت محصول موثراند
و نیز اغلب به تنظیم سطح وابسته نمیباشد .بهعالوه این پیکربندی برای
کنترل تک نقطه بهخوبی کار میکند[27] .
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در اینجا نیز بهمنظور کنترل این برج ،از ساختار کنترلی  LVاستفاده
شده است .در این ساختار ،مقدار بویلآپ و پسریز ثابت فرض میشوند
و فلوی محصول در باال و پایین برج برای کنترل ،مورد استفاده قرار
میگیرند.
همچنین در خصوص استفاده از دکوپلر در ساختار کنترل ،نکتهای
مهم در اینجا وجود دارد؛ مقاالت علمی سالها در خصوص استفاده از
دکوپلرها بهعنوان بخشی از کنترلکننده بحث کردهاند [2] .و ] [22و
] [29بهطور واضح نشان میدهند که دکوپلرها فقط باید برای پلنتهایی
با  RGA21کوچک استفاده شوند .این مطلب برای کنترل برج تقطیر با
پیکربندی  LVداللت بر این دارد که نباید در ساختار کنترل از دکوپلرها
استفاده شود .در واقع در اینجا میتوان از اثر دکوپلینگ دینامیکهای
فلو در پاسخ فرکانس باالی سیستم ،در اهداف کنترلی بهره جست .در
مدل برج تقطیر پسریز ( ،)Lاثر مستقیم در غلظت محصول باالی برج
دارد اما تنها با تأخیر زیاد در 𝐵𝑥 اثر دارد و بهطور مشابه بویلآپ ،اثر
مستقیم در  xBدارد ولی تنها اثر کوچک اولیه بر روی  xDخواهد داشت.
این بدین معناست که میتوان با یک کنترلکننده بهنسبت سریع ،از
تداخل بین ترکیب باال و پایین جلوگیری کرد .شبیهسازی برج با مدل
ذکرشده در بخش  ،2در حضور ساختار کنترلی  ،LVدر شکل  3نشان
داده شده است.

شکل  :9شبیهسازی مدل غیرخطی برج در حضور ساختار کنترلی LV

در بلوک ساختار کنترلی  LVهمانطور که در شکل  73مشاهده
میشود ،از یک کنترلکننده تناسبی ساده استفاده شده است.
پارامترهای  MBsو  MDsمقادیر نامی هولدآپ و  Dsو  Bsمقادیر نامی
فلوی باال و پایین میباشند .پارامترهای  KcBو  KcDنیز مقادیر
کنترلکننده میباشند.

شکل  :11ساختار کنترلی LV
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پاسخ سیستم فوق به ورودیهایی که در شکل  3نشان داده شده
است ،بهصورت شکل  77میباشد که هرچند پاسخ به مقدار مشخصی
میل میکند اما با مقدار مطلوب مورد نظر متفاوت است.
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پاسخ غلظت محصول باالیی در حضور این کنترلکننده بهصورت
شکل  78است .همانطور که مشاهده میشود پاسخ به مقدار نهایی
رسیده است اما دارای نوسانات بوده و حدود  %23نیز فراجهش دارد و
لذا باید بهبود یابد.

Distillate mole fraction
0.993

Distillate mole fraction
1

0.9925

Setpoint
Real Value
0.99

0.992

0.97
0.9905

0.99

1000

900

800

700

500
600
)Time (min

400

300

200

100

0

0.96

)Mole fraction (%

0.991

)Mole fraction (%

0.9915

0.98

0.9895

0.95

شکل  :11پاسخ غلظت محصول تقطیرشده به ورودیهای ثابت
100

 -1-7طراحی کنترلکننده PI

برای آنکه بتوان به مقدار مطلوبی از غلظت محصول در باالی برج ()xD
رسید ،باید آن را بهشیوهای کنترل کرد .سیگنالهای کنترلی که برای
این منظور مورد استفاده قرار میگیرد ،فلوی پسریز ( )Lو فلوی بویلآپ
( )Vاست .شکل  ،72سیستم حلقهبسته را در حضور کنترلکننده نشان
میدهد .ورودیهای کنترلکننده ،خطای غلظت محصول باالیی و پایینی
و خروجیهای کنترلکننده فلوی پسریز و بویلآپ است.

90

80

70

50
60
)Time (min

40

30

20

10

0

0.94

شکل  :14غلظت محصول باالیی در حضور کنترلکننده PI

 -2-7طراحی کنترلکننده فازی1-
برای بهبود پاسخ غلظت محصول ،از کنترلکننده فازی استفاده خواهد
شد .در کنترلکننده باالیی ،ورودی اول خطا در محصول باالی برج
( )  ) eD (k )  xDr (k )  xD (kو همچنین ورودی دوم ،نرخ تغییر خطا
( ) ) eD (k )  eD (k )  eD (k  1بوده و خروجی نیز نرخ پسریز ()L
میباشد .در کنترلکننده پایینی ،ورودی اول خطا در محصول پایین برج
( )  ) eB (k )  xBr (k )  xB (kو همچنین ورودی دوم نیز،
( ) ) eB (k )  eB (k )  eB (k  1بوده و خروجی نیز نرخ بویلآپ ()V

شکل  :12سیستم حلقهبسته برج تقطیر

آقای اسکاجستد 24از کنترلکننده  PIبرای کنترل غلظت محصول
استفاده کرده است .ساختار این کنترلکننده  PIدر شکل  79نشان داده
شده است.

شکل  :13کنترلکننده  PIدر ساختار کنترلی اسکاجستد

Serial no. 84

است.
برای طراحی کنترلکننده فازی از روش ارائهشده در [ ]28استفاده
شده است .در کنترلکننده فازی طراحیشده ،توابع عضویت ورودیها
بهصورت مثلثی 23یا ذوزنقهای 93انتخاب میشود .در هر کنترلکننده،
برای هر کدام از ورودیهای خطا و مشتق خطا 1 ،تابع عضویت در نظر
گرفته شده است .شکل  71این توابع عضویتها را نشان میدهد.
توابع عضویت خروجی بهصورت منفرد انتخاب شده است که در
شکل  71قابل مشاهده میباشد.
حال نوبت به تولید پایگاه قواعد "اگر-آنگاه" فازی میرسد .این
قواعد در جدول  2آمده است .هر خانه از جدول بیانگر شماره تابع
عضویت خروجی است که عددی بین  7و  3میباشد.
هر المان جدول  ،2یک قاعده "اگر-آنگاه" است .برای مثال ،اگر
ورودی برابر  mf1باشد و ورودی برابر  mf2باشد ،خروجی برابر MF2
است .بنابراین  21قاعده برای هر کنترلکننده وجود خواهد داشت.
ساختار کنترلکننده فازی در نظر گرفته شده بهصورت شکل 71
میباشد.
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Membership Functions for Top Controller
1

mf5

mf3

mf4

mf1

mf2

0.8
0.6


0.4
0.2
4

6

2

0
input1 eD

mf4

mf3

0.5

0
input2  eD

0
-6

-4

-2

1

mf5

mf2

mf1

]X=[g0 g1 g2 g3 g4 g5


0.4
0.2
1

1.5

0
-1.5

-1

شکل  :15توابع عضویت ورودی برای کنترلکنندههای فازی برج
][Output1
'Name='output
]Range=[-10 10
NumMFs=9
]MF1='out1mf1':'constant',[-8
]MF2='out1mf2':'constant',[-6
]MF3='out1mf3':'constant',[-4
]MF4='out1mf4':'constant',[-2
]MF5='out1mf5':'constant',[0
]MF6='out1mf6':'constant',[2
]MF7='out1mf7':'constant',[4
]MF8='out1mf8':'constant',[6
]MF9='out1mf9':'constant',[8

;g1 = 2/3314
;g2 = 3/3111
;g3 = 2/3121
;g4 = 2/1344
;g5 = 2/3132

جدول  :2پایگاه قواعد فازی

eD
mf5

mf4

mf3

mf2

5
6
7
8
9

4
5
6
7
8

3
4
5
6
7

2
3
4
5
6

1
2
3
4
5

شبیهسازی به تعداد  nبار اجرا شده و تابع هزینه (در اینجا ،مجموع
مربعات خطا) محاسبه میگردد .سپس تعدادی از بهترین دسته از
پارامترها با کمترین تابع هزینه انتخاب شده و بقیه سطرها با هم ترکیب
شده و دوباره روند قبلی تکرار میشود .این کار تا جایی ادامه مییابد که
تابع هزینه دیگر تغییر نکند و ثابت بماند و یا اینکه تعداد نسلها محدود
باشد .بعد از شییهسازی و اجرای برنامه بهینهسازی  ،GAپارامترهای
بهینه بهدست آمده بهصورت زیر میباشند:
%% Scaling Parameters
;g0 = 3/1112

شکل  :16توابع عضویت خروجی برای کنترلکننده فازی باالی برج

mf1

دارد که باید مقدار بهینه آنها تعیین شود .این بهرههای بهینه با استفاده
از الگوریتم  GAانتخاب خواهد شد .مطابق توضیحات بخش الگوریتم
ژنتیک ،ابتدا یک جمعیت اولیه از پارامترها انتخاب شده است که منظور
از جمعیت ،ماتریسی با  nسطر و  mستون است که تعداد سطرها هرچه
بیشتر باشد دقت تعیین پارامترها بیشتر بوده و تابع هزینه کمتر
میشود .تعداد ستونها نیز برابر تعداد پارامترها است .بهازای هر دسته
(هر سطر) از پارامترها که در متغیری مانند  Xریخته میشود:

0.8
0.6

-0.5

کنترل برج تقطیر با مدل غیرخطی . . .

eD

پس از قراردادن کنترلکننده فازی بهینهشده در شبیهسازی و
اجرای آن و مقایسه پاسخ حاصل با پاسخ کنترلکننده  ،PIمطابق شکل
 ،74مشاهده میگردد که کنترلکننده فازی نسبت به کنترلکننده PI
دارای فراجهش کمتری است و نوسانات آن کامالً از بین رفته است و
بهبودی پاسخ مشهود میباشد.

mf1
mf2
mf3
mf4
mf5

Distillate mole fraction
1
Fuzzy
PI
Setpoint

0.99

0.98

0.96

شکل  :17ساختار کنترلکننده فازی

بر سر راه هر ورودی و خروجی یک بهره تنظیم قرار گرفته است.
این بهرهها برای تنظیم محدودههای تغییرات ورودی و خروجی بهمنظور
بهبود عملکرد کنترلکننده فازی است .در مجموع  1بهره تنظیم وجود

Serial no. 84
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شکل  :11مقایسه نتایج کنترلکننده فازی با کنترلکننده PI
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 -3-7طراحی کنترلکننده فازی نوع2-
در ادامه باید ،کنترلکننده فازی نوع 7-به نوع 2-تبدیل گردد .برای این
منظور باید به توابع عضویت ،عدم قطعیت اضافه شود %73 .عدم قطعیت
به پهنای توابع عضویت اعمال میگردد .همانطور که در شکل  73دیده
میشود ،در این حالت هر دو تابع عضویت مجاور ،همدیگر را در چهار
نقطه قطع میکنند .بدین ترتیب ،هر تابع عضویت به  8تابع عضویت با

کنترل برج تقطیر با مدل غیرخطی . . .

ساختاری که برای کنترلکننده در نظر گرفته میشود ،مطابق شکل
 ،27بدین صورت است که بر سر راه هر یک از مجموعه توابع عضویت
ذکر شده ،یک گین  0.25قرار میگیرد و خروجی این گینها با هم جمع
میشوند.

نامهای "باال"" ،پایین"" ،چپ"و "راست" تبدیل میشود.

kleft

Left
Type-1
FIS

klow

Low
Type-1
FIS

kright

Right
Type-1
FIS

kupper

Upper
Type-1
FIS

R

e

e

Type-2 Fuzzy Controller

شکل  :21ساختار در نظر گرفتهشده برای کنترلکننده فازی نوع2-
شکل  :19نقاط تقاطع در دو تابع عضویت نوع 2-مجاور

این توابع عضویت بهعنوان مثال برای ورودی  eDدر یکی از
کنترلکنندهها در شکل  23آمده است.

نتایج حاصل از اجرای شبیهسازی در شکل  22آمده است .همانطور
که مشاهده میشود هرچند رفتار گذرا مشابه فازی نوع 7-میباشد اما
خروجی به مقدار مطلوب نرسیده است و لذا پاسخ نسبت به فازی7-
بهبودی نیافته است و میبایست اصالح گردد.
Distillate mole fraction
0.995
Setpoint
Real Value

0.99
0.985
0.98

Input1 𝑒𝐷 - Left

0.97
0.965

)Mole fraction (%

0.975

0.96
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100
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90
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60
)Time (min

40

30

20

10

0
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شکل  :22غلظت محصول در حضور کنترلکننده فازی نوع2-

برای بهبود عملکرد کنترلکننده فازی نوع 2-در مقایسه با فازی
نوع 7-باید گینهای اعمالی آن بهینه گردد .برای این منظور از روش
Input1 𝑒𝐷 - Upper

الگوریتم  GAاستفاده خواهد شد .هر کنترلکننده دارای  8گین است و
در مجموع  4گین وجود دارد که باید بهینه شوند .مشابه روند بخش
قبل ،گینهای بهینه حاصل از اجرای  GAبهصورت زیر میباشند:

Input1 𝑒𝐷 - Right

شکل  :21توابع عضویت کاهشرتبه یافته برای ورودی 𝑫𝒆 یکی از
کنترلکنندهها

Serial no. 84

%% Optimization Parameters
;K1_up = 3/714
;K1_low = 3/827
;K1_lef = 3/2111
;K1_rig = 3/294
;K2_up = 3/123
;K2_low = 3/719
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;K2_lef = 3/282
;K2_rig = 3/293

پس از اجرای شبیهسازی کنترلکننده فازی نوع 2-با گینهای
بهینه فوق ،چنانچه نتایج با کنترلکننده فازی نوع 7-و  PIکه پیشتر
آمده ،مقایسه گردد ،مشخص میشود که کنترلکننده فازی نوع2-
نسبت به دو کنترلکننده دیگر دارای عملکرد بهتری است .در واقع
کنترلکننده فازی نوع 2-نسبت به کنترلکننده فازی نوع ،7-سرعت
پاسخدهی (زمان خیز و زمان نشست) را کاهش داده است .شکل 29
نتایج این مقایسه را نشان میدهد.
Distillate mole fraction
1

PI
Fuzzy-1
Fuzzy-2
Setpoint

0.99

کنترل برج تقطیر با مدل غیرخطی . . .

 -4-7اثر تغییر در تغذیه
مدل برج تقطیر یک مدل با پارامترهای قطعی میباشد و تنها نامعینی
که در سیستم بهوجود میآید ناشی از تغییراتی است که در ترکیب و
فلوی تغذیه ایجاد میگردد .در این بخش ،عملکرد کنترلکننده فازی
نوع 2-طراحیشده در حضور اغتشاش در تغذیه مورد بررسی قرار
میگیرد.
در ابتدا اثر تغییر در ترکیب مولی تغذیه ( )Zبررسی میشود .برای
این منظور ،مقدار نسبت مولی تغذیه را برابر  3/1قرار داده و عملکرد
کنترلکنندههای  ،PIفازی 7-و فازی 2-با هم مورد مقایسه قرار
میگیرند .توجه شود که فلوی تغذیه ( )Fدر این حالت برابر با  7است.
نتایج مربوط به غلظت محصول باالیی برج تقطیر بهازای این تغییر
نسبت مولی در شکل  28آمده است.

0.98
)Mole fraction (%
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0.95

100

80

90

70

50
60
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شکل  :23مقایسه نتایج کنترلکنندههای فازی نوع 2-و فازی نوع1-
و PI

شکل  :24مقایسه نتایج کنترلکنندهها بهازای تغییر نسبت مولی

همچنین نتایج مقایسه عددی شاخصهای عملکردی این سه
کنترلکننده در جدول  9آمده است.
جدول  :3مقایسه عددی شاخصهای عملکردی سه کنترلکننده
شاخص
کنترلکننده

فراجهش
()%

زمان صعود
(ثانیه)

زمان نشست
(ثانیه)

PI

23/1

4/1

93

فازی7-

3/1

77/9

91/8

فازی2-

73

4/1

97/3

همانطور که در جدول  9میشود ،کنترلکننده فازی نوع 2-از نظر زمان
صعود و زمان نشست تقریباً مشابه کنترلکننده  PIو از لحاظ فراجهش
بسیار بهتر عمل کرده است ،بهطوری که میزان فراجهش حدود %73
کاهش یافته است که میزان قابل توجهی است .در واقع این کنترلکننده
مزیتهای دو کنترلکننده دیگر (فراجهش کم و سرعت زیاد) را همزمان
دارد.

Serial no. 84

تغذیه

همچنین اثر تغییر در فلوی تغذیه در شکل  21قابل مشاهده است.
در این حالت ،فلوی تغذیه برابر  3/4و نسبت مولی تغذیه برابر با 3/1
است.

شکل  :25مقایسه نتایج کنترلکنندهها بهازای تغییر فلوی تغذیه
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 و الگوریتم ژنتیک در طراحی کنترلکننده است که هم وابستگی2-نوع
به اطالعات خبره در طراحی را حذف و هم عدم قطعیت را در ساختار
 همچنین ساختار بهکار گرفتهشده برای کاهش.کنترلی در نظر میگیرد
مرتبه سیستم قادر است پیادهسازی کنترلکننده را برای مدلهای
.غیرخطی پیچیده برای برج تقطیر نظیر مدل اسکاجستد تأیید نماید
 و روش کنترل7 عالوه بر آن مقایسه روش پیشنهادی با روش فازی نوع
 حاکی از مقاومبودن روش در برابر تغییرات همزمان فلوی تغذیه وPI
.نسبت مولی میباشد

همچنین اثر تغییر همزمان در فلوی تغذیه و نسبت مولی (فلوی
. آمده است21 ) در شکل3/1  و نسبت مولی3/3 تغذیه
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 مقایسه نتایج بهازای تغییر همزمان فلوی تغذیه و نسبت:26 شکل
مولی

 توانسته است2- کنترلکننده فازی،همانطور که مشاهده میشود
 تغییر در فلوی تغذیه و یا تغییر،با وجود تغییر در نسبت مولی تغذیه
 بهخوبی مقدار مطلوب خروجی را،همزمان نسبت مولی و فلوی تغذیه
 در همه حالتها بهتر از عملکرد دو2-دنبال کند و عملکرد فازی
.کنترلکننده دیگر است
الزم به ذکر است که با توجه به اینکه محاسبه ضرایب بهینه کنترلر
فازی با روش الگوریتم ژنتیک بهصورت آفالین انجام میشود و پس از
 کنترلکننده پیادهسازی میشود بنابراین،بهدست آوردن ضرایب بهینه
 نقشی در حجم محاسبات،حجم محاسبات بهینهسازی در مرحله طراحی
.آنالین ندارد
اما در خصوص حجم محاسبات کنترلکننده فازی در سیستم
 مجموعه،آنالین باید گفت عموماً برای پیادهسازی کنترلکنندههای فازی
قوانین فازی و خروجی کنترلکننده فازی بهفرم جدول نظاره در میآید
 یا اگر به فرم (سوگنو) باشد که خروجی.و در حافظه ذخیره میشود
 اما یقیناً حجم محاسبات با.بهصورت خطی یا ثابت بهدست میآید
 این. به مراتب کمتر از کنترلکننده فازی میباشدPI کنترلکننده
 به نقطه کار سیستم غیرخطیPI درحالی است که وابستگی شدید کنترلر
(مشابه برج تقطیر) و همچنین مقاومنبودن آن به تغییرات پارامترهای
.سیستم غیر قابل اغماض است

 نتیجهگیری-1
 بهینهشده با الگوریتم ژنتیک برای کنترل2-در این مقاله روش فازی نوع
 ارائه شده است که توانسته است بهتر،برج تقطیر با یک مدل غیرخطی
PI  و نیز کنترل7-از بسیاری از کنترلکنندههای قبلی مثل فازی نوع
 نتایج شبیهسازی حاکی از کارآیی روش روش فازی.مرسوم عمل کند
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