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چكيده

فرآینــد تبدیــل کاتالیســتی در بســتر ســیال ،فرآینــد بســیار مهــم پاالیشــگاهی اســت کــه بطــور عمــده تولیــد بنزیــن مــی نمایــد.

در پژوهــش حاضــر ،الگوریتــم ترکیبــی مشــتمل بــر الگوریتــم فــازی -شــبکه عصبــی و الگوریتــم بهینــه ســازی شــب تــاب توســعه
داده شــد تــا فرآینــد مــورد مطالعــه مــدل شــده و بهینــه ســازی شــرایط عملیاتــی نیــز انجــام پذیــرد .بــرای پیشــبرد ایــن پژوهــش
اطالعــات مربــوط بــه واحــد تبدیــل کاتالیســتی در بســتر ســیال پاالیشــگاه آبــادان در یــک دوره زمانــی مشــخص جمــع آوری شــد.
در ادامــه مدلــی براســاس الگوریتــم ترکیبــی فــازی -شــبکه عصبــی توســعه داده شــد .تــا انکــه شــرایط عملیاتــی شــامل دمــای

راکتــور ،شــدت جریــان خــوراک ،دمــای بــاالی بــرج اصلــی ،و دمــای انتهــای بــرج  debutanizerبــرروی کیفیــت بنزیــن ،شــدت

جریــان  ،LPGو میــزان تبدیــل فرآینــد قابــل تخمیــن باشــد .پارامترهــای آمــاری شــامل  RMSE ،R2و  MREمیــزان دقــت مــدل

را تاییــد کــرد .در نهایــت ،مــدل تاییــد شــده و الگوریتــم کــرم شــب تــاب کــه الگوریتــم بهینــه ســازی تکاملــی اســت بــرای بهینــه

ســازی شــرایط عملیاتــی مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .ســه حالــت مختلــف بــرای بهینــه ســازی فرآینــد مــورد بررســی قــرار گرفــت.
ایــن ســه حالــت عبارتنــد از بیشــینه ســازی عــدد اکتــان ،شــدت جریــان بنزیــن و میــزان تبدیــل واحــد .بــه عنــوان یــک نتیجــه

بــرای رســیدن بــه یــک مقــدار بیشــینه متغیرهــای خروجــی دمــای راکتــور ورودی ،دمــای بــاالی بــرج اصلــی ،دمــای پاییــن بــرج
بوتــان زدا و شــدت جریــان خــوراک بــه ترتیــب برابــر بــا  183°C ،138°C ،523 °Cو  40731بشــکه در روز اســت .همچنیــن ،آنالیــز

حساســیت میــان ورودی و خروجــی انجــام شــد تــا قوانیــن سرانگشــتی بــرای ســهل ســازی مدیریــت و اجــرای فرآینــد در شــرایط
دینامیکــی اســت .در نهایــت ،نتایــج مشــاهده شــده ارائــه دهنــده روشــی اســت تــا بتــوان بــا اســتفاده از آن تاثیــرات نامطلــوب

تغییــرات متغیرهــا را بــا تغییــر متغیرهــای دیگــر جبــران نمــود.
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