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بهکارگیری روشهای آماری برای افزایش دقت مدلسازی تصفیهخانههای فاضالب صنعتی
با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی
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 .1تهران ،دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکدة آب و محیطزیست ،گروه مهندسی منابع آب
 .2تهران ،دانشگاه تهران ،دانشکدة محیطزیست ،گروه مهندسی محیطزیست
 .3تهران ،دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکدة آب و محیطزیست ،گروه مهندسی محیطزیست
(تاریخ دریافت -33/40/11 :تاریخ پذیرش)30/43/41 :

چکیده
بهمنظور کنترل بهتر و کارآمد عملکرد تصفیهخانههای فاضالب صنعتی ،میتوان از ابزاری ریاضی برمبنای
اطالعات ثبتشدة برخی از پارامترهای اساسی پساب ،طی دورهای از بهرهبرداری تصفیهخانه استفاده کرد.
در این پژوهش ،برای اولینبار در کشور از شبکة عصبی چندالیة پیشخور با یک الیة پنهان و روش توقف
آموزش ،بهمنظور بررسی مشخصات پساب خروجی واحدهای تصفیهخانه استفاده شده است .همچنین ،از
روش تحلیل عاملی برای اصالح و ارتقای عملکرد مدلهای ترکیبی ایجادشده از طریق شبکة عصبی و
تکنیک تحلیل مؤلفههای اصلی استفاده شده است .این تحلیل یکی از روشهای آماری است که برای
تجزیة اطالعات موجود در مجموعة دادهها و تعیین تأثیرگذارترین متغیرها در هنگام زیادبودن تعداد
متغیرهای مورد بررسی و ناشناختهبودن روابط بین آنها استفاده میشود .بهمنظور ارزیابی عملکرد مدلها
از شاخصهای مجذور میانگین مربع خطاها ( ،)RMSEمیانگین مطلق خطا ( )MAEو ضریب همبستگی
پیرسون ( )Rاستفاده شده است .مقادیر  Rبهدستآمده از مدلها که در بازة  4/8تا  4/30قرار دارند،
نشاندهندة دقت مناسب آن در برآورد مشخصات کیفی فاضالب است.
واژههای کلیدی :پتروشیمی فجر ،تحلیل عاملی ،تحلیل مؤلفة اصلی ،تصفیهخانة فاضالب صنعتی ،شبکة
عصبی مصنوعی.
 .4مقدمه و هدف
فرایندهای موجود در سیستمهای محیطزیستی که مهندسان
محیطزیست با آن مواجهاند ،اغلب دو خصوصیت عمده دارند:
 .1به متغیرهای زیادی وابستهاند؛  .2روابط پیچیدهای بین اجزای
آن وجود دارد که تحلیل آن را بسیار مشکل میکند [.]1
بهرهبرداری از تصفیهخانههای فاضالب صنعتی اغلب بهدلیل تنوع
بسیار ،تغییرات گسترده در کیفیت پساب ورودی به تصفیهخانه
و ماهیت طبیعی فرایند تصفیة بیولوژیکی مورد استفاده ،پیچیده
و دشوار است .تصفیهخانة فاضالب صنعتی فجر که بهعنوان
* نویسندة مسئول:

مطالعة موردی این پژوهش انتخاب شده است ،از جمله
تصفیهخانههای ویژه بهشمار میرود ،زیرا پساب ورودی به
1
تصفیهخانه در درجة اول حاوی نمکهای محلول (تی دی اس)
بسیار باالست و درضمن گسترة تغییرات این مشخصه از پساب
نیز زیاد است و کوچکترین اشتباه در امر راهبری تصفیهخانه و
نبود تصفیة مناسب تا حد استاندارد تعیینشده ،موجب مشکالت
جدی زیستمحیطی در منطقة ویژه میشود .همچنین،
خارجشدن تعدادی از واحدهای تصفیه بهدلیل عوامل مختلف از
جمله سرویسهای دورهای ،وقوع حادثه و ورود پساب غیرمعمول

تلفن 021-73932412 :نمابر021-73932412:

E-mail: h_seraji@sbu.ac.ir
)1. Total Dissolved Solids (TDS
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بر اثر رعایتنکردن استاندارد تخلیه از سوی واحدهای مستقر در
منطقه ،شرایطی را فراهم میکند که مشخصات پساب در
واحدهای مختلف تصفیهخانه با حالت عادی آنها تفاوت دارد.
حال اگر بتوان به طریقی از مشخصات پساب در هر واحد از
تصفیهخانه آگاهی یافت ،میتوان اقدامات الزم را بهنحو احسن
برای رفع مشکل اتخاذ کرد .مدلسازی سنتی فرایندهای
بیولوژیکی مورد استفاده ،بر مبنای نوشتن معادالت تعادل برای
سرعت رشد میکروارگانیسمها ،مصرف سوبسترا و تشکیل
محصوالت بوده است .درنتیجه ،با توجه به اینکه واکنشهای
میکروبیولوژیکی بهصورت غیرخطی و وابسته به زمان هستند و
ماهیت پیچیدهای دارند ،استفاده از اینگونه مدلسازیها
محدودیتهایی دارد [ .]2مدلسازی یکی از ابزارهای قوی
ریاضی است که در حالت کلی به دو روش انجام میگیرد [:]3
1
 روشهای عددی یا قطعی2
 روشهای آماریبهطورعمومی روشهای آماری به دو گروه کالسیک
(رگرسیونی چندمتغیره) و پیشرفته تقسیم میشود .تحقیقات
صورتگرفته در زمینة پیشبینی مشخصات پساب با استفاده از
روشهای آماری ،سودمندی این روشها را به اثبات رسانده است
[ .]3شبکههای عصبی مصنوعی از روشهای پیشبینی آماری
پیشرفتهاند که امروزه کاربرد گستردهای در تمام زمینههای
علمی دارند .استفاده از شبکة عصبی که بتواند روابط غیرخطی و
پیچیده بین ورودی و خروجیها را پیشبینی کند ،راهحل
مناسبی برای جایگزینی با روش رگرسیون خطی چندمتغیره
است .درادامه ،سعی شده است اطالعات کاملی در زمینة استفاده
از شبکة عصبی در تحقیقات قبلی ارائه شود.
مک کالچ و پیتز برای اولینبار فن شبکة عصبی مصنوعی
را در سال  1943مطرح کردند که با وجود بهکارگیری
ساختمان ساده از این مدل ،به سرعت و قدرت محاسباتی آن
بهشدت توجه شد [ .]4اولیویرا در سال  2002در تحقیقی با
عنوان «شبیهسازی تصفیهخانههای فاضالب با استفاده از
شبکة عصبی مصنوعی و تکنیک تحلیل مؤلفههای اصلی» ،با
استفاده از ترکیب روشهای آماری تحلیل مؤلفههای اصلی و
شبکة عصبی مصنوعی ،میزان اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی
(بی او دی) 3در خروجی تصفیهخانه را پیشبینی کرد [ .]4او
در این تحقیق پارامتر بی او دی پساب واحد بیولوژیک
تصفیهخانه را مطالعه کرد .کاردام در سال  2010از

«مدلسازی شبکة عصبی مصنوعی برای حذف کادمیوم از
محیطهای آبی» استفاده کرد .در این پژوهش ،با ترکیب
شبکة عصبی پیشخور و تکنیک تحلیل مؤلفههای اصلی،
میزان بازده جذب کادمیوم از سوی دانههای جاذب پیشبینی
شد و از مدل عصبی با دو الیة پنهان و تابع آموزش لونبرگ-
مارکوئیت استفاده شد .نتایج این مطالعه نشاندهندة عملکرد
مناسب روش ترکیبی شبکة عصبی مصنوعی و تکنیک تحلیل
مؤلفههای اصلی است [ .]5در زمینة تحقیقات صورتگرفته
دربارة شبیهسازی فرایندهای تصفیة فاضالب ،میتوان به
پژوهش تزل در سال  2010با عنوان «تهیة مدل عصبی
مصنوعی برای کنترل تصفیهخانة فاضالب شهری» اشاره کرد،
که برخالف پژوهشهای قبلی در این زمینه (که عموما
تصفیهخانهها بهعنوان یک بخش واحد درنظر گرفته
میشوند) ،تصفیهخانه به دو بخش تقسیم میشود و شامل
تصفیة اولیه و فرایند بیولوژیک (تصفیة ثانویه) است [.]6
در زمینة کاربرد شبکههای عصبی مصنوعی در تصفیة
فاضالب ،میتوان به مدلسازی فرایند اکسیداسیون پیشرفته
[ ،]7مدلسازی آماری راندمان حذف اکسیژن مورد نیاز
واکنش شیمیایی (سی او دی) 4از پساب صنعت نساجی با
استفاده از راکتور یو آ اس بی ]8[ 5و پیشبینی پارامترهای
پساب تصفیهخانههای فاضالب [ ]9اشاره کرد .همچنین،
حسنلو و همکاران در سال  2012از روش ترکیبی شبکة
عصبی و تکنیک تحلیل مؤلفههای اصلی برای شبیهسازی
تصفیهخانة پساب صنعتی استفاده کردند .در تحقیق آنها،
پارامترهای تی دی اس ،سی او دی ،پی اچ ،7یون کلر و
کدورت مدل شدند [.]11 ،10
تحلیل مؤلفههای اصلی ،تکنیکی است که برای تبدیل
متغیرهای متعامد و کاهش ابعاد آنها بهمنظور اصالح و
ارتقای عملکرد مدلهای ایجادشده در شبکة عصبی استفاده
میشود .کاربرد این روش راه را برای شبکة عصبی در زمینة
ایجاد مدلی بهمنظور شبیهسازی فرایند تصفیة بیولوژیکی
هموارتر میکند [ .]12تحقیقات صورتگرفته نشان میدهد
کاربرد همزمان تکنیک تحلیل مؤلفههای اصلی و شبکة
عصبی مصنوعی ،نسبت به استفادة مجزای آن ،نتایج بهتر و
دقیقتری دارد [.]4
طبق توضیحات ذکرشده و براساس اینکه در کارهای
تحقیقاتی صورتگرفته فقط از تعداد محدودی از پارامترهای

2. Statistics methods
)3. Biological Oxygen Demand (BOD
)5. Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB
7. pH

1. Deterministic methods
)4. Chemical Oxygen Demand (COD
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کیفی بهعنوان ورودی و خروجی در شبیهسازی فرایندهای
تصفیهخانه استفاده شده است ،در این تحقیق به مدلسازی
واحد تصفیة پساب با نمک پایین تصفیهخانة صنعتی برای
نخستینبار در کشور توجه شده است و محققان کوشیدهاند
نقصهای کارهای قبلی تا حد امکان برطرف و راهکارهای
جدیدی برای افزایش دقت مدلسازی ارائه شود .درنتیجه ،هدف
این پژوهش ایجاد مدلی است که بتواند در کمترین زمان و با
دقت مناسب ،مشخصات کیفی پساب خروجی واحدهای تصفیه
را ارائه دهد .در این پژوهش ،از روش ترکیبی شبکة عصبی و
تکنیک تحلیل مؤلفههای اصلی برای مدلسازی بخشهای
داخلی واحد تصفیة پساب با نمک پایین تصفیهخانة فجر استفاده
شده است و برای افزایش دقت مدل ،از روش تحلیل عاملی
بهمنظور تعیین دادههای ورودی مؤثر به مدل استفاده شده است.
پارامترهای استفادهشده برای مدلسازی شامل سی او دی ،پی
اچ ،تی دی اس ،یون کلر و کدورت هستند.
 .2مواد و روشها
 .4.2منطقة مورد مطالعه (تصفیهخانة فاضالب صنعتی فجر)

شرکت پتروشیمی فجر در سال  1377با هدف تأمین مواد مورد

تغلیظکننده
سانتریفوژ ()6810
آبیاری محوطه
پساب تصفیهشده ()6805
فیلتر ()6816
کلرزنی ()6815
تهنشینی ثانویه ()6813
واحد بیولوژیک ()6806

THICKENER:
CENTRIFUGE:
INCINERAT:
TW:
FILTER:
CL:
ST:
BIOLOGICAL:
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نیاز مجتمعهای منطقة ویژة اقتصادی پتروشیمی بندر امام
خمینی بهصورت متمرکز احداث شد .در این مجتمع ،واحدهای
تصفیة پساب  1و  2بهمنظور تصفیة پسابهای صنعتی و
بهداشتی مجتمعهای منطقة ویژه احداث شدهاند [ .]13انواع
پسابهای ارسالی از مجتمعهای منطقه به واحدهای تصفیة
پساب پتروشیمی فجر عبارتاند از :پساب روغنی با نمک پایین،
پساب شیمیایی با نمک باال ،پساب بهداشتی و ضایعات
هیدروکربنی .واحد تصفیة پساب در تصفیهخانة فجر دارای دو
بخش است .1 :قسمت تصفیة پسابهای روغنی با نمک پایین و
فاضالب بهداشتی و  .2قسمت تصفیة پساب شیمیایی با نمک
باال .در این پژوهش ،فقط واحد پساب با نمک پایین بررسی شده
است .شکل  1شماتیک واحد تصفیه با نمک پایین تصفیهخانه را
نشان میدهد .بهدلیل ثبت و برداشت اطالعات بهصورت ساعتی
و سه نوبت در روز ،دادههای مورد استفاده در این تحقیق مربوط
به بازة بهرهبرداری یکسالة تصفیهخانه هستند که مقادیر
حداکثر ،میانگین و حداقل آنها در جدول  1ارائه میشود .از
آنجاکه دما بهجز برداشتهای واحدها نبود ،بهمنظور
درنظرگرفتن تأثیر تغییرات دما نیز بازة یک سال (شامل چهار
فصل) انتخاب شد.

نمک پایین
ورودی
مخزن ذخیره ()6803
حوضچههای جداکنندة روغن ()6814
مخزن متعادلساز ()6802
مخزن خنثیساز ()6818
جداکنندة روغن ()6804
هاضم

شکل  .4نمودار فرایند تصفیة پساب تصفیهخانة فجر

L. TDS:
INLET:
SURGE:
API:
E. TANK:
N. TANK:
DAF:
DIGESTER:
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جدول  .4مقادیر حداکثر ،متوسط و حداقل دادههای اولیة مورد استفاده در مدلسازی
حداقل

میانگین

حداکثر

پارامتر

184
6/2
84
4/1
083
6/8
018
34/6
6/3

1418/33
6/3
184/66
14/86
812/33
6/2
1438/113
83/62
6/28

3884
12
686
13/0
2314
8/0
2814
121
6/3

)COD (mg/l

pH

84

868/138

038

)COD (mg/l

2/2

8/36

24/8

)N (mg/l

4/8

1/62

6/0

)P (mg/l

 .2.2روش تحقیق
 .4.2.2روش تحلیل عاملی

یکی از روشهای آماری برای تجزیة اطالعات موجود در
مجموعة دادهها ،روش تجزیة عاملها یا تحلیل عاملی است.
این روش برای دادههایی رایج و کاربردی است که ابعاد زیادی
دارند .پیرسون برای اولینبار روش مذکور را در سال  1901و
سپس اسپیرمن در سال  1904هنگام اندازهگیری هوش
مطرح کردند .این روش برای تعیین تأثیرگذارترین متغیرها
هنگام زیادبودن تعداد متغیرهای مورد بررسی و
ناشناختهبودن روابط بین آنها استفاده میشود [ .]14درکل،
هدف تجزیة عاملها شامل موارد زیر است :تفسیر وجود
همبستگی درونی بین تعدادی صفت قابلمشاهده از طریق
عوامل غیرقابلمشاهده که آنها را عامل گویند (درواقع این
عوامل غیرقابلمشاهده دلیل مشترک همبستگی بین
متغیرهای اصلی هستند) ،ارائة روش ترکیب و خالصهکردن
تعداد زیادی از متغیرها در تعدادی گروه متمایز و تعیین
تأثیرگذارترین متغیرها [ .]14یکی از روشهای انتخاب
متغیرهای مناسب برای تحلیل عاملی استفاده از ماتریس
همبستگی است .از آنجاکه روش تحلیل عاملی بر همبستگی
بین متغیرها البته از نوع غیرعلی استوار است ،در استفاده از
این روش باید ماتریس همبستگی بین متغیرها نیز محاسبه
شود .آمارههای دیگری نیز وجود دارند که پژوهشگر از طریق
آنها میتواند مناسببودن دادهها را برای تحلیل عاملی
2
تعیین کند .یکی از این روشها استفاده از ضریب کی ام او
است که مقدار آن همواره بین صفر و یک در نوسان است و از
رابطة  1بهدست میآید:

مدل

pH

ورودی واحد

)Oil (mg/l

L.TDS

)Phenol (mg/l
)TDS (mg/l
pH
L.TDS

)TDS (mg/l
Turbidity N.T.U

()1

واحد بیولوژیکی

 r
KMO 
 r   a
2
ij

2
ij

2
ij

که 1در آن  rijضریب همبستگی ساده بین متغیرهای  jو  iو
 aضریب همبستگی جزئی بین آنهاست .اگر مجموع ضرایب
همبستگی جزئی بین همة زوج متغیرها در مقایسه با مجموع
مجذورات ضرایب همبستگی کوچک باشد ،اندازة کی ام او
نزدیک به یک خواهد بود .مقادیر کوچک کی ام او بیانگر آن
است که همبستگی بین زوج متغیرها نمیتواند از طریق
متغیرهای دیگر تبیین شود؛ بنابراین ،کاربرد تحلیل عاملی
متغیرها ممکن است قابلتوجیه نباشد .جدول  2نشاندهندة
مقادیر قابلقبول ضریب کی ام او است .متغیرهایی که ضریب
کی ام او قابلقبول داشته باشند ،بهعنوان دادههای ورودی
مؤثر انتخاب میشوند .برای انجامدادن این تحلیل و تعیین
متغیرهای مناسب از نرمافزار  SPSSاستفاده شده است.
 SPSSاز جمله نرمافزارهای کاربردی در کارهای آماری است.
بهمنظور آشنایی در زمینة نحوة کار با این نرمافزار و مراحل
انجامدادن تحلیل عاملی ،به مرجع [ ]14رجوع شود.

1. Factor analysis
)2. Kaiser Meyer Olkin (KMO

سیدسراجی و همکاران :بهکارگیری روشهای آماری برای افزایش دقت مدلسازی ...
جدول  .2قضاوت در مورد ضریب کی ام او
مقدار KMO

تناسب دادهها با تحلیل عاملی

بزرگتر یا مساوی 4/3
4/83-4/84
4/63-4/64
4/63-4/64
4/83-4/84
کمتر از 4/8

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
غیرقابلپذیرش
4

 .2.2.2تحلیل مؤلفههای اصلی

این روش برای دادههایی رایج و کاربردی است که ابعاد زیادی
دارند .تشخیص الگویی که دادهها از آن پیروی میکنند-
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بهویژه زمانیکه بیش از دو بعد دارند -دشوار است و نمیتوان
بهصورت گرافیکی از رابطة بین آنها آگاهی یافت؛ بنابراین،
استفاده از این روش برای تحلیل مسائلی مفید است که
عوامل زیادی در زمینة مسئلة مورد مطالعه دخیلاند .تمام
دادههایی که قرار است بهعنوان ورودی مدلهای عصبی
استفاده شوند ،ابتدا با استفاده از این روش تغییر مختصات
داده میشوند ،سپس وارد مدلها میشوند .درادامه ،مراحل
مختلف تکنیک تحلیل مؤلفههای اصلی ارائه میشود [،10
( ]11شکل .)2

شکل  .2مراحل تکنیک تحلیل مؤلفههای اصلی
42

 .9.2.2شبکة عصبی مصنوعی

ایانان ها مدلهایی محاسباتی هستند که میتوانند رابطة بین
ورودیها و خروجیهای یک دستگاه فیزیکی (هرچند پیچیده
و غیرخطی) را با شبکهای از گرههای متصل به هم تعیین
کنند .از جمله مهمترین عوامل برای تعریف ایانان ،ساختار
معماری آن است .ساختار ایانان به شکلی است که نورونها
در دستههایی به نام الیه مرتب میشوند .معماری معمول
ایانان متشکل از سه الیه است ،الیة ورودی (دادهها را در
شبکه توزیع میکند) ،الیة پنهان (دادهها را پردازش میکند) و
الیة خروجی (نتایج را بهازای ورودیهای مشخص ،استخراج
میکند) .یک شبکه میتواند چندین الیة پنهان داشته باشد.
بههرحال ،پژوهشهای صورتگرفته در این زمینه نشان دادهاند
یک الیة پنهان برای اینگونه مدلها ،هر تابع پیچیده و
غیرخطی را تقریب میزند [ ،]15همچنین ،نتایج تجربی و
عملی نیز این موضوع را تأیید میکنند [ .]4تقسیمبندی
1.Principal Components Analysis
2. Artificial Neural Network

متغیرها برای استفاده از آنها در شبکة عصبی به روشهای
متفاوتی صورت میگیرد .در این پژوهش ،از روش
صحتسنجی موازی استفاده میشود .صحتسنجی موازی،
روشی است که به دفعات در مدلهای شبکة عصبی استفاده
شده است [ .]16این روش برای تعیین زمان پایان آموزش و
مقایسة توانایی تعمیم مدلهای متفاوت استفاده میشود [.]17
 .4.9.2.2شبکههای پرسپترون چندالیه

براساس اینکه شبکههای عصبی ساختهشده با یک نورون،
توانایی پیادهسازی توابع غیرخطی را ندارند ،از شبکههای
پرسپترون چندالیة جلورونده با روال تعلیم انتشار به عقب در
شبیهسازی فرایند بیولوژیکی استفاده شده است .در این نوع
شبکه ،ورودیهای الیة اول نرونها به الیههای بعدی متصل
است و در هر سطح این مسئله صدق میکند تا به الیة
خروجی برسد .روال انتشار به عقب به معنی این است که پس
از مشخصشدن خروجی شبکه ،ابتدا وزنهای الیة آخر
تصحیح میشوند و بهترتیب اوزان الیههای قبلی تصحیح
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میشوند .تعیین این مسئله که کدام الگوریتم برای یک
مسئلة خاص سریعتر عمل میکند ،کار دشواری است ،زیرا
این مسئله به عاملهای زیادی مانند پیچیدگی مسئله ،تعداد
دادههای مجموعة آموزشی ،تعداد وزنها و بایاسها در شبکه،
مقدار خطای قابلقبول و درنهایت به اینکه شبکه برای
تشخیص الگو یا تخمین تابع استفاده میشود ،بستگی دارد.
درنتیجه ،باید توابع آموزشی مختلف را آزمود و تابعی که

بهترین نتیجه را بدهد بهعنوان الگوریتم مناسب مسئله
انتخاب کرد .پس از امتحان نه تابع آموزش و مقایسة نتایج
آنها مطابق شکل  3و جدول  ،3درنهایت الگوریتم لونبرگ-
مارکوئیت ( )LMبهترین کارایی را با توجه به حداقل زمان و
کمترین خطای اجرا نشان داده و بهعنوان الگوریتم آموزشی
شبکه انتخاب شده است [.]18

شکل  .9مقایسة الگوریتمهای آموزشی مختلف
جدول  .9مقایسة نتایج الگوریتمهای آموزشی مختلف
الگوریتم

زمان متوسط (ثانیه)

نسبت

کمترین زمان (ثانیه)

بیشترین زمان (ثانیه)

میانگین مربع خطاها

LM

22/45
30/08
39/96
42/66
45/35
47/15
60/62
80/82
167/03

1
1/34
1/78
1/9
2/02
2/10
2/7
3/60
7/44

14/02
25/78
30/70
35/60
38/65
40/57
53/24
78/05
143/23

33/03
36/78
47/87
48/90
50/43
55/34
71/07
89/74
180/03

0/34
1/05
1/78
2/59
2/83
3/05
3/53
7/86
13/64

BFG
SCG
CGF
CGP
CGB
OSS
RP
GDX

بنابراین ،در این پژوهش از شبکة عصبی سه الیه با تعداد
نورون مشخص در الیة میانی ،تابعهای انتقال تانژانت
سیگمویت 1و پیورلین 2و الگوریتم لونبرگ -مارکوئیت بهعنوان
1. Tansig
2. Purlin

الگوریتم آموزشی شبکه و توابع فعالسازی تانژانت سیگمویت و
تابع انتقال خطی پیورلین در الیههای پنهان و خروجی استفاده
شده است .حداقل خطا ،تعداد اپوک ،گرادیان ،مومنتوم و
کنترل اعتبارسنجی بهترتیب دارای مقادیر ،2000 ،0/001
 1010 ،10-10و  4هستند .همچنین ،برای ارزیابی میزان

سیدسراجی و همکاران :بهکارگیری روشهای آماری برای افزایش دقت مدلسازی ...

خطای مدل از سه مشخصة ضریب همبستگی پیرسون ،مجذور
میانگین مربع خطاها و میانگین مطلق خطا استفاده شده است
که روابط  2تا  6معادلهها این معیارها را نشان میدهد [.]19
()2

x  x 
 X  x  x 
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i

i
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n
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x

که  Xiو  xiبهترتیب دادههای مشاهدهای و تخمینی هستند.
همچنین:
 :Rضریب همبستگی پیرسون،
 :RMSEمجذور میانگین مربع خطاها و
 :MAEمیانگین مطلق خطا
هستند.
 .1.2.2تهیة مدل شبیهساز

مراحل تهیة مدل شبیهساز تصفیهخانه ،در قالب فلوچارت
شکل  4ارائه میشود [.]18 ،3

X

جدول  .1نتایج تحلیل نرمافزار  SPSSبرای مدل L. TDS

مدل

1
2
3
0
8
6
6
8

کد واحد
6818

*ضریب KMO

متغیرهایی که در مدل استفاده خواهند شد

COD

4/648
4/680
4/664

pH-COD-TDS-TSS-Turbidity-pH

Phenol

-

TSS

-

Turbidity

4/660
4/680

Oil

-

6848
pH

pH
COD
TDS
TSS
Turbidity

TDS

Cl-

 .9نتایج و بحث
با توجه به توضیحات ارائهشده ،در این قسمت با استفاده از
اطالعات دردسترس واحد تصفیة پساب با نمک پایین
تصفیهخانة فجر ،مدلسازی صورت گرفته است که درادامه
نتایج و تفسیر آنها ارائه میشود .خروجیهای مدل نیز در
قالب نمودارها و جدولها ارائه میشود که تمام آنها نیز
بررسی و تحلیل شدهاند.
 .4.9مدل ( L. TDSواحد تصفیة پساب با نمک پایین)

در این قسمت ،بهمنظور اطالع از کیفیت پساب خروجی واحد
مذکور ،از مدل  L.TDSاستفاده شده است .بهکارگیری این
مدل پیشبینی ،به راهبران تصفیهخانه امکان میدهد تا از
میزان تقریبی کیفیت پساب خروجی در ابتدای ورود پساب

بیش از  34درصد دادهها بهصورت  >84ثبت شده بودند.
pH-COD-TDS-TSS-Turbidity-TDS

تمام دادههای ثبتی بهصورت  >0.1ثبت شده بودند.
تمام دادههای ثبتی بهصورت  >14ثبت شده بودند.
pH-COD-TDS-Turbidity-Turbidity
-

pH-COD-TDS-TSS-Turb.-Cl

تمام دادههای ثبتی بهصورت  >14ثبت شده بودند.

به تصفیهخانه اطالع یابند .درنتیجه ،استفاده از مدل
پیشبینی ،فرصت مورد نیاز را برای انجامدادن اقدامات الزم
برای بهبود کیفیت در اختیار راهبران تصفیهخانه قرار
میدهد .بهمنظور مدلسازی این واحد ،ابتدا تحلیل عاملی
برای شناسایی پارامترهای دارای قابلیت مدلسازی و دارای
ارتباط معنیدار ،در زمینة پارامترهای این واحد انجام گرفت.
نتایج تحلیل در جدول  4آورده میشود .پس از مشخصشدن
پارامترهای مناسب ،مدل عصبی ترکیبی برای آنها توسعه
داده و اجرا شد .شکلهای  7 ،6 ،5و  8نتایج مدلسازی این
واحد را نشان میدهند .در پایان مدلسازی ،خطای هریک از
مدلها از طریق معیارهای خطا به دست میآید و قابلیت
اطمینان مدل بررسی میشود .نتایج بررسی خطای مدلها در
جدول  5ارائه میشود.
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شکل  .1الگوریتم ایجاد مدل شبیهساز عملکرد تصفیهخانه []41

سیدسراجی و همکاران :بهکارگیری روشهای آماری برای افزایش دقت مدلسازی ...

شکل  .1خروجی مدل عصبی و نمودار مربوط به  TDSواحد L.TDS

شکل  .6خروجی مدل عصبی و نمودار مربوط به  pHواحد L.TDS

شکل  .1خروجی مدل عصبی و نمودار مربوط به کدورت واحد L. TDS
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شکل  .1خروجی مدل عصبی و نمودار مربوط به  Cl-واحد L. TDS
جدول  .1نتایج مدلهای عصبی واحد L. TDS
ردیف

مدل

آموزش R

1

pH

4/36

4/86

2

)NTU( Turbidity

4/88

4/68

4/86

3

)mg/l(TDS

4/34

4/82

4/81

0

-

)mg/l( Cl

4/31

اعتبارسنجی

4/66

براساس جدول  ،4مشاهده میشود تحلیل عاملی برای
پارامترهای دو واحد  6818و  6805انجام گرفته است .نتایج
نشان میدهد پس از مقایسه و بررسی پنج پارامتر واحد
خنثیساز ،با هشت پارامتر تانک ذخیره ،فقط چهار پارامتر پی
اچ ،تی دی اس ،کدورت و یون کلر ،دارای همبستگی و ارتباط
مناسب با ورودیها هستند و قابلیت مدلشدن را دارند .درنتیجه،
در این مرحله حدود  20درصد دادهها مدلسازی میشود.
شکل  5نمودار مدل عصبی ترکیبی تی دی اس را نمایش
میدهد .طبق نمودار ،بازة تغییرات تی دی اس نوسان دارد و
این نوسان بین حدود  700تا  1350میلیگرم بر لیتر است.
مدل عصبی تی دی اس ،توانایی پوششدادن مقادیر کمینه و
پیشینة مشاهداتی را دارد و این موضوع با توجه به شکل 5
اثبات میشود.
در بررسی نمودار پیشبینی مدل عصبی ترکیبی پی اچ
(شکل  ،)6نکتة شایانتوجه شباهت زیاد نتایج پیشبینی و
مقادیر مشاهداتی است .همانطورکه مشاهده میشود ،بازة
تغییرات پی اچ در این واحد حدود  6/7تا  7/7بوده که مقادیر
کمینه و بیشینة آن بهخوبی از طریق مدل پیشبینی پوشش
داده شده است.

R

MAE

RMSE

تعداد دادهها

تست

4/83

4/30

4/48

4/42

01

4/83

6/16

1/83

01

4/80

31/80

24/36

01

R

4/68

کلی

R

4/84

33/02

83/38

84

شکل  7نتایج مدل ترکیبی کدورت را نمایش میدهد .با
توجه به نتایج تحلیل عاملی در هر واحد ،مدلسازی پارامتر
کدورت فقط در این واحد انجام گرفته است؛ بنابراین ،امکان
قیاس میزان تغییرات آن با مدل مشابه در واحدهای دیگر
وجود ندارد .بههرحال براساس شکل  ،7بازة تغییرات این
پارامتر بین حدود  15تا  60است و مدل توانایی الزم را
بهمنظور پوشش مقادیر کمینه و بیشینه دارد.
براساس شکل  8مشاهده میشود مدل عصبی ترکیبی
کلر تقریبا توانایی پوشش نوسانات اتفاقافتاده را در مقدار
غلظت کلر دارد و رفتار تقریبا مشابهای با دادههای مشاهداتی
دارد .همچنین ،بازة تغییرات کلر بین حدود  700تا 1300
است.
جدول  5نتایج مدلهای عصبی ترکیبی پارامترهای
مدلسازیشدة تانک ذخیره را ارائه میدهد .در تحلیل اولیة
جدول ،مشاهده میشود مدلها تقریبا میزان ضریب همبستگی
باالیی دارند؛ بنابراین ،انتظار میرود رفتار مشابهای را با
دادههای مشاهداتی داشته باشند .این موضوع از طریق
نمودارهای توضیح داده شده اثبات و مشاهده شد .همچنین ،از
میان مدلهای این واحد ،مدل پی اچ بیشترین ضریب
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نتایج تحلیل عاملی نشان داد پارامترهای محدودی قابلیت
،  براساس نتایج این تحلیل پارامترهای پی اچ.مدلسازی دارند
 در ارزیابی. کدورت و یون کلر مدلسازی شدهاند،تی دی اس
 نتایج نشاندهندة دقت تقریبا مناسب و،میزان خطای مدلها
 میزان ضریب، همچنین.قابلقبول مدلهای پیشبینی است
 است که با توجه به0/8 همبستگی مدلهای پیشبینی باالتر از
. مقدار قابلقبولی است،نوسان زیاد در غلظت پارامترهای ورودی
 نبود مدلهای مشابه و معیارهای الزم در،نکتة شایان ذکر دیگر
.شبیهسازی عصبی تصفیهخانة پساب صنعتی (پتروشیمی) است
 امکان مقایسة مدل عصبی ترکیبی با مدلهای،برایناساس
مشابه وجود نداشته است و نتایج تحلیل انجامگرفته قابلپذیرش
 نتایج این پژوهش بهعنوان مبنایی برای مقایسه و، درنتیجه.است
 از جمله پیشنهادهای.بهبود مطالعات آتی درنظر گرفته میشود
 استفاده از سایر روشهای،شایانذکر برای ادامة مطالعات
 فازی و بهویژه-ترکیبی مدلسازی مانند مدلهای عصبی
. دینامیکی است-مدلسازی عصبی

همبستگی و دقت را دارد و مدل پیشبینی کلر دارای کمترین
 در ارزیابی میزان.میزان همبستگی با دادههای مشاهداتی است
 مشاهده میشود بهعلت کوچکبودن،خطای مدل کدورت
 مدل خطای تقریبا کمی داشته،اعداد و کمبودن مقدار نوسان
 در زمینة مدل پیشبینی کلر نیز میتوان، همچنین.است
 شایان ذکر است، درنهایت.موضوع قابلقبولبودن را مطرح کرد
مدل پی اچ بیشترین قابلیت اطمینان و دقت مناسب را در
.پیشبینی دارد و بهرهبرداران میتوانند از آن استفاده کنند
 جمعبندی.1
 با استفاده از روش ترکیبی شبکة عصبی،براساس هدف پژوهش
و تکنیک تحلیل مؤلفههای اصلی برای مدلسازی بخش تصفیة
 مدلی ایجاد شد تا در،پساب با نمک پایین تصفیهخانة فجر
 مشخصات کیفی پساب خروجی،کمترین زمان و با دقت مناسب
 از روش تحلیل عاملی، برای افزایش دقت مدل.واحد را ارائه دهد
.بهمنظور تعیین دادههای ورودی مؤثر به مدل استفاده شده است
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