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  چکیده 
براي جلوگیري از زنگ زدگی و خوردگی تاسیسات و خطوط لوله فلزي نفت و گاز و ممانعت از تحمیل هزینه هاي مربوطه، درحال حاضر از روش 

، مشخصه هاي مربوط به آن در طول خطوط لوله مورد سنجش  CPبراي پایش درستی و کارآمد بودن . اده می گردداستف) CP2(حفاظت کاتدیک 
براي این منظور شش معیار وجود دارد که مشخصه هاي اصلی مورد سنجش عبارتند از پتانسیل خط لوله بالفاصله پس از خاموش شدن . قرار گیرد

و  IOPو جلوگیري از خطاهاي انسانی در اندازه گیري  CPدر این تحقیق براي پایش . نام دارد) IOP3(ي منبع تغذیه که پتانسیل خاموش لحظه ا
این یک روش هوشمند براي . استفاده شده است) MLP4(از توانمندي شبکه هاي عصبی پرسپترون چندالیه  IOPهوشمندسازي بررسی سیگنال 

شدت جریان الکتریکی تزریقی به خط لوله ، مقاومت ویژه خاك اطراف (در شرایط همسان  خطوط لوله فلزي نفت و گاز مدفون در خاك CPپایش 
بخصوص در زمانی که فرد مجربی براي پایش حفاظت کاتدیک خطوط لوله فلزي نفت و گاز وجود نداشته . استفاده میگردد) خط لوله و دماي محیط

پتانسیل ( IOPمیلی ثانیه  200ل گردآوري شده اند عبارتند از داده هاي حول زمان که در دوره مختلف از سا MLPمجموعه داده ورودي به . باشد
، شدت جریان الکتریکی )تا حد پتانسیل طبیعی لوله( IOP، مدت زمان نشست سیگنال )سولفات مس/خاك روي لوله نسبت به الکترود مرجع مس

با اعمال داده هاي تجربی پس از چندین تکرار روال آموزش، . حیطتزریق شده به خط لوله، مقاومت ویژه خاك اطراف خط لوله و دماي م
. ست آمداعتبارسنجی و آزمون و با تعداد الیه و نرون متعدد، توابع فعالیت و الگوریتم هاي آموزشی مختلف، در نهایت ساختار بهینه شبکه عصبی بد

   .سالم از ناسالم است تديکاحفاظت خطوط لوله با پوشش و % 95این ساختار قادر به تفکیک بیش از 
  

 ، معیار پتانسیل خاموش لحظه اي کاتديشبکه هاي عصبی چندالیه پیشخور، پایش حفاظت : هاي کلیديواژه
 

  مقدمه 
 ساالنه در اثر زنگ زدگی و خوردگی تاسیسات و خطوط لوله فلزي که وظیفه انتقال مواد سوختی همانند نفت و گاز را در سراسر کشور به عهده  
درحال حاضر براي جلوگیري از خوردگی خطوط لوله . ارند، هزینه زیادي به دولت و صنایع مربوطه بخصوص شرکت هاي نفت و گاز تحمیل میگرددد

اعمال پوشش می شود و سپس از روش حفاظت ) عموما با پوشش هاي پایه قیري(فوالدي نفت و گاز مدفون در خاك، ابتدا سطح خارجی لوله 
   .] 1[استفاده می گردد ) CP( 5کاتدیک

در این روش پالریته منفی منبع ولتاژ الکتریکی یکسوشده به خط لوله مدفون در خاك و نیز پالریته مثبت منبع تغذیه مذکور به قطعه فلزي     
یل معادالت شیمیایی احیا به الکترود کاتد شده و به دلیل تشک لازاین رو خط لوله فلزي تبدی. دیگري که در همان خاك مدفون است متصل میشود

از خوردگی ) و تشکیل الیه پالریزاسیون که عموما یون هاي مثبت هیدروژن تجمع کرده در بین سطح پوشش و سطح لوله فلزي هستند(شوندگی 

                                                             
  .استخراج شده است  1392در سال  ونیک نگارنده در دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزویناین مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد الکتر  *

2 Cathodic Protection 
3 Instantaneous Off  Potential 
4 Multi Layer Perceptron 
5 Cathodic Protection 
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عموما دو نوع  .یرودهمچنین قطعه فلز فنا شونده به آند تبدیل شده و به دلیل تشکیل معادالت شیمیایی اکسید شوندگی از بین م. حفاظت میگردد
  .] 4[ 6با تزریق جریان کاتديو سامانه هاي حفاظت )براي خطوط لوله با طول کم(با آندهاي فنا شونده  کاتديوجود دارد، سامانه حفاظت  CPسامانه 

مشخصه . قرار گیردبراي پایش درستی و کارآمد بودن حفاظت کاتدیک میبایست مشخصه هاي مربوط به آن در طول خطوط لوله مورد سنجش     
و دیگرمشخصه، پتانسیل خط لوله  )Von( هاي اصلی مورد سنجش عبارتند از پتانسیل خط لوله در حالت روشن بودن منبع ولتاژ الکتریکی یکسوشده

  .میباشند )IOP( 7به نام پتانسیل خاموش لحظه ايو قطع جریان تزریقی، بالفاصله پس از خاموش شدن منبع تغذیه 
در  ISO 15589-1 وNACE SP0169و استانداردهاي بین المللی همانند  IPS-I-TP-820و  IGS-R-TP-028تانداردهاي ملی همانند مطابق اس   

وجود دارد که کاربردي ترین روش ها در آخرین نسخه استانداردهاي مذکور عبارتند  کاتديکل شش معیار براي تایید درستی عملکرد سامانه حفاظت 
و وجود حداقل پتانسیل  IOPولت براي پتانسیل خاموش لحظه اي  - 85/0، وجود حداقل پتانسیل Vonولت براي  - 85/0انسیل از وجود حداقل پت

  )1جدول شماره ( .میلی ولت بیشتر از پتانسیل طبیعی کاتد در لحظه خاموش 100
  

  .] 12[کاتديمعیارهاي ششگانه حفاظت معرفی . 1جدول شماره 
  استاندارد  معیار  ردیف

 NACE TM0497  سولفات مس/ولت نسبت به الکترود مرجع مس -0.85اختالف پتانسیل سازه هاي فلزي   1
NACE SP0169  

هنگامی که سازه در جریان وسطح حفاظتی پایداري قطبی شد، می توان بالفاصله بعد از خاموش کردن   2
  رددستگاه با اندازه گیري پتانسیل خاموش لحظه اي معیار حفاظت را آزمایش ک

NACE SP0169 
ISO 15589    

IGS-C-TP-028  
 NACE SP0169  میلی ولت100معیار حداقل تغییر پتانسیل ، از میزان پتانسیل طبیعی تا پتانسیل قطبش است به اندازه   3

  EN 12954  
  AS 2832.1  میلی ولت300معیار تغییر پتانسیل منفی ، از میزان پتانسیل طبیعی تا پتانسیل قطبش است به اندازه   4
  Evan's Diagram and  )تافل( جریان الکترود مطابق با نمودار قطبش استاندارد/معیار بررسی نمودار قطبش پتانسیل  5

ASTM G3  
  -   کاتديمعیار بررسی چگالی جریان مورد نیاز براي حفاظت   6

سنجش قرار میگیرد معیار اول و دوم است و عمومـا چـون معیـار    مورد ) از لحاظ کاربردي(در معیارهاي فوق آنچه که در زمان کمتر و سهولت بیشتر   
همچنین استفاده از معیار پنجم و ششـم  . اران خطوط لوله نفت و گاز نیستندسوم و چهارم، خود بر معیوب بودن پوشش تصدیق دارند، مطلوب بهره برد

همچنـین بنـابر   . دوم و البته درستی داده هاي مربوطه بسیار مهم اسـت  بنابراین بررسی دقیق دو معیار اول و. در شرایط آزمایشگاهی امکان پذیر است
  .] 12[و ] 8[آنچه گفته شد بررسی معیار دوم داراي حساسیت بیشتر و نیاز به تجربه بیشتري براي برداشت داده ها و تجزیه و تحلیل داده ها دارد 

بخصوص پس از چند سال از آغاز بهره برداري از خـط لولـه و بوجـود    ( IOPاي  و استفاده از معیار پتانسیل خاموش لحظه کاتديدر پایش حفاظت    
دراجـراي ایـن معیـار بـا قطـع منبـع ولتـاژ        . مشکالتی در اندازه گیري و تجزیه و تحلیـل سـیگنال ولتـاژ وجـود دارد    ) آمدن خرابی در پوشش خط لوله

  .)1تصویر شماره (یابد  یکسوشده، قدر مطلق سطح سیگنال ولتاژ لوله به صورت نزولی کاهش می

               
  .BS 7361 وNACE  TM0497 وISO 15589-1 مطابق استاندارد  نمودار پتانسیل خاموش IOPسیگنال مربوط به پتانسیل خاموش لحظه اي .  1تصویر شماره    

  

هماننـد  (طول لوله، وجود اخـتالل در محـیط اطـراف    ، ، نوع خاكبا توجه به نوع پوشش لوله IOPباید توجه داشت که شیب کاهش سطح سیگنال     
، وجود خطوط لوله داراي پتانسیل در مجاورت خط لوله اصلی، میزان خراب شدن پوشـش در طـی سـالیان اسـتفاده از     )ولتاژ القایی خطوط انتقال برق 

یکـی از کاربردهـاي مهـم ایـن معیـار، تشـخیص       . تالل باشدخط لوله و در حالت کلی بسته به میزان الیه پالریزاسیون میتواند زیاد، کم و یا داراي اخ
  .] 21[و ] 11[میزان آسیب دیدگی پوشش خط لوله است 

                                                             
6 Impressed  Current 
7 Instantaneous Off  Potential 
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بـا  . دلیل رفتار خازن گونه خط لوله پوشش دار را میتوان با شبیه سازي و مدل کردن مدار الکتریکی آزمون پتانسیل خاموش لحظه اي تشـریح کـرد     
ازي خطوط لوله پوشش دار به شکل بار خازنی و بررسی رفتار آن در زمان خاموش، نمودار پتانسـیل خـاموش لحظـه    توجه به ساده ترین روش شبیه س

  )2تصویر شماره (.] 11[بدست می آید  IOPاي 

  
  ] IR ]11افت اهمی  و IOP، مدل مدار الکتریکی خط لوله پوشش دار براي 2تصویر شماره 

  
تضمین آزمایشها وجود دارد در بسیاري از موارد به دلیل اثر القـائی و خـازنی در مـدار الکتریکـی و خـود سـازه       در عمل مشکالتی دیگري در زمینه     

از آنجـا  . مورد آزمایش قطع کامل و یکباره جریان مشکل است و نویز هاي سوزنی به وجود آمده، قرائت پتانسیل خاموش لحظـه اي را سـخت میکنـد   
سازي مدار الکتریکی خط لوله فلزي پوشش دار مدفون در خاك جهت بررسی نویزهاي سوزنی، سامانه به شـکل   که در شبیه سازي کاملتر براي مدل

همچنـین بـا وجـود     .] 11[ بار خازنی سلفی مقاومتی باید در نطر گرفته شود تا رفتار واقعی خطوط لوله مذکور با دقت بیشتري مـورد بررسـی قرارگیـرد   
اگر مدت زمان قطع جریان نسبتاً زیـاد باشـد، انـدازه گیـري     . سازه ها متفاوت است 8گی سرعت از بین رفتن قطبشیکسان بودن تأثیر جریانهاي خورد

لذا در خطوط لوله با پوشش هاي بسیار قدیمی و کهنه و ازبین رفته، معیـار دوم کارآمـدي خـودرا از    . ثانویه باید بعد از ایجاد قطبش کامل صورت پذیرد
میلی ولت، اقدام به بررسـی دقیـق حفاظـت     10با استفاده از معیار پتانسیل   EN9و NACEشرایط میباست مطابق استاندارد  در این .]3[دست میدهد 

  .]22[نمود  کاتدي
در صنعت نفت و گاز، پتانسیل روشن و نیز پتانسیل خاموش لحظه اي مطابق با استانداردهاي موجود، براي خطوط بـا پوشـش مختلـف، متفـاوت           
  )2جدول شماره ( .همچنین شرایط مختلف خاك نیز در میزان این پتانسیل تاثیر دارد .است
، توسط نیروي انسانی وبا تجهیزاتی چون مولتی متر اندازه گیري شده و به دلیل عدم دقت الزم در لحظه آغـاز زمـان    IOPدر حال حاظر سیگنال     

، نتایج با خطاي انسانی همراه است بخصوص در زمانی که شیب کـاهش سـطح پتانسـیل خیلـی     )میلی ثانیه پس از قطع منبع ولتاژ 200(اندازه گیري 
این اخـتالل عمومـا در اثـر قطـع جریـان      . است 10، اختالل نوك سوزنی IOPمهمترین نوع اختالل در سیگنال . زیاد و یا سیگنال داراي اختالل باشد

یکـی دیگـر از عوامـل تولیـد ایـن      . وسط مولتی متر فرایند بررسی سیگنال را مشکل میکندمنبع تغذیه حاصل میشود و در هنگام خواندن سطح ولتاژ ت
وجود جریانهاي سرگردان و ولتاژ القایی متناوب ناشی از منابع خارجی همانند خطوط انتقـال بـرق در مجـاورت خطـوط لولـه       IOPاختالل در سیگنال 

در ایـن حالـت    . ]18[و ] 17[  اختالل و بسته به دوره تناوب ولتاژ متناوب القا شـده اسـت   است که در این حالت تعداد اختالل نوك سوزنی بیش از یک
نمونـه   200.000پس از قطع منبع ولتاژ شروع به نمونه برداري با نرخ حـداقل  (براي خواندن و ثبت سطح سیگنال استفاده میشود  11از دستگاه دیتاالگر
  .   سیگنالهایی که داراي اختالل هستند توسط انسان انجام شده که با خطاي انسانی توام خواد بود که در این حالت بررسی  ،)در یک ثانیه میکند

هوشمند . پیشنهاد این مقاله، هوشمند سازي بررسی این معیار است IOPبا عنایت به مشکالت موجود کنونی در بررسی و تجزیه و تحلیل سیگنال 
هدف اصلی هوش مصنوعی، توسعه الگوها یا الگوریتم هایی است که ماشین ها . امکان پذیر است سازي سیستم ها با استفاده از هوش مصنوعی 

یک سیستم هوش . فعالیت هایی که انسان ها به خوبی از عهده انجام آن ها بر می آیند. براي انجام فعالیت هاي شناختی به آن ها نیاز دارند
بکارگیري دانش ذخیره شده براي حل مسئله، کسب دانش جدید از طریق تجربه کردن و مصنوعی بایستی قادر به انجام ذخیره سازي دانش، 

  .    جایگزینی دانش جدید در صورت مفید بودن است
شبکه هاي عصبی نوعی مدلسازي از سیستمهاي عصبی واقعی هستند که کاربرد . یکی از قویترین سیستم هاي تطبیقی شبکه هاي عصبی هستند   

حوزه کاربرد این شبکه ها آنچنان گسترده است که از کاربردهاي طبقه بندي گرفته تا کاربردهایی نظیر . مسائل مختلف در علوم دارندفراوانی در حل 
  .را شامل می شود... درون یابی، تخمین، آشکارسازي و 

                                                             
8 Polarization 
9 EN 13509 & NACE TM0102 
10 Needle Noise 
11 Data Logger 
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  حداکثر پتانسیل خاموش لحظه اي و حداکثر و حداقل پتانسیل روشن. 2جدول شماره 
  . IGS R TP 028له فلزي با پوشش هاي مختلف مطابق با استاندارد براي خطوط لو 

    
  

ساختار . است ANN12استفاده از شبکه هاي عصبی مصنوعی  .از مزیت این شبکه ها، توانایی وافر آن ها در کنار سهولت استفاده از آن ها باشد     
ببینند و سپس با  14این قابلیت هستند که با داده هاي موجود اولیه آموزش هاي عصبی بوده و داراي 13شبکه هاي عصبی مصنوعی برگرفته از نرون

از یک یا چند ورودي، مسیرهاي ارتباطی وزن دار، توابع و یک یا چند خروجی  ANNساختار  .ورود داده هاي جدید خروجی مطلوب را ارائه دهند
  .ن مسیر هاي داخلی تعیین میگردد، نوع توابع و  وزاده خروجی با توجه به داده وروديتشکیل شده که د

از لحاظ نوع ارتباط ورودي ها و تعداد الیه ها ونوع توابع و نوع کاربرد بـه   ANN. میتواند یک الیه یا چند الیه باشد ANNهمچنین ساختار داخلی    
، شـبکه هـاي عصـبی آمـاري و      SOM19، شبکه هـاي رقـابتی    RBF18، 17،آدالین MLP16تک الیه و چند الیه  15انواع مختلفی همانند پرسپترون

همچنین مسیرهاي وزن دار داخلی ساختار شبکه هاي عصبی مصنوعی بـه شـکل مسـتقیم یـا پسـخوردي      .  شوند تقسیم بندي می PNN20احتمالی 
  .متنوع است ANNطراحی شده و شیوه هاي آموزش و آزمون 

در این پروژه یـک  . ي داده ها، پیش بینی، تطبیق و بازشناسی الگو  هستندشبکه هاي عصبی مصنوعی داراي کاربردهاي مختلفی همانند دسته بند    
ANN جهت بررسی داده هاي نمونه گیري شده از سیگنال  21پیشخورIOP  طراحی شده است .ANN   پیشنهاد شده با استفاده از داده هاي موجـود از

سب، آموزش و آزمون داده شده و سپس با اعمال داده هاي خطـوط لولـه   منا کاتدينفت و گاز با پوشش سالم و عملکرد سامانه حفاظت  22خطوط لوله
  . را مورد بررسی قرار میدهد کاتديدیگر، سالم بودن پوشش و مناسب بودن عملکرد سامانه حفاظت 

ثانیـه از آغـاز لحظـه    با توجه به استانداردهاي آزمون پتانسیل خاموش لحظه اي، زمان مورد نیاز براي بررسـی درسـتی ایـن آزمـون در مـدت یـک          
با وجود خطاهاي احتمالی آن، تجزیه و تحلیل شـده، داده هـاي خروجـی      IOPپس با طراحی شبکه عصبی مصنوعی مناسب، سیگنال . خاموش است

فاده از درنهایـت بـا اسـت   . آن را مشـخص میکنـد   کاتـدي به دو دسته تفکیک میگردد و سالم بودن یا ناسالم بودن پوشش خط لوله و سـامانه حفاظـت   
ANN  به شکل هوشمند و با دقت بیشتر از روش دستی انجام خواهد گرفت کاتديفرایند پایش حفاظت .  

بنابراین هوشمند سازي روش بررسی مشخصه هاي نامبرده با استفاده از شبکه هاي عصبی مصنوعی عالوه بر سرعت بخشیدن به پـایش مشخصـه     
 IOPاین پژوهش براي اولـین بـار بـه بررسـی سـیگنال      . لیل سیگنال مشخصه ها را افزایش میدهد، دقت بررسی و تجزیه و تحکاتديهاي حفاظت 

 کاتـدي توسط یکی از ابزارهاي هوش مصنوعی، یعنی شبکه هاي عصبی مصنوعی پرداخته و در نتیجه سرعت و دقت بررسی مشخصه هاي حفاظـت  
  .را ارتقا می بخشد کاتديو به عبارتی درستی پایش حفاظت 

طی انتشار مقاله اي نشان داد که رعایت معیار حداقل پتانسیل روشن سطح ) 1950( 23ر تحقیقات قبلی انجام شده در این خصوص پوربایکس بید   
اما . ولت نسبت به الکترود مرجع سولفات مس، براي جلوگیري از خوردگی آهن در الکترولیت خاك مناسب است - 85/0فلز قطعه آهن برابر با 

نشان داد که تنها معیار پتانسیل روشن براي مناسب بودن سامانه حفاظت ) 1970(بعدها براي خطوط لوله فوالدي نفت در آمریکا رخ داد حوادثی که 
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ثابت زمانی نمودار (طی تحقیقات خود اعالم کرد که اثرات خازنی خاك اطراف خط لوله مدفون ) 1985( 24بی دبلیو چري .]7[کافی نیست  کاتدي
تدوین شده در (  25انجمن ملی خوردگی آمریکا نسخه قبلی استاندارد خود 1992در سال  . ]21[می تواند تا چند ثانیه باشد ) ل خاموشافت پتانسی

. در مورد پایش خوردگی خطوط لوله زیر زمینی با تاکید بر معیار هاي پتانسیل روشن و پتانسیل خاموش لحظه اي به روز رسانی و منتشر کرد) 1969
استاندارد جامع با معرفی روشهاي مختلف پایش دادهاي  1999همچنین این موسسه در سال .  26)2007ویرایش به روز شده در سال  آخرین(

خطوط لوله  کاتدياستاندارد پایش حفاظت ) IPS(سازمان استاندارد شرکت ملی نفت ایران  1997در سال .  27تدوین کرد کاتديخوردگی و حفاظت 
.  28ك را که هر دو معیار پتانسیل روشن و خاموش لحظه اي را دربر داشت منتشر و در اختیار شرکت هاي نفت و گاز قرار دادفوالدي مدفون در خا

با تاکید بر معیار پتانسیل  2003در سال ) ISO(وموسسه استاندارد بین المللی  29مرکز مطالعات خوردگی نیرو هوایی ارتش ایاالت متحدههمچنین 
) 2004(بی دبلیو چري در سالهاي بعد مجددا . 30را ارائه کردند کاتديتاندارد بهره برداري و تعمیرنگهداري سامانه هاي حفاظت خاموش لحظه اي اس

 در دانشگاه مانش استرالیا در خصوص زمان آغاز آزمون پتانسیل خاموش لحظه اي تحقیقی انجام داد و طی مقاله اي که منتشرکرد، زمان مناسب
میلی  100و افت پتانسیل الکتروشیمی، در فاصله زمانی  IRجهت کاهش خطاهاي اندازه گیري، با توجه به نقش افت پتانسیل  IOPشروع آزمون 

 IOPثانیه تا یک ثانیه مطرح گردید و طی آن تاثیر شرایط مختلف همانند مقاومت اهمی متفاوت الکترولیت بر کاهش و یا افزایش شیب سیگنال 
یکی از جامع ترین مطالعه تطبیقی را که شامل دو معیار پتانسیل روشن و نیز پتانسیل خاموش لحظه اي ) 2004( 31رك ماترما.  ]9[نشان داده شد 

ساله در سیستم بسیار بزرگ انتقال گاز با هزاران مایل از لوله کشی انجام داده  50بود، بر اساس تجمع عیوب خوردگی در طول یک دوره زمانی 
تجزیه و تحلیل او از داده ها . شده شامل کاهش قابل توجهی در عیوب ناشی از اعمال معیار پتانسیل خاموش لحظه اي است نتایج نشان داده. است

به بررسی ساختار هاي ) 2010( 32باب گامو .]20[نشان داد که مزیت معیار پتانسیل خاموش لحظه اي، کاهش پنج برابري در تعداد عیوب است 
) 2011(و همکاران  33فرانک ام سونگ .]11[تاکید نمود  کاتديو بر دقت و درستی سنجش در معیارهاي حفاظت  پرداخت کاتديمختلف حفاظت 

انجام داد و شرایط استفاده از هر معیار را بیان و آنها را  کاتديبررسی کلی براي تمامی معیارهاي موجود جهت سنجش درستی سامانه هاي حفاظت 
، نتایج تحقیقات خود را در مورد تاثیر شرایط خاك و گذر زمان بر میزان معیار اول حفاظت 2012ن ایشان در سال همچنی.  ]13[باهم مقایسه کردند 

استاندارد جامع اندازه گیري پتانسیل ) IGS(موسسه استاندارد شرکت ملی گاز ایران  1392همچنین در سال .  ]25[و  ]23[منتشر کردند  کاتدي
  . که در آن آخرین روش هاي اندازه گیري و تجهیزات مربوطه ارائه شده است 34خاموش لحظه اي را تدوین نمود

توسط نیروي انسانی غیر مجرب، استفاده از ابزارهاي هوش  IOPبا توجه به مشکالت بررسی داده هاي حفاظت کاتدي بخصوص بررسی معیار        
بعضی از پیش زمینه هاي هوش مصنوعی و . بسیار سودمند است اتديکمصنوعی همانند شبکه هاي عصبی مصنوعی در بررسی داده هاي حفاظت 

است که اگر ورودي  هاي عصبینرون شبکه هاي عصبی از ایده اصلی .. شبکه هاي عصبی را به اواخر قرن نوزدهم و  اوایل قرن بیستم می دانند
لذا . ن ایده در بسیاري از شبکه هاي عصبی مورد استفاده قرار گرفتای. شبکه از مقدار آستانه شبکه عصبی بیشتر باشد، آنگاه نرون براینگخته میشود

  .] 27[این نرون ها بیشتر به عنوان مدار منطقی به کار میروند 
استفاده از ابزارهاي هوش مصنوعی همانند کاربردهاي شبکه هاي عصبی مصنوعی در صنعت نفت و گاز در دهه اخیر رشد فزاینده اي داشته      

در . ج تحقیقات مربوطه توسط محققان خارجی و بخصوص داخلی در این زمینه منتشر شده است که به برخی از آنها اشاره میشود است و نتای
دکتر . خصوص کاربرد تخصصی شبکه هاي عصبی در مبحث خوردگی فلزات نیز تحقیقاتی انجام شده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود

طی مقاله اي نتایج تحقیقات خود در خصوص پیش بینی زمان خوردگی فوالد را با استفاده از شبکه هاي عصبی ) 2008(ان تقی شهرابی و همکار
نتایج پژوهش خودر در زمینه پیشبینی خوردگی سرب با استفاده از شبکه هاي عصبی ) 2008(سعید جلیلی و همکاران  .]14[مصنوعی ارائه کردند 

را ارائه کردند  ANNsروش پیش بینی نرخ خوردگی برج هاي تقطیر نفت با استفاده از ) 1388(همکاران  محمود البرزي ودکتر .  ]15[منتشر کردند 
در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با استفاده از شبکه هاي عصبی اقدام به پیش بینی خوردگی خط لوله گاز با پوشش ) 1389(فرهاد دستغیب . ]5[

  .  ]16[ود پلی اتیلن سه الیه نم
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  روش تحقیق -2 
که عبارتند از پتانسیل حالت روشن و پتانسیل خاموش لحظه اي و شدت جریان اکتریکی  کاتديجمع آوري داده ها و مشخصه هاي حفاظت    

ن المللی، نیازمند متعلق به خطوط لوله نفت و گاز، مطابق با استاندارد هاي اندازه گیري ملی و بی CPS کاتديمربوطه، از ایستگاهها حفاظت 
که پتانسیل مدار باز آن ) 3تصویر شماره (الکترودي است  35یکی از ابزارهاي مذکور الکترود مرجع یا هافسل. دستگاههاي اندازه گیري داده ها است

و براي  36سولفات مس/مسالکترود مرجع براي لوله هاي مدفون در خاك و آب شیرین از نوع . تحت شرایط برابر و یکسان اندازه گیري، ثابت باشد
   .استفاده میشود   BS 7361-1مطابق با استاندارد  37هنگام عبور لوله از رودخانه و دریا الکترود کلرید نقره

  ¼خوانده شده در هر  ه، اما به طور معمول پس از یک تغییر در دادخوانده IOPولتمتر دیجیتال است که هزاران نمونه را از سیگنال ابزار دیگر   
اندازه گیري پتانسیلهاي خاموش لحظه اي واقعی باید با مشاهده صفحه نمایش . انیه دوم تغییر داشته و صفحه نمایش را به روز رسانی میکندث

قطع از آنجا که نمایشگر تعداد محدودي در یک ثانیه تغییر میکند، بنابر این زمانی که جریان . دیجیتال و ثبت دستی مقدار اندازه گیري تعیین شود
اندازه گیري و با به روز رسانی صفحه نمایش، عدد نشان داده شده در صفحه نمایش میشود، دستگاه باید این تغییر را شناسایی کند، به طور متوسط 

  . باید تفسیر شود IOPباید براي 

  
  .دیتاالگر  مولتی متر دیجیتال و،  سولفات مس/یک نمونه هافسل مس.  3تصویر شماره 

  
است و پس از ) مثبت یا منفی و یا اختالل سوزن IRبه دلیل افت (لحظه اول، چشمک زدن صفحه نمایش به دلیل عدم خواندن عدد مشخص در   

براي دقت بیشتر در جزئیات .  ]23[آن اولین عدد قابل خواندن با روز رسانی در صفحه نمایش، میزان پتانسیل خاموش لحظه اي نمایش داده میشود 
این دستگاه با نمونه برداري از . از دستگاه دیتاالگر جهت اندازه گیري، ثبت و بایگانی مؤلفه هاي الکتریکی حفاظت کاتدي بکار میرود  IOPسیگنال 

گاه همچنین از دست. سیگنال در تعداد بسیار بیشتر از مولتی مترهاي دیجیتال، دقت باالتري در جزئیات این سیگنال و اختالل هاي احتمالی  آن دارد
  .اینتراپتر براي قطع و وصل کننده جریان خروجی ترانس رکتیفایر استفاده میشود 

 NACE  ،UFC  ،ISOروش آزمون مورد استفاده براي اندازه گیري پتانسیل خاموش لحظه اي، مطابق با استانداردهاي ملی و بین المللی همانند     
روش آزمون شامل قطع جریان . قطع جریان که در حال حاضر استفاده می شود تعیین می شود با توجه به نوع تجهیزات مورد استفاده و نوع IGS38و 

چهار تجهیزات عمده براي این آزمون وجود دارد و . و خطاهاي سوزنی است IRو اندازه گیري پتانسیل همزمان، به منظور تضمین حذف همه افت 
را  DCبراي مکان هاي است که توسط بیش از یک یکسو کننده یا منبع، جریان  . ]24[) مولتی متر، دیتاالگر، هافسل و اینتراپتر(استفاده می شود 

با توجه به سهم تاثیر (ایی که بیش از سه یکسو کننده ها یا منابع موجود است براي مکان ه. تحت تاثیر قرار، قطع و وصل همزمان باید انجام شود
، سامانه هاي بعدي را براي خواندن پتانسیل خاموش لحظه اي می توان خاموش )و یا در دسترس نبودن قابلیت همزمانی آنها DCآنها در جریان 

  .کرد 
ل خاموش لحظه اي به شکل دستی ثبت و یا داده هاي استخراج شده از طریق یک برنامه اطالعات استخراج شده و نتایج حاصل از آزمون پتانسی    

اگر داده ها توسط دیتاالگرهاي سریع ثبت شوند، چون نمونه برداري از . کامپیوتري که براي این منظور طراحی شده است ثبت و نمایش داده میشود
ه اختالل سوزنی مثبت یا منفی در هنگامی که جریان قطع شود ممکن است رخ دهد می بنابراین هر گون. سیگنال در این روش بسیار بیشتر است

دیتاالگر ،  IOPباید دقت داشت به دلیل وجود اختالل در آغاز سیگنال  . ]23[بایست در نمودار نمایش داده شود و در نتیجه دقت کار باالتر خواهد بود 
نحنی بتعداد حداقل سیکل را ثبت کرده و به منظور دقت بیشتر در هر تست پوینت حداقل به اندازه مقادیر قرائت شده را به صورت پیوسته و نمایش م

                                                             
35 Half cell 
36 CU/CUSO4 
37 Ag/AgcL 
38 IGS R TP 028 & NACE RP 0169 & ISO 18859-1 



  15th Iranian National Corrosion Congressپانزدهمین کنگره ملی خوردگی ایران                                                                                      
  Octobar 2014-Tehran-23-22                                                                                         تهران             –1393مهر  30و  29

میلی ثانیه  500الی  100شدن، برداشت پتانسیل انجام شود و سپس با کمک نرم افزار مربوطه، مقادیر مربوط به زمان  OFFو   ONزمان سه بار
  .استخراج میگردد 

 و )موازي(بکه عصبی در شبیه سازي و تحلیل مسایل پیچیده که شامل قابلیت آموزش، قابلیت تعمیم، پردازش توزیعی باتوجه به ویژگیهاي ش     
است و از طرفی وجود پدیده هاي مبهم و ناشناخته در طبیعت که انسان ناگزیر از رویایی و حل آنها می باشد ، همواره لزوم  تحمل پذیري خطا

از اینرو گستره وسیعی از مسایل فنی مهندسی و . صنوعی به عنوان ابزاري توانمند در رفع این نیاز احساس می شود استفاده از شبکه هاي عصبی م
، 41، تقریب تابع40تشخیص الگو، ] 28[ 39برخی از کاربردهاي شبکه هاي عصبی عبارتند از دسته بندي داده. حتی اجتماعی را در برگرفته است

  . 44ردازش سیگنالو پ) پیش بینی( 43اي زمانی، سري ه ]27[ 42 شناسایی ساختار
با مدل سازي ریاضی یک سلول عصبی، با اعمال مجموعی از ورودي ها که هریک وزن مشخصی دارند، خروجی سلول در صورت رسیدن به       

ي چندین ورودي با وزنهاي مختلف ساختار مدل هر سلول عصبی به گونه اي است که در الیه ورودي سلولها. ] 29[آستانه تحریک ، تشکیل میگردد 
سیگنالهاي وردي باهم جمع شده و تحت یک تابع تولید (دریافت کننده اطالعات هستند و در مرکز سلول با تابعی ورودي و وزن اولیه پردازش شده 

. تفاوت به هم متصل هستند ورودي هاي سلول توسط پیوندهایی با وزنهاي م. و درنهایت خروجی و پاسخ سلول تشکیل می شود) خروجی میکنند
باید توجه کرد که  به طور در مباحث شبکه هاي عصبی در دو مورد بحث میشود، ساختار شبکه  .نماد یک سلول در شکل زیر نمایش داده شده است

  . ]27[هاي عصبی و  آموزش شبکه هاي عصبی 
از لحـاظ تنـوع الیـه هـا، اگـر      . ول ها و الیه ها به چند دسـته تقسـیم میشـود   سل 45ساختار شبکه هاي عصبی با توجه به الیه ها، توابع و نوع ارتباط   

ورودي ها به چند سلول عصبی به شکل موازي وارد شوند و خروجی هاي آنها تشکیل خروجی نهایی را بدهند در واقع یک شبکه عصـبی بـا سـاختار    
  .] 6[و بـازخوردي تقسـیم میشـود    ) FF( 46صـبی بـه دودسـته پیشـخور    در یک دسته بندي دیگر ساختار شبکه هـاي ع . ] 26[تک الیه خواهیم داشت 

ی ساختار هر شبکه عصبی پیشخور چند الیه به گونه اي است که سلولهاي دریافت کننده ورودي اطالعات تشکیل الیه اول را داده و سـلولهاي عصـب  
د و در نهایت الیه خروجی هم در بر گیرنده سلولهایی است که پاسـخ  را تشکیل می دهن) پنهان(دیگر در امتداد سلول هاي الیه اول، الیه هاي میانی 

و خروجی شـبکه توسـط پیوسـت هـایی بـا      ) که خود میتواند چندین الیه پشت سرهم باشد(الیه هاي سه گانه ورودي و پنهان . شبکه را تولید میکنند
  )4تصویر شماره (.] 27[ وزنهاي متفاوت به هم متصل هستندو پردازش اطالعات را انجام میدهند

  
  ] 29[و ] 27[ برگرفته از سلول مک کلو و پیتز مدل یک سلول عصبی . 4تصویر شماره 

         
این شبکه براي الگوهاي مختلف کاربرد دارد به شرط آنکه الگوهاي قابلیت جداسازي . هستندشبکه هاي عصبی پرسپترون ساده ترین ساختارها   

 Wپارامتر. به سلول الیه خروجی وارد می شود که وزن اریب نام دارد bاین شبکه مقدار ورودي یک  با وزن اتصال  در ساختار. خطی داشته باشد
با افزودن ) 47MLP(شبکه هاي عصبی چندالیه   .] 28[نیز وزن نسبت داده شده به هر یک از اتصالهاي ورودي نرون است rماتریس وزن و اندیس
در تئوري تقریب عمومی . به شبکه هاي پرسپترون  تک الیه ساخته می شود که توانایی حل مسائل پیچیده را دارد ) پنهان(یک یا چند الیه میانی 

. کافی است تا تابع را با یک مجموعه آموزش داده شده و خطاي کمی تقریب بزند  MLPتنها یک الیه پنهان براي ) UAT48(یا تئوري همپوشانی 
  . یه به درستی انتخاب شودندلذا باید تعداد نرون هاي این ال

                                                             
39 Data Classification 
40 Pattern Recognition 
41 Function estimation 
42 Structure Recognition 
43 Time Series Prediction 
44 Signal Processing  
45 Synapse 
46  Forward 
47 Multi Layer Perceptron 
48 Universal Approximation Theorem or Caver's Theorem 
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این روش یادگیري نقطه عطفی در کارایی شبکه هاي عصبی است و از نوع . است ) BP( 49روش آموزش این شبکه ها بیشتر روش پس انتشار خطا  
مدل و ساختار شبکه  ، تعیین  51، انتخاب ویژگی 50هاي عصبی داراي پنج مرحله جمع آوري داده روند استفاده از شبکه .یادگیري با ناظر است

  .است  54و ارزیابی  53، آموزش شبکه عصبی  52عصبی
 200حول زمـان  ( IOPسیگنال داده هاي با توجه به داده هاي انتخاب شده، شکل سیگنال و بخصوص  IOPدر انتخاب ویژگی براي سیگنال هاي    

مـدت  (و ثابت زمانی آن  IOPرابطه مستقیمی با میزان سیگنال  ديکاتبسیار اهمیت دارد چرا که تشخیص صحت عملکرد سامانه حفاظت ) میلی ثانیه
همچنین جریان تزریقی به خط لوله، مقاومت ویژه خاك اطراف خط لوله تحت حفاظت و دماي محیط، ویژگی هایی هسـتند  . زمان نشست سیگنالدارد

بارنـدگی و  (و رطوبت خاك  PHور که گفته شد از آنجا که میزان همانط .را تغییر میدهد IOPکه تفاوت و تغییر درآنها میزان و سرعت کاهش سیگنال 
تحـت تـاثیر قـرار     IOPرا در سـنجش  ) و مقاومت ویـژه خـاك  (و در نهایت میزان هدایت ..) شنی یا رسی و (، نوع خاك ) یا ساحل دریا و رودخانه ها

ي ورودي بـه شـبکه   در یک جمـع بنـدي ویژگـی هـاي داده هـا      لذا .میدهند لذا میزان مقاومت ویژه خاك گویاي سایر ویژگی هاي خاك نیز هست 
  :عصبی عبارتند از

  5تصویر شماره ( )میلی ولت(میلی ثانیه  200داده هاي حول زمان( 
  مدت زمان نشست سیگنال به میلی ثانیه(ثابت زمانی افت سیگنال( 
  آمپر(جریان تزریقی به خط لوله( 
  متر اهم سانتی(مقاومت ویژه خاك اطراف خط لوله( 
  سانتی گراد(دماي محیط( 

ویژگی ) که به معنی تاثیر بیشر در تغییر مشخصه هاي شبکه عصبی است(خواهد شد و با تعیین اهمیت هر ویژگی  55داده هاي مربوطه نرمالیزه   
با توجه به نوع کاربرد . یشوند براي آموزش شبکه انتخاب م) 56ویژگی هاي اصلی(هایی که متمایز از هم هستند و اهمیت بیشتري براي شبکه دارند 

  .انتخاب میگردد) تک الیه و چندالیه پیشخور ویا برگشتی(شبکه عصبی یکی از ساختار هاي معرفی شده 
  

  
  )قطع جریان(در یک ثانیه اول پس از لحظه خاموش  IOPنمایش سیگنال .  5تصویر شماره 

  
قوانین تنطیم وزنهـا یـک الگـوریتم یـادگیري را بـراي      . است) MLP(وع چند الیه پیشخور در این مقاله ساختار انتخاب شده براي شبکه عصبی از ن   

هم اکنون مجموعه اي از ابزارهاي ارائه شـده  . تنها یک الگوریتم واحد براي طراحی شبکه هاي عصبی وجود ندارد. حل مسائل یادگیري ارائه می دهد
تنها تفاوت الگـوریتم هـاي یـادگیري،    . است که هر کدام از آنها مزایاي خاص خودشان را دارند براي طیف وسیعی از الگوریتم هاي یادگیري در اختیار

به خطاي از پـیش تعیـین    :در مورد معیار توقف روال آموزش یکی از رایط زیر است.   در روش فرمول بندي تنظیم وزن هاي ارتباطی سلول ها است 
  .زمانی که به معیار توقف سریع آموزش رسیده باشدویا به بیشترین تکرار رسیده باشد، زمانی که منحنی خطا ثابت شود ،شده رسیده باشد

                                                             
49 Back  Propagation 
50 Data collection 
51 Feature Choice or Feature Extraction 
52 Model choice 
53 Training 
54 Evaluation 
55 Normalize 
56 Principal Component 
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دسـته دوم از  .  59بـا میـزان یـادگیري متغیـر     کـاهش شـیب   و 58بـا گشـتاور   کاهش شیب ،  57مشهور عبارتند از کاهش شیب  BPالگوریتم آموزش    
استفاده از تکنیک هـاي اسـتاندارد بهینـه سـازي عـددي بـراي بـاال بـردن سـرعت           الگوریتم هاي آموزش که به الگوریتم هاي سریع شهرت دارند با

روال ،  60)مـزدوج (گرادیـان ترکیبـی   :از این دسته از الوریتم ها ، مواردي که در ایـن تحقیـق اسـتفاده شـده انـد عبارتنـد از       . همگرایی استفاده میشوند
  . 63مارکوارت-لونبرگو  62نیوتن -گوسی،  61جستجوي خط

     MLP  بررسی داده هاي نمونه گیري شده از سیگنال در نظر گرفته شده در این مقاله براي پیش خورIOP  در نرم افزارMATLAB  طراحی و
شبکه عصبی موجود در آن، شبکه عصبی  64در رایانه و استفاده از جعبه بزار MATLABبا استفاده از برنامه نویسی در نرم افزار .  پیاده سازي میشود

، شبکه )نرمالیزه شده و تعیین ویژگیهاي اساسی(، پیاده سازي میشود و با وارد کردن داده هاي پیش پردازش شده طراحی شده MLPر پیش خو
مناسب جمع آورده شده  کاتديدرصد داده هاي موجود که از خطوط لوله نفت گاز با پوشش سالم و عملکرد سامانه حفاظت  60عصبی با استفاده از 

جهت یافتن روش بهینه، با ناظر آموزش ) استفاده از روش توقف سریع، گشتاور و روشهاي آموزش سریع(و توابع آموزش مختلف  BPم است، الگوریت
  .قرار گرفته میشود ) Test(و در نهایت مورد آزمون ) Validity(و سپس با سایر داده ها، مورد اعتبار سنجی ) Train(دیده 

با (از نظر تعداد ارتباطات داخلی، تعداد الیه ها و نرونها و نوع توابع جهت یافتن ساختار بهینه  ANNکرر، ساختار در طی فرایند اعتبار سنجی م   
. با چک کردن خطا در اعتبار سنجی، می توان تکرار مطلوب را براي تعمیم مدل به دست آورد. تغییر داده شده و فرایند تکرار میشود) آزمون و خطا

سرعت یادگیري در این تکرار . شروع به افزایش نماید، آموزش متوقف می شود) بار تکرار  100(تبار سنجی در تکرار مشخص هنگامی که خطاي اع
  .براي آزمایش درستی مدل با استفاده از مجموعه داده ها مورد آزمون قرار میگیرند

با (لی، تعداد الیه ها و نرونها و نوع توابع جهت یافتن ساختار بهینه از نظر تعداد ارتباطات داخ ANNدر طی فرایند اعتبار سنجی مکرر ، ساختار    
. با چک کردن خطا در اعتبار سنجی، می توان تکرار مطلوب را براي تعمیم مدل به دست آورد. تغییر داده شده و فرایند تکرار میشود) آزمون و خطا

سرعت یادگیري در این تکرار . روع به افزایش نماید، آموزش متوقف می شودش) بار تکرار 100(هنگامی که خطاي اعتبار سنجی در تکرار مشخص 
الیه هاي پنهان (بکه عصبی براي شناسایی ساختار بهینه ش .ده ها مورد آزمون قرار میگیرندبراي آزمایش درستی مدل با استفاده از مجموعه دا

  :د روال زیر انجام میشود، تابع فعالیت و الگوریتم مناسب آموزش، همانطور که گفته ش)بهینه
  

 مدل : مرحله اولANN  تابع (مارکوارت  - با یک نوع الگوریتم آموزش به عنوان مثال، لوینبرگtrainlm( آغاز شده و براي آموزش ،
ه ها براي این داد) تعداد بهینه نرون پنهان(نرون در یک یا دو الیه پنهان با هدف کشف ساختار بهینه شبکه عصبی  30تا  5شبکه با 

 .براي هر یک مشخص می شود Test( ،MSE65(و آزمون ) Validity(تکرار میشود، پس از اعتبار سنجی 
 پس از یافتن تعداد الیه و نرون مناسب، مدل : مرحله دومANN  با الگوریتمBP  و توابع فعالیت مختلف  جهت یافتن روش بهینه، با ناظر

  .براي هر یک مشخص می شود Test( ،MSE(و آزمون ) Validity(و پس از اعتبار سنجی ) Train(آموزش دیده 
 و استفاده (شبکه عصبی با همان ورودي و خروجی از اطالعات در مراحل اول و دوم و براي الگوریتم هاي آموزشی مختلف : مرحله سوم

  . کرار می شودجهت یافتن روش بهینه، ت) از روش توقف سریع، گشتاور، نرخ یادگیري متغیر و روشهاي آموزش سریع
        

شبکه عصبی پیش فرض براي این تحقیق ، شبکه عصبی پرسپترون چندالیه پیشخور با روال آموزشی پس انتشار با پنج ورودي و یک خروجی و    
نظر گرفته شده  در MSEمارکوارت و روش حداقل مربعات خطا - یک الیه پنهان و پنج نرون و تابع تانژانت سیگموئید و الگوریتم آموزش لوینبرگ

  .است
  
   گیري نتیجه - 3

خطوط لوله ناسالم را  IOPجهت دستیابی به ساختار بهینه شبکه عصبی که عالوه بر داشتن توانایی تعمیم، باید قادر به شناسایی سیگنالهاي      
نرون و تابع فعالیت  20الیه پنهان با  یک(شبکه عصبی . سیگنالهاي خطوط لوله سالم باشد، داده هاي خطوط لوله به شبکه عصبی اعمال گردید

                                                             
57 Gradient descent 
58 Momentum    
59 Adaptive 
60 Conjugate Gradient Algorithms 
61 Line Search Routines 
62 Quasi-Newton Algorithms 
63 Levenberg-Marquardt (trainlm) 
64 nntool  
65 Minimum Squared Error 
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داده هاي مربوط به خطوط (با الگوریتم هاي آموزشی مختلف مورد اعتبار سنجی و آزمون قرار گرفت و خروجی شبکه با اهداف ) تانژانت سیگموئید
  .مورد مقایسه قرار داده شد) سالم و ناسالم کاتديلوله اي با پوشش و سامانه حفاظت 

  

     
    نرون به عنوان ساختار بهینه 20و شبکه عصبی پیش فرض با افزایش تعداد نرون ها   MSEمقدار  . 6اره شکل شم

  
با مقایسه نتایج آموزش، اعتبارسنجی و آزمون شبکه عصبی مذکور، که توسط هفت الگوریتم آموزشی مختلف مورد آموزش، اعتبارسنجی و آزمون  

در این روال بهترین ارزش حداقل مربعات خطا نسبت به تعداد نرون  .مارکوارت است - ی، الگوریتم لوینبرگقرار گرفت مناسب ترین الگوریتم آموزش
   .)6تصویر شماره . (است ) 001/0و واریاس خطا برابر  015/0برابر  MSE(نرون می دهد و بهترین نتیجه  20ها 

خطوط لوله فلزي نفت و گاز مدفون در خاك، عموما با محوریت پتانسیل ) CP( کاتديدر تحقیقات قبلی که ما جستجو کردیم ، پایش حفاظت       
در تحقیقات انجام شده . نبوده بلکه با سایر معیارهاي ذکر شده بخصوص با معیار سنتی پتانسیل روشن انجام شده اند ) IOP(خاموش لحظه اي 

اوال الزم است  CPدر سنجش درستی  IOPتوجه به اهمیت بررسی معیار با . قبلی که از شبکه هاي عصبی استفاده شده نیز این موضوع صادق است
و سالم بودن پوشش خطوط لوله در پایش مربوطه، این معیار در صدر بررسی ها  CPهرگونه تصمیم گیري در خصوص درستی عملکرد سامانه هاي 

با استفاده از ابزارهاي کنونی همانند مولتی متر و دیتاالگر به ) بخصوص زمانی که فرد مجربی نباشد( IOPدوم اینکه بررسی دقیق معیار . قرار گیرد
تا با  استقادر  ي که در این تحقیق بدست آمدسیستم هوشمند. تنهایی راهگشا نبوده و نیاز به یک سیستم هوشمند براي این تصمیم گیري است

سپس با توانایی تعمیم براي خطوط لوله با شرایط اقلیمی همسان، سالم، آموزش دیده و  کاتديداده هاي مربوط به خطوط لوله با پوشش و حفاظت 
در این تحقیق شبکه عصبی معرفی شده قادر به . خط لوله مورد سنجش بپردازد  کاتديبه بررسی سالم بودن یا ناسالم بودن پوشش و حفاظت 

بکه عصبی براي پایش حفاظت کاتدیک خطوط لوله فلزي از وزنهاي بدست آمده از این ش .خطوط لوله سالم از ناسالم است% 95تفکیک بیش از 
  .استفاده میگردد ) ، مقاومت ویژه خاك اطراف خط لوله و دماي محیطریان الکتریکی تزریقی به خط لولهشدت ج(نفت و گاز در شرایط همسان 

  
  تشکر و قدردانی

که به انتقال تجربه فـوق العـاده خـود همـت     ) ی شرکت ملی گاز ایرانکارشناس ارشد بازرسی فن(مهندس بیژن پوراعظمی  ايآقجناب بدینوسیله از    
ماخـذ ایـن   (پایان نامه اینجانـب  همچنین از مدیرعامل محترم و امور پژوهش شرکت گاز استان زنجان به دلیل حمایت از  .گمارده اند، تشکر مینمایم 
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