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 -1گروه مهندسی فناوري و اطالعات ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 -2بخش مهندسی صنایع ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت92/9/18 :

تاريخ پذيرش93/10/21 :

چكيده
در مرحلــه صیانــت از مخــازن نفتــی صنایــع باالدســتی ،آزمایشهــای پیچیــدهای موســوم بــه  PVTبــرای شناســایی خــواص ســیاالت
مخــزن انجــام میگیــرد .وجــود مشــکالتی چــون خطــرات احتمالــی ،زمانبــر بــودن ،دقیــق نبــودن نمونههــا و محدودیتهــاي
دمــا و فشــار ،باعــث شــده تــا اســتفاده از روشهــای هوشــمند در ایــن حــوزه گســترش یابــد .در ایــن پژوهــش بــه منظــور اجتنــاب از
مشــکالت مذکــور و یافتــن رابطــه پیچیــده و غیرخطــی دادههــای آزمایشهــای  PVTاز شــبکه عصبــی مصنوعــی بهــره گرفتــه شــده
اســت .همچنيــن ،از الگوريتــم ژنتيــك بــه منظــور تعييــن مقاديــر بهينــه پارامترهــاي مــدل شــبک ه عصبــی در فرآینــد آمــوزش اســتفاده
شــده اســت .بــه منظــور ارزیابــی رویکــرد توســعه یافتــه از مجموعــه دادههــای چاههــای نفتــی جنــوب ایــران بهــره گرفتــه شــد و نتایــج
حاصــل نشــان میدهــد کــه اســتفاده از شــبکه عصبــی مصنوعــی مبتنــی بــر الگوریتــم ژنتیــک ،برخــاف روشهــای کالســیک ،در
زمــان کمتــر و بــا دقــت باالیــی خــواص ســیاالت مخــزن (ضریــب حجمــی ســیال و فشــار نقطــه حبــاب) را پیشبینــی مینمایــد .در
نتیجــه ،کارشناســان و مدیــران صنایــع باالدســتی مخــازن نفتــی ایــران میتواننــد از شــبکه عصبــی پیشــنهادی در راســتای پیشینــی
آزمایشهــای  PVTبهــره گیرنــد.

كلمــات كليــدي :صنایــع باالدســتی نفــت ،صیانــت از مخــازن نفــت ،آزمایشهــای  ،PVTشــبکه عصبــی
مصنوعــی ،الگوریتــم ژنتیــک

صنعــت نفــت بــا داشــتن فعالیتهــا و بخشهــای

مقدمه

امــروزه اســتفاده از روشهــای هوشــمند در صنایــع
مختلــف باعــث بهبــود عملکــرد آنهــا شــده اســت .صنعــت

نفــت نیــز از صنایــع بــا قابلیــت بــاال در پیادهســازی
روشهــای هوشــمند بــه شــمار میآیــد .بــ ه طورکلــی
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متنــوع ،از زمــان جســتجو بــرای اکتشــاف نفــت تــا زمــان
تحویــل نفــت و فرآوردههــای آن بــه مصرفکننــده ،بــه

دو بخــش اصلــی صنایــع باالدســتی و صنایــع پاییندســتی

تقســیم میشــود .صنایــع باالدســتی شــامل اکتشــاف،

حفــاری ،اســتخراج و صیانــت از مخــازن اســت کــه کلیــه
ایــن مراحــل از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت .صنایــع
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پاییندســتی نیــز شــامل فعالیتهایــی همچــون پاالیــش،

از روشهــای هوشــمند ،راهــکار مناســبی بــرای حــل

هوشــمند بــه منظــور ســهولت و افزایــش دقــت در

 PVTاســت [.]2

انتقــال و فــروش میشــود .بهکارگیــری روشهــای

مشــکالت و رفــع محدودیتهــا در انجــام آزمایشهــای

فعالیتهــای متنــوع صنایــع باالدســتی در دهههــای

در ســالهای اخیــر مهندســان نفــت از قابلیتهــای

یکــی از مراحــل مهــم صنایــع باالدســتی ،مرحلــه صیانــت

مخاطــره صنعــت نفــت بهــره گرفتهانــد [ ]4کــه در ایــن

میشــود .صیانــت از چاههــای نفتــی بــه معنــی حفاظــت

در مهندســی نفــت ،تکنیــک شــبکههای عصبــی در

اخیــر رونــق گرفتــه اســت.

اســت کــه باعــث افزایــش بهــرهوری و طــول عمــر چــاه
و نگهــداری از چــاه نفــت بــرای برداشــت بیشــتر از آن

اســت .از دالیــل اهمیــت مرحلــه صیانــت میتــوان بــه

هزینــه بــاالی حفــر چــاه جدیــد ،زمانبــر بــودن آن و یــا
درصــد پاییــن موفقیــت حفــر چــاه اشــاره کــرد .شــناخت
خــواص فیزیکــی و شــیمیایی نفــت چاههــا بــرای صیانــت

از آنهــا بــا نمونهگیــری دقیــق از نفــت مخــازن و انجــام
آزمایشهایــی بــه نــام  PVTممکــن میگــردد [.]1
آزمایشهــای

PVT

را بــه طــور خالصــه میتــوان انجــام

آزمایشهــای فشــار ،حجــم و دمــای متغیــر بــر روی
ســیال مخــزن و مطالعــه رفتــار آن از لحــاظ کلیــه خــواص

ترمودینامیکــی تعریــف کــرد .ایــن آزمایشهــا پرهزینــه و
حتــی خطرنــاک هســتند .گاهــی نیــز نمونههــا بــه علــت
مشــکالت نمونهگیــری و عــدم دقــت الزم ،ارزش کافــی

ندارنــد و نمیتــوان بــه نتایــج ایــن آزمایشهــا اعتمــاد
کامــل داشــت .بنابرایــن ،بدیهــی اســت که هوشمندســازی

ایــن آزمایشهــا مســأله مهــم و کاربــردی بــه شــمار

میآیــد [ .]2در تحقیقــات انجــام شــده ،پژوهشــگران
توانســتهاند روابــط ریاضــی را بیــن نتایــج آزمایشهــای
 PVTارائــه دهنــد .در واقــع هــر یــک از ایــن روابــط
تجربــی ســعی دارنــد تــا فرمولهــا و ضرایــب جدیــدی

را بــرای شــرایط مختلــف ارائــه نماينــد [ .]3بــا ایــن

حــال ،وابســتگي روابــط بــه یــک ناحیــه و یــا محــدوده
جغرافیایــی خــاص از بزرگتریــن معایــب روابــط ریاضــی

مذکــور قلمــداد میشــود .در نتیجــه اســتفاده از ایــن
روابــط بــه منظــور شــناخت خــواص فیزیکــی مخــازن
نفتــی ایــران نتایــج درســتی بــه دنبــال نخواهــد داشــت و
تقریبـاً غیــر کاربــردی اســت .بــه نظــر میرســد اســتفاده

شــبکه عصبــی مصنوعــی در حــل مســائل پیچیــده و پــر

بــاره میتــوان بــه توصیــف کاربردهــای شــبکه عصبــی
پیشبینــی تولیــد نفــت و کاربــرد شــبکههای عصبــی

در پیشبینــی تولیــد گاز طبیعــی اشــاره کــرد [.]7-5

همچنیــن ،شــبکههای عصبــی مصنوعــی بــه علــت
مزایایــی چــون ســرعت و قابلیــت یادگیــری توانســتهاند

بــه صــورت گســترده در تخمیــن ویژگیهــای فیزیکــی و
ترمودینامیکــی مولفههــای شــیمیایی بــهکار رونــد [.]8

از جملــه ایــن مــوارد میتــوان بــه کاربــرد شــبکههای
عصبــی مصنوعــی در پیشبینــی ضریــب تراکمپذیــری
( ،]8[ 1)Zفشــار نقطــه شــبنم ،]9[ 2خــواص مــواد خالــص
و برشهــای نفتــی ،]10[ 3نســبت ضریــب فعالیــت

الکترولیتهــا در محلولهــای آمینــو اســید [،]11
4

خــواص ترمودینامیکــی مبردهــا ]13-12[ 5و ضریــب
فعالیــت همفشــار سیســتم دوتایــی ]14[ 6اشــاره کــرد.

در دهههــای گذشــته محققــان تــاش کردهانــد تــا از

شــبکههای عصبــی مصنوعــی در پیشبینــی خصوصیــات
ســیال مخــزن و آزمایشهــای  PVTاســتفاده نماینــد.

بــرای مثــال در ســال  1997غربــی و الشــرکاوی تــاش

کردنــد کــه بــا اســتفاده از مجموعــه دادههــای مخــازن

نفــت خــام در منطقــه خاورمیانــه و توانمندیهــای
شــبکه عصبــی مصنوعــی ،دو ویژگــی ســیال pا 7 Bو
در آزمایشهــای

PVT

Bo

8

را پیشبینــی نماینــد [.]15

الشــرکاوی در ســال  1998از مــدل شــبکه عصبــی RBF
)1. Compressibility Factor (z
2. Dew Point Pressure
3. Pure Substances and Petroleum Fraction’s Properties
4. Amino Acids Solutions
5. Thermodynamic Properties of Refrigerants
6. Activity Coefficients of Isobaric Binary Systems
7. Bubble Point Pressure
8. Oil Formation Volume Factor at Bubble Point
9. Radial Basis Function

9
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بــه منظــور پیشبینــی چندیــن ویژگــی ســیال مخــزن در

کــه درصــد خطــای نســبی در ایــن مــدل کمتــر شــده

آمــده حکایــت از کاهــش قابــل توجــه خطــا نســبت بــه

در ســال  2004عیســی و همــكاران بــه منظــور پیشبینــی

در ســال  1999وارتســیس و همــکاران ،از شــبکههای

عصبــی مصنوعــی توســعه دادنــد .در ایــن پژوهــش از

و میعانــات گاز اســتفاده کردنــد [ .]17در همــان ســال

نتایــج حکایــت از میــزان بســیار کــم میانگیــن خطــای

آزمایشهــای  PVTاســتفاده نمــود کــه نتایــج بهدســت

روشهــای تجربــی داشــت [.]16

عصبــی مصنوعــی در پیشبینــی رفتــار مخــازن نفــت

غربــی و الشــرکاوی ،بــا اســتفاده از یک شــبکه عصبی ســه
الیــه پژوهــش خــود را ادامــه دادنــد .بــا ایــن تفــاوت کــه
مجموعــه دادههــا از مخــازن نفتی در چند منطقــه متفاوت

از کل جهــان جمــع آوری شــده بــود و نتایــج نســبت بــه
مدلهــای قبلــی دقــت نســبتاً بیشــتری داشــت [ .]18در
ســال  2001عثمــان بــه منظــور پیشبینــی پارامتــر

Bo

اســت [.]20

خــواص ســیال مخــزن ،دو مــدل  3الیــه و  4الیــه شــبکه

دادههــای مخــازن نفــت در کالیفرنیــا اســتفاده گردیــد و

مطلــق داشــت [ .]21در ســال  2009او ُمــل و همــکاران ،از
قابلیتهــای شــبکه عصبــی در پیشبینــی آزمایشهــای

 PVTبــا اســتفاده از مجموعــه دادههــای مخــازن نفتــی

در نیجریــه بهــره گرفتنــد [ .]22در ســال  2011اســدی
ســاقندی و طهماســبی تــاش کردنــد تــا بــا اســتفاده از
مجموعــه دادههایــی از مخــازن نفــت در مناطــق مختلــف

از یــک شــبکه عصبــی بــا معمــاری ســه الیــه اســتفاده

نفتــی ایــران و شــبکههای عصبــی ویژگیهــای  Pbو

منظــور پیشبینــی ویژگــی ســیال مخــزن ( )Pbاز شــبکه

پژوهــش آنهــا ،افزایــش کارایــی نســبت بــه روشهــای

نمــود [ .]19در ســال  2002المرهــون و همــکاران ،بــه
عصبــی مصنوعــی اســتفاده کردنــد .در ایــن پژوهــش از
دادههــای مخــازن نفــت در عربســتان ســعودی اســتفاده

گردیــد و نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش نشــان میدهــد

Bo

را در آزمایشهــای  PVTرا پیشبینــی نماینــد .نتایــج
تجربــی و شــبکههای عصبــی طراحــی شــده در

پژوهشهــای قبلــی را نشــان مــیداد [.]3

جدول  -1مروری بر کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیشبینی خواص سیاالت مخازن نفتی در ادبیات
مولفان

سال انتشار

نوع شبکه

توضیحات

]Gharbi and Elsharkawy [15

1997

شبکه  4الیه

]Elsharkawy [16

1998

شبکه از نوع RBF

استفاده از مجموعه دادههای مخازن نفت خام در مناطق
گوناگون از کل جهان و پیشبینی دو ویژگی سیال

]Varotsis and et al. [17

1999

-

استفاده از مجموعه دادههای مخازن نفتی در مناطق مختلف
جهان

]Gharbi and Elsharkawy [18

1999

شبکه  3الیه

استفاده از مجموعه دادههایی از مخازن نفتی در منطقه
خاورمیانه و پیشبینی دو ویژگی  Bo ،Pbسیال

]Osman et al. [19

2001

شبکه  3الیه

استفاده از مجموعه دادههای مخازن نفتی در مناطق مختلف
جهان و پیشبینی ویژگی Bb

]Al-Marhoun and Osman [20

2002

-

استفاده از دادههای مخازن نفت در عربستان سعودی و
پیشبینی دو ویژگی  Bo ،Pbسیال

]Eissa et al. [21

2004

دو مدل  3و  4الیه

استفاده از دادههای مخازن نفت در کالیفرنیا و پیشبینی دو
ویژگی  Bo ،Pbسیال

]Omole et al. [22

2009

شبکه  3الیه

استفاده از مجموعه دادههای مخازن نفتی در نیجریه و
پیشبینی ویژگی µod

2011

شبکه  3الیه

استفاده از مجموعه دادههایی از مخازن نفت در مناطق مختلف
نفتی ایران و پیشبینی ویژگیهای Bo ،Pb

Asadisaghandi and Tahmasebi

][3

Bo ،Pb

پیشبینی چندین ویژگی سیال مانند

Bo ،µod
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بــا ایــن حــال ،مقــاالت نســبتاً کمــی در حــوزه کاربردهای

روی فشــار ،حجــم و دمــای آنهــا صــورت میپذیــرد .در

 PVTارائــه شــده اســت [ .]8در جــدول  1بهکارگیــری

متغیــر فیزیکــی (مثــل حجــم و فشــار) و تغییــر یــک یــا

شــبکه عصبــی مصنوعــی در پیشبینــی آزمایشهــای

شــبکههای عصبــی مصنوعــی در پژوهشهــای چنــد
ســال اخیــر بــه منظــور پیشبینــی خــواص ســیال
مخــازن نفتــی خالصــه شــده اســت.

در ایــن پژوهــش بــه منظــور پیشبینــی خصوصیــات
ســیاالت مخــزن بــه ویــژه خصوصیــات ضریــب حجمــی
ســیال مخــزن ( ،)Boفشــار نقطــه حبــاب ( )Pbو شناســایی

روابــط پیچیــده آزمایشهــای  ،PVTاز شــبکههای عصبــی

مصنوعــی اســتفاده شــده اســت .همچنیــن ،از آنجایــی کــه
انتخــاب مناســب اوزان اولیــه ،افزایــش بازدهــی و دقــت
شــبکه عصبــی را بــه دنبــال دارد ،از توانایــی الگوریتــم

ژنتیــک در تنظیــم اوزان بهــره گرفتــه میشــود.

در ادامــه ايــن پژوهــش هوشمندســازی آزمایشهای PVT

بــا اســتفاده از شــبکههای عصبــی مبتنــی بــر الگوریتــم

ژنتیــک پــس از آن مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت و
در نهايــت جزئیــات پیادهســازی رویکــرد پیشــنهادی و

تحلیــل نتایــج حاصــل از آن ارائــه ميگــردد.

آزمایشهــای  :PVTبســتری بــرای مهندســی

مخــازن نفــت

صیانــت از مخــازن ،عملیــات تخصصــی و پیچیدهای اســت

کــه میتــوان آن را نگهــداری و مراقبــت از یــک مخــزن

نفــت بــه منظــور اســتخراج صحیــح تعریــف کــرد .هــدف
اصلــی صیانــت از مخــازن حفــظ آنهــا ،کاهــش ریســک
مخــزن ،کاهــش هزینههــای تولیــد و حداکثــر برداشــت

اســت .مهندســی مخــزن ،یکــی از حوزههــای فنــی در
صنایــع باالدســتی ،بــه مطالعــه اصــول فنــی ،علمــی

و اجرایــی در حفــاری ،نگهــداری ،اســتخراج از مخــازن

نفــت و همچنیــن فعالیتهــای ترمیمــی بــرای مخــازن

آســیبدیده میپــردازد [ .]23فعالیتهــای مهندســی
مخــزن معمــوالً بــر مبنــای نتایــج آزمایشهــای گوناگــون
از جملــه آزمایشهــای معــروف و تخصصــی  PVTانجــام
میشــود .ایــن آزمایشهــا جهــت بررســی و مطالعــه
رفتــار ســیاالت مخــزن ،بــا اســتفاده از اعمــال تغییراتــی

ایــن آزمایشهــا بــا ثابــت نگهداشــتن یــک یــا چنــد

چنــد متغیــر دیگــر (ماننــد دمــا) رفتــار ســیال مخــزن
نفــت ارزیابــی میشــود .روابــط تجربــی عمدت ـاً بــه یــک
منطقــه جغرافیایــی خــاص محــدود اســت .از ایــن رو
مهندســان نفــت بــه دنبــال راهــکار قابــل قبولــی هســتند

کــه بــدون اتــاف وقــت ،هزینــه و هــر محدودیتــی در
دمــا و فشــار بتوانــد خــواص فیزیکــی ســیاالت را محاســبه

نمایــد .همیــن امــر ســبب ورود روشهــای جدیــد از
جملــه هــوش مصنوعــی بــه صنعــت نفــت شــده اســت.

شــبکه عصبــی مبتنــی بــر الگوریتــم ژنتیــک بــه
منظــور پیشبینــی آزمایشهــای

PVT

در ســالهای اخیــر از روش شــبکه عصبــی بــرای

پیشبینــی دادههــای

PVT

بــرای مخــازن نفتــی

کشــورهای تولیدکننــده نفــت در سراســر دنیــا اســتفاده

شــدهاســت .نتايــج حاصــل از مدلســازي شــبکههاي
عصبــي مصنوعــي نشــان ميدهــد کــه از روي يــک
مجموعــه کامــل دادههــاي آزمايشــگاهي  ،PVTتخميــن

ويژگيهــاي ســياالت مخــزن نفتــی امکانپذيــر بــوده و

بــه مراتــب از روشهــاي ســنتي معمــول دقيقتــر اســت.

همچنیــن ،قابليــت پــردازش مــوازي شــبکههاي عصبــي
ســبب میشــود کــه رابطــه پيچيــده و غيرخطــي موجــود

بيــن دادههــاي  PVTبــه راحتــي محاســبه شــود .بــا ایــن
حــال ،بــه دلیــل نســبی بــودن دادههــای  PVTنمیتــوان
از شــبکههای عصبــی موجــود در مقــاالت بــرای مخــازن

نفتــی ایــران اســتفاده کــرد [.]2

در ایــن پژوهــش بــه منظــور پیشبینــی خصوصیــات

ســیاالت مخــزن بــه ویــژه خصوصیــت ضریــب حجمــی

ســیال ،فشــار نقطــه حبــاب و شناســایی روابــط پیچیــده
آزمایشهــای

PVT

از رویکــرد شــبکههای عصبــی

مصنوعــی اســتفاده شــده وبــا كاربــرد الگوریتــم ژنتیــک،

اوزان اتصــاالت شــبکه عصبــی بهينــه شــده اســت.

بنابرایــن ،در ابتــدا ســعی میشــود مــدل شــبکه عصبــی
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مصنوعــی بــه کار رفتــه در ایــن پژوهــش توصیــف شــود و

خوانــده میشــود.

ســپس کاربــرد الگوریتــم ژنتیــک در تنظیــم اوزان شــبکه

شــبکه عصبــی مصنوعــی پیشــنهادی از نــوع پیشــرو 11بــوده

مدل شبكه عصبی پیشنهادی

در الیــه میانــی و  2نــرون خروجــی اســت .هــر یــک از

عصبــی بــه همــراه جزيیــات کافــی تبییــن گــردد.

و مطابــق بــا شــکل  1دارای  10نــرون ورودی 5 ،نــرون

بــه منظــور پیشبینــی خــواص ســیال مخــزن در ایــن
مقالــه از شــبکههای عصبــی پرســپترون چنــد الیــه اســتفاده
شــده اســت .در مواقعــي کــه الگوهــای آموزشــی از دو طبقــه

خطــی جداپذیــر باشــند ،روش یادگیــری پرســپترون پــس از

طــی چنــد دوره همگــرا میشــود .ولــی در عمــل معمــوالً

نمیدانیــم کــه آیــا الگوهــا بــه صــورت خطــی جــدا پذیرنــد
یــا خیــر .بــرای حــل ایــن مشــکل ،الیــه (یــا الیههایــی)

بیــن الیــه ورودی و خروجــی اضافــه میشــوند کــه در ایــن

صــورت پرســپترون ،یــک پرســپترون چنــد الیــه ()MLP

10

اليه خروجي

نرونهــای ورودی بــر مبنــای تجربيــات متخصصــان نفتــی
انتخــاب شــده اســت بهطوریکــه بــه نتایــج آزمایشهــای

مبتنــی بــر ورودیهــای مذکــور اعتمــاد بیشــتری وجــود
دارد .در جــدول  2نــام ،مقــدار بیشــینه و کمینــه ،میانگیــن و
انحــراف معیــار هــر یــک از نرونهــای ورودی (تراکمپذيــري،

چگالــی ،نســبت گاز بــه نفــت ،چگالــی نســبی نفــت ،ميــزان
گاز محلــول در نفــت ،گرانــروي ،دمــا ،فشــار ،وزن مخصــوص
گاز ،وزن مخصــوص نفــت) بــرای مخــازن نفتی جنــوب ایران

ارائــه شــده اســت.

اليههاي پنهاني يا مياني

اليه ورودي

شکل  -1مدل شبکه عصبی پیشنهادی جهت پیشبینی ضریب حجمی سیال و فشار نقطه حباب
جدول  -2نرونهای ورودی شبکه عصبی پیشنهادی به همراه مقادیر بیشینه ،کمینه ،میانگین و انحراف معیار
نرون ورودی

نماد اختصاری

مقدار بیشینه

مقدار کمینه

میانگین

انحراف معیار

ضريب تراکمپذيري

Co

ρ

36/96

3/8049

16/1355

8/1414

0/9945

0/5345

0/6974

0/1171

نسبت گاز به نفت (Ounceا)Gallon/

GOR

1998/4

66/800

1022/9

627/56

چگالی نسبی نفت

API

34/77

7/24

27/0840

7/1236

ميزان گاز محلول در نفت ()cm3/Gallon

Rs

3372/16

61

814/42

461/74

گرانروي ()Poise

µ

6/0230

0/1960

1/2148

1/3223

دما ()°C

T

277

139/3

22/877

44/383

فشار ()P

P

6548

813

3915/6

1263/7

وزن مخصوص گاز ()kg/m3

Sp.Gr.G

1/3103

0/7883

1/0295

0/1334

وزن مخصوص نفت ()A.P.I

Sp.Gr.O

0/9955

0/5351

0/6981

0/1172

چگالی (m3ا)kg/

1. Multilayer Percpetron
2. Feed-Forward
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ضریــب حجمــی ســیال مخــزن ( )Boو فشــار نقطــه

شــبکه (و یــا معیارهــای دیگــر) دادههــا بــه دو بخــش

ســیاالت مخــازن نفتــی در قالــب  2نــرون خروجــی

کارشناســان حــوزه نفــت ،مقــدار  kدر ایــن پژوهــش برابــر

حبــاب ( )Pbصــورت تابعــي از مهمتریــن خــواص فیزیکــی
معرفــي شــده اســت .در واقــع شــبکه عصبــی پیشــنهادی،

پیشبینــی مقــدار خــواص فیزیکــی مذکــور را بــه عنــوان
هــدف دنبــال مینمایــد .جــدول  3نــام ،مقــدار بیشــینه و

کمینــه ،میانگیــن و انحــراف معیــار نرونهــای خروجــی
را نشــان میدهــد.

شــبکه عصبــی نیــز از طريــق روش پــس انتشــار 1خطــا

آمــوزش داده شــد .انتخــاب دادههــای آموزشــی مناســب
در كيفيــت نتایــج شــبکه عصبــی بســیار حائــز اهمیــت

اســت .زیــرا اگــر دادههــای آموزشــی بــه میــزان الزم
متنــوع نباشــند ،ممکــن اســت شــبکه در نقــاط بهینــه

نســبی بــه دام افتــد .از ســوی دیگــر ،اگــر حجــم دادههای
انتخابــی کــم باشــد ،ممکــن اســت فرآینــد آمــوزش
شــبکه بــه خوبــی صــورت نگرفتــه و پاســخ شــبکه

صحيــح نخواهــد بــود .در ایــن مقالــه از دادههــای کامــل
آزمایشــگاهی  22حلقــه چــاه نفتــی جنــوب ایــران بهــره

گرفتــه شــده اســت بــه گون ـهاي كــه بــه ازای هــر حلقــه
 8ســری آزمایــش صــورت پذیرفتــه و مجموعاً  176ســری
آزمایــش مســتقل بــه منظــور تســت و آمــوزش شــبکه

عصبــی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .بــه منظــور
انتخــاب دادههــای آمــوزش و تســت شــبکه عصبــی

پیشــنهادی ،رویکــرد ارزیابــی متقابــل  kبخشــی 2بــه
كار گرفتــه شــد .ایــن رویکــرد در هــر تکــرار ،مجموعــه
دادههــا را بــه  kقســمت تصادفــی تقســیم مینمایــد ،بــه
نحــوی کــه در آن  k-1بخــش از دادههــا بــرای آمــوزش
و یــک قســمت نیــز بــه منظــور تســت شــبکه مــورد
اســتفاده قــرار ميگیــرد .فرآینــد مذکــور  kمرتبــه تکــرار

آمــوزش و تســت تقســیم میگردنــد .پــس از مشــورت بــا

بــا  3تنظیــم گردیــد .در نتیجــه  117ســری از دادههــا در
راســتای آمــوزش و  59ســری از آنهــا جهت تســت شــبکه

عصبــی پیشــنهادی ب ـهکار گرفتــه شــد .فرآینــد آمــوزش
شــبکه در هــر دوره بــا تزریــق یــک ســری از دادههــا
صــورت گرفتــه و در آن مســیر رفــت و برگشــت طــی

میشــود .در مســير رفــت ،کميتهــاي وروديِ شــبکه
وزندار شــده در توابــع دینامیــک نرونهــاي مربــوط بــه

هــر اليــه قــرار ميگيــرد .خروجــي هــر نــرون مجــددا ً
بــه عنــوان بــردار ورودي جديــد بــه اليــه بعــدي تزريــق
شــده و عمليــات مشــابهي روي هــر يــک از آنهــا صــورت
میپذیــرد .خروجــي آخريــن اليــه بــا خروجــي واقعــي

شــبکه مقايســه شــده و اختــاف آنهــا بــه عنــوان خطــا

در نظــر گرفتــه ميشــود .در مســير برگشــت بــا توجــه
بــه خطــاي بــه دســت آمــده ،وزن بردارهــا بــه نحــوی
تنظیــم میشــود کــه در مســير رفــت پیشــرو خطــای

کمتــر حاصــل آیــد.

تنظیــم اوزان شــبکه عصبــی مصنوعــی پیشــنهادی بــا
اســتفاده از الگوریتــم ژنتیــک

یــک شــبکه عصبــی مصنوعــی دقیــق ،کارآمــد و بــا
قابلیــت تعمیمپذیــری بــاال بــا انتخــاب صحیــح و
مناســب متغیرهــای ورودی (ماننــد اوزان اولیــه) ،تعــداد
ن الیههــای پنهــان و
الیههــای میانــی ،تعــداد نــرو 

انتخــاب الگوریتمهــای مناســب آمــوزش شــبکه ،حاصــل
میشــود .لــذا بــا انتخــاب بهینــه ایــن متغیرهــا ،میتــوان

انتظــار داشــت شــبکه عصبــی مصنوعــی نتایــج دقیــق و

درســتی را بــه عنــوان خروجــی ارائــه دهــد.

میشــود و بــا توجــه بــه میانگیــن خطــای پیشبینــی
جدول  -3نرونهای خروجی شبکه عصبی پیشنهادی به همراه مقادیر بیشینه ،کمینه ،میانگین و انحراف معیار
نرون خروجی

نماد اختصاری

مقدار بیشینه

مقدار کمینه

میانگین

انحراف معیار

ضریب حجمی سیال ()bbl/STB

Bo

2/3947

1/039

1/6656

0/4137

فشار نقطه حباب ()psi

BP

4590

624

2983/4

1201
1. Back Propagation
2. K-Flod Cross Validation
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یکــی از قابلیتهــای الگوریتــم ژنتیــک کــه بهصــورت

ورودی شــبکه عصبــی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.

اوزان اتصــاالت شــبکه اســت .در ادامــه ،چگونگــی بکارگیری

(کروموزمهــای الگوریتــم ژنتیــک) در تکــرار نخســت بــه

ترکیبــی بــا شــبکه عصبــی اســتفاده میشــود ،تنظیــم

اوزان اولیــه متناظــر بــا ورودیهــای شــبکه عصبــی

الگوریتــم ژنتیــک بــه منظــور تعییــن اوزان شــبکه عصبــی

صــورت تصادفــی انتخــاب میشــوند .همچنیــن ،رابطــه

کدگذاری کروموزمها

کرومــوزم از الگوریتــم ژنتیــک قلمــداد میگــردد و از

توســعه یافتــه در ایــن تحقیــق تشــریح میشــود.

میانگیــن مجــذور خطــا 1بــه عنــوان تابــع بــرازش هــر
ایــن رو بــه کارگیــری عملگــر تقاطــع ممکــن میشــود.
2

هــر یــک از کروموزمهــای الگوریتــم ژنتیــک از مجمــوع

در پایــان هــر تکــرار %10 ،از بهتریــن کروموزمهــا بــه

وزنهــا و بایاسهــای متناظــر بــا معمــاری شــبکه عصبــی

همــراه  %90کرومــوزم تولیــد شــده تصادفــی جدیــد،

تشــکیل میشــود .بــه عنــوان مثــال ،شــکل  2کرومــوزم

بــه نســل بعــد منتقــل میگردنــد .فرآینــد مذکــور تــا

حاصــل از معمــاری یــک شــبکه بــا  4نــرون ورودی2 ،

رســيدن بــه شــرایط توقــف الگوریتــم ادامــه مییابــد.

نــرون در الیــه میانــی و یــک نــرون در الیــه خروجــی را

در پایــان بهتریــن کرومــوزم بــه عنــوان اوزان اولیــه بــه

نمایــش میدهــد .در ایــن شــبکه اوزانــی کــه الیــه اول و

دوم را بــه یکدیگــر متصــل مینماينــد بــا

Wi1

شــبکه عصبــی مصنوعــی اعمــال میشــود.

نمایــش

عملگرهای تقاطع و جهش

داده میشــود و تعــداد آنهــا برابــر بــا  8اســت .همیــن
طــور اوزانــی کــه الیــه دوم و ســوم را بــه یکدیگــر متصــل

بــه منظــور تقاطــع کروموزمهــای منتخــب والــد و تولیــد

میکنــد بــا  Wi2نمایــش داده میشــود کــه تعــداد آنهــا

کروموزمهــای فرزنــد ،از عملگــر تقاطــع یــک نقطــهای

3

برابــر بــا  2اســت و در مجمــوع تعــداد کل اوزان شــبکه

اســتفاده شــده اســت .عملگــر تقاطــع بــه منظــور تولیــد

برابــر بــا  10خواهــد بــود .از ســوی دیگــر تعــداد  2بایــاس

نســل در هــر تکــرار مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد و

بــرای دو عــدد نــرون الیــه دوم در نظــر گرفتــه میشــود

هــدف اصلــی از بهکارگیــری ایــن عملگــر ،تولیــد نســلی بــا

کــه بــا  bi1نمایــش داده میشــود و همچنیــن یــک عــدد

برازندگــی 4بهتــر اســت ،مشــروط بــر ایــن کــه هــر یــک از

بایــاس بــا عالمــت  bi2بــرای یــک عــدد نــرون در الیــه ســوم

فرزنــدان ،مشــخصههای مطلــوب والدیــن خــود را بــه ارث

مشــخص میشــود .مجمــوع ایــن بایاسهــا برابــر بــا 3

ببرنــد .در عملگــر تقاطــع یــک نقطـهای ،يــك نقط ه بــر روی هر

عــدد خواهــد بــود .در نتیجــه طــول کرومــوزم مــورد نظــر

کرومــوزم انتخــاب شــده و فرزنـدان بــا ترکیــب ژنهــای قبــل و

برابــر بــا  13اســت .از همیــن رو 67 ،ژن بــرای هــر کرومــوزم

میگردنــد .همانگونــه کــه در شــکل  4مشــاهده میشــود،

برابــر بــا مجمــوع تعــداد اوزان و بایاسهــای ایــن شــبکه و

بعــد نقطــه تقاطــع کرومــوزم والدیــن منتخــب حاصــل

متناظــر بــا شــبکه عصبــی شــکل  1متصــور اســت.

پــس از اعمــال عمگــر تقاطــع تــک نقطــهای دو کرومــوزم
والــد ،تبدیــل بــه دو کرومــوزم فرزنــد میشــوند .ایــن عملگــر

تابع برازندگی

در هــر تکــرار بــه تعــداد نصــف کروموزمهــای موجــود صــورت

شــکل  3چگونگــی تعامــل شــبکه عصبــی و الگوریتــم

میپذیــرد و در انتخــاب کروموزمهــای والــد از رویکــرد

ژنتیــک را نمایــش میدهــد .مطابــق ایــن شــکل ،پــس از

چــرخ رولــت بهــره گرفتــه میشــود.
5

انجــام فرآینــد پیــش پــردازش ،مجموعــه دادهها بــه عنوان
b12

b21

b11

w22

w12

W 81

W71

W61

W51

W41

W31

W21

W 11

شکل  -2نمایش کروموزم نمونه از معماری شبکه عصبی با  4نرون ورودی 2 ،نرون در الیه میانی و یک نرون در الیه خروجی
)1. Mean Squared Error (MSE
2. Crossover
3. Single-Point Crossover
4. Fitness
5. Roulette Wheel
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شکل  -3نحوه بهکارگیری الگوریتم ژنتیک در تنظیم اوزان شبکه عصبی مصنوعی پیشنهادی

شکل  -4تبدیل دو کروموزم والد به دو کروموزم فرزند با استفاده از عملگر تقاطع

پــس از بهکارگیــری عملگــر تقاطــع ،جهــت بررســی
گســتردهتر فضــای جــواب مســاله ،از عملگــر جهــش 1نیــز

اســتفاده میشــود بهطوریکــه در آن یــک محــل از
هــر کرومــوزم بهصــورت تصادفــی انتخــاب شــده و مقــدار
ژن متناظــر بــا احتمــال  0/5بــه میــزان  %10افزایــش

(کاهــش) مییابــد.

یکســان بــا مشــخصات پردازنــده  2/27گیــگا هرتــزی و َر ِم
 4گیــگا بایتــی بــا سیســتم عامــل وینــدوز  7بهدســت
آمــده اســت .بــه منظــور انتخــاب پارامترهــای الگوریتــم

ژنتیــک همچــون تعــداد جمعیــت اولیــه ،احتمــال تقاطــع
و احتمــال جهــش ،الگوریتــم چندیــن بــار اجــرا شــد.
مطابــق جــدول  4نتایــج حاصــل از روش ســعی و خطــا

شرط توقف

تعــداد کل تکــرار الگوریتــم ژنتیــک برابــر بــا  100در نظــر

گرفتــه شــده اســت و اگــر بعــد از  30تکــرار بهبــودی در
مقادیــر برازندگــی بــه وجــود نیایــد ،الگوریتــم متوقــف
میشــود.

نشــان داد کــه بهتریــن خروجــی الگوریتــم ژنتیــک بــا
فــرض جمعیــت اولیــه  100کرومــوزم ،احتمــال تقاطــع

 0/8و احتمــال جهــش  0/2ممکــن میگــردد .در واقــع

بــه ازای پارامترهــای مذکــور ،مقــدار میانگیــن مطلــق

خطــای نســبی بــرای هــر دو مولفــه خروجــی شــبکه
2

عصبــی پیشــنهادی (ضریــب حجمــی ســیال و فشــار

نتایج محاسباتی

فرآینــد آمــوزش و تســت شــبکه عصبــی پیشــنهادی و

همچنیــن الگوریتــم ژنتیــک در نرمافــزار

کدنويســي شــده و نتایــج محاســباتی آنها توســط سیســتم

MATLAB

نقطــه حبــاب) کمینــه میگــردد.

1. Mutation
)2. Absolute Average Relative Error (AARE
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جدول  -4درصد خطای شبکه عصبی پیشنهادی به ازای پارامترهای مختلف الگوریتم ژنتیک
تعداد جمعیت

احتمال تقاطع

احتمال جهش

درصد  AAREبرای ضریب حجمی درصد  AAREبرای فشار نقطه حباب

50

0/6

0/4

2/4095

3/4352

50

0/7

0/3

1/9128

5/3098

50

0/8

0/2

2/1281

4/6094

50

0/9

0/1

1/622

2/8524

100

0/6

0/4

1/8544

4/6965

100

0/7

0/3

1/9146

6/6818

100

0/8

0/2

1/4379

2/5325

100

0/9

0/1

1/6514

3/1956

150

0/6

0/4

2/1142

4/6532

150

0/7

0/3

1/9469

5/6549

150

0/8

0/2

1/7561

3/5787

150

0/9

0/1

1/9695

4/0588

بــا تنظیــم پارامترهــای الگوریتــم ژنتیــک ،اوزان اولیــه

مشــاهده میشــود ،مقــدار پیشبینــی شــده بســيار

بدیــن طریــق شــبکه عصبــی جهــت پیشبینــی (مرحلــه

بــا شــکل  10معادلــه بــرازش بــرای پیشبینــی مقــدار

شــبکه عصبــی مطابــق جــدول  5محاســبه میگــردد و

تســت) مهیــا میشــود.

در شــكلهاي  5و  6بــه ترتیــب فرآینــد آمــوزش و تســت
شــبکه عصبــی پیشــنهادی بــرای نتايــج ضریــب حجمــی

ســیال رســم شــده اســت .همانطــور کــه مشــاهده

میشــود ،مقــدار پیشبینــی شــده بــه مقــدار قابــل
توجهــی مشــابه بــا مقــدار واقعــی  Boاســت .همچنیــن،

مطابــق بــا شــکل  7معادلــه بــرازش بــرای پیشبینــی
مقــدار  Boبــه صــورت رابطــه  1حاصــل میآیــد:
()1

Y = 0.97 T + 0.054

نزديــك بــه مقــدار واقعــی  Pbاســت .همچنیــن ،مطابــق
Pb

بــه صــورت رابطــه  2حاصــل میشــود:
()2

Y=T-47

ضریــب همبســتگی معادلــه فــوق نزدیــک بــه  1و برابــر بــا

 0/997و شــاخص میانگیــن مجــذور خطــا ( )MSEبرابــر
بــا  0/001اســت .مقــدار همبســتگی بــاال و میــزان ناچیــز
خطــا حکایــت از دقــت بــاالی نتایــج پیشــبینی فشــار

نقطــه حبــاب دارد.

بــه منظــور آنالیــز دقیقتــر ،رویکــرد پیشــنهادی ایــن

پژوهــش بــا ســه روش کالســیک موجــود در مراجــع

ضریــب همبســتگی معادلــه  1برابــر بــا  0/997و

مقایســه گرديــد .بــا فــرض  eبــه عنــوان خطــای نســبی

بــا  0/00038اســت .مقــدار همبســتگی بــاال و میــزان

،MSEا ،1 RMSEا ،2 AREا  AAREو ضریب همبستگی در

همچنیــن ،شــاخص میانگیــن مجــذور خطــا ( )MSEبرابــر
ناچیــز خطــا حکایــت از دقــت بــاالی نتایــج پیشبینــی
ضریــب حجمــی ســیال دارد.

در شــكلهاي  8و  9بــه ترتیــب نمــودار دقــت فرآینــد
آمــوزش و تســت شــبکه عصبــی پیشــنهادی را بــرای
فشــار نقطــه حبــاب نشــان میدهنــد .همانطــور کــه

پیشبینــی ،مطابــق بــا روابــط  6-3شــاخصهایی چــون
پیشبینــی ضریــب حجمــی ســیال محاســبه گرديــد كــه
مقاديــر آن در جــدول  6ارائــه شــده اســت (شــاخصهای

مذکــور در پیشبینــی فشــار نقطــه حبــاب توســط
رویکــرد پیشــنهادی ایــن مقالــه نیــز محاســبه شــدهاند).
1. Root Mean Squared Error
2. Absolute Relative Error
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جدول  -5اوزان اولیه شبکه عصبی پیشنهادی بر طبق نتایج الگوریتم ژنتیک
بردار اوزان
Wi1= [-0/60, 0/17, 0/19 ,0/02, 0/76, 0/33 , 0/86, 0/52, 0/1 , 0/55, 0/22, 0/93, 0/39, -0/70

,0/53 0/29, 0/60, 1/83, 0/20 , 0/32, 0/36, 1/20, 0/33, 0/59, 0/28, 0/53, 0/21, -0/18, 0/32
,0/40, 0/83, 1/17 , 0/47, 0/40, 0/71, 0/13, 0/45, 0/13, 0/45, -1/12, 0/67, 0/53, 0/27, 0/67
]0/27, 0/67, 0/53, 1/22, 0/54, -0/11, 1/72, 0/73
[Wi2 =]0/30, 0/74, 0/44, 0/48, 0/15, -0/16 ,0/94, 0/22, 1, 0/55, 0/74, 1/58
[bi =]0/71, 0/67, 0/59, 0/19, 0/98, 0/85, 2/55

هدف
خروجي

2/5
2
1/5
40

20

60
80
100
تعداد نمونه
شکل  -5نمودار دقت فرآیند آموزش شبکه برای ضریب حجمی سیال

0

1

هدف
خروجي

2/5
2
1/5
20

30
50
40
تعداد نمونه
شکل  -6نمودار دقت فرآیند تست شبکه برای ضریب حجمی سیال
2/5

نقاط داده
بهترين خط
Y=T

2

1/5

1/5
2
2/5
مقدار ضريب حجمي سيال مورد انتظار ()T

1

1

مقدار ضريب حجمي سيال پيشبيني ()Y

R= 0/99767

20

1

شکل  -7نمودار برازش خروجی شبکه عصبی بر حسب مقدار واقعی ضریب حجمی سیال

ضریب حجمی سیال ()bbI/STB

3

ضریب حجمی سیال ()bbI/STB

3
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3000

هدف
خروجي

2000
20

40
60
80
100
تعداد نمونه
شکل  -8نمودار دقت فرآیند آموزش شبکه برای فشار نقطه حباب

0

1000

فشار نقطه حباب ()psi

4000

3000

هدف
خروجي

2000
1000
20

10

30
40
50
تعداد نمونه
شکل  -9نمودار دقت فرآیند تست شبکه برای فشار نقطه حباب
R= 0/99774

Y=T

1000
2000 3000 4000 5000
مقدار فشار نقطه حباب مورد انتظار ()psi

2000
1500
1000
500
0

0

مقدار فشار نقطه حباب پيشبيني شده ()psi

نقاط داده
بهترين خط

5000
4500
4000
3500
3000
2500

فشار نقطه حباب ()psi

4000

شکل  -10نمودار برازش خروجی شبکه عصبی بر حسب مقدار واقعی فشار نقطه حباب
جدول  -6مقایسه رویکرد شبکه عصبی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک با روشهای کالسیک موجود در مراجع
روش مورد بررسي

ویژگی

روش پیشنهادی :شبكه عصبي مبتني
برالگوريتم ژنتيك

Bo

0/0197 0/00038

Pb

0/0329 0/00108

روش کالسیک []24

Bo

0/844

0/9186

0/912

روش کالسیک []25

Bo

0/254

0/5039

0/4964

0/4893

Bo

0/922

0/9602

0/9265

0/8948

روش کالسیک []23

MSE

RMSE

ARE

AARE

ضریب همبستگی

0/00021

0/0146

0/997

0/00024

0/0253

0/997

0/9012

0/888
0/944
0/798
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()3

ایــن امــر جریــان نفــت بــه ســمت چــاه را نیــز کندتــر
مینمایــد .مطابــق شــکل  11ب و بــا فــرض ثابــت

()4

بــودن فشــار ،مشــاهده میشــود کــه افزایــش دمــا در

()5

حبــاب را افزایــش میدهــد.

()6

در شــکل ( 11ج) و بــا فــرض ثابــت بــودن دمــا ،نمــودار

نتایــج محاســباتی شــاخصهای یــاد شــده نشــان
میدهــد کــه روش پیشــنهادی در مقایســه بــا ســایر
روشهــا ،از همبســتگی باالتــر و خطــای کمتــری
دارد .در نتیجــه ،شــبکه عصبــی مبتنــی بــر الگوریتــم
ژنتیــک قــادر بــه پیشبینــی خصوصیــات ســیاالت
ميباشــد .همچنیــن ،نتایــج بــه دســت آمــده نشــان

میدهــد شــبکه عصبــی پیشــنهادی بــر محدودیــت
روشهــای کالســیک و همچنیــن محدودیتهــای

انجــام آزمایشهــای  PVTفائــق آمــده و میتوانــد در
صیانــت از مخــازن نفتــی ایــران راهگشــا باشــد.

تحلیــل حساســیت روی متغیرهــای خروجــی شــبکه
عصبــی مصنوعــی پیشــنهادی

ســیاالت چنــد جزیــی همچــون نفــت ،فشــار نقطــه

از ســمت راســت بــه چــپ بــه شــکل زیــر قابــل بررســی
ا ست :

بــا کاهــش فشــار اولیــه مخــزن ،حجــم نفــت بــه خاطــر
انبســاط آن افزایــش مییابــد .ایــن امــر بــه صــورت

افزایــش ضریــب حجمــی ســیال مشــاهده میگــردد،

بهطوریکــه افزایــش حجــم مذکــور تــا فشــار نقطــه
حبــاب ادامــه مییابــد .در فشــار نقطــه حبــاب ،نفــت

بیشــترین انبســاط خــود را تجربــه مینمایــد و ضریــب
حجمــی ســیال نیــز بــه حداکثــر مقــدار خــود خواهــد

رســید .بــا افــت فشــار بــه زیــر نقطــه حبــاب ،حجــم
نفــت و ضریــب حجمــی ســیال بــه دلیــل آزاد شــدن

گاز محلــول کاهــش یافتــه و رفتــه رفتــه بــه مقــدار
یــک نزدیــک میشــود.

در ایــن بخــش از مقالــه ،بــا فــرض ثابــت بــودن دمــا

شــکل ( 11د) نیــز نشــان میدهــد کــه در یــک دمــای

شــبکه عصبــی یعنــی ضریــب حجمــی ســیال و فشــار

حبــاب ســیال میشــود .در جــدول  7نیــز تحلیــل

مطابــق شــکل  11الــف ،فشــار ثابــت در نظــر گرفتــه

همبســتگی در پیشبینــی ضریــب حجمــی ســیال و

(فشــار) اثــر تغییــرات فشــار (دمــا) بــر خروجیهــای

نقطــه حبــاب ،تحلیــل میگــردد.

ثابــت ،افزایــش فشــار ســبب افزایــش فشــار نقطــه
حساســیت بــر روی شــاخصهای خطــا و ضریــب

فشــار نقطــه حبــاب ارائــه شــده اســت.

میشــود .دمــا نیــز در مخــزن نفتــی مــورد نظــر
مقــداری تقریب ـاً ثابــت دارد و در نتیجــه حجــم ســیال

در واقــع بــه ازای تغییــرات  %10دمــا %15 ،فشــار و

کــه بــا افزایــش دمــا ،حجــم ســیال موجــود در ســطح

همبســتگی و خطــای پیشبینــی محاســبه شــده اســت.

مخــزن نیــز ثابــت خواهــد بــود .ایــن در حالــی اســت

افزایــش یافتــه و بــر حســب معــادالت ترمودینامیکــی،

ضریــب حجمــی ســیال بــا افزایــش روبــهرو میشــود.
رســيدن بــه نقطــه فشــار حبــاب ســبب میشــود تــا
درصــدی از نفــت بــه گاز تبدیــل شــود .همچنیــن،

همچنیــن  %20چگالــی ،درصــد تغییــرات در ضرایــب

بــه عنــوان مثــال ایــن نتایــج بیــان مــیدارد کــه
افزایــش  %10در مقادیــر دمــا (و ثابــت مانــدن ســایر

مولفههــای ورودی شــبکه عصبــی پیشــنهادی) ،عــاوه

بــر افزایــش خطــای پیشبینــی ضریــب حجمــی ســیال،
ضریــب همبســتگی یــک  %0/1کاهــش مییابــد.
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ضریب حجمی سیال ()bbi/STB

6001

913 2638 3995 4820
فشار ()P
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دما ()°C

د

6001

813 2416 3218 4992
فشار ()P
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4500
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3500
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فشار نقطه حباب ()Psi

ج

2/4
2/2
2
1/8
1/6
1/4
1/2
1

ضریب حجمی سیال ()bbi/STB

271

255
دما ()°C

193/3 190

274

فشار نقطه حباب ()Psi

الف

2/4
2/2
2
1/8
1/6
1/4
1/2
1

ب

5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
193/3

شکل  -11الف) تغییرات ضریب حجمی سیال به ازای افزایش دما ،ب) تغییرات فشار نقطه حباب به ازای افزایش دما ،ج) تغییرات ضریب
حجمی سیال به ازای افزایش فشار ،د) تغییرات فشار نقطه حباب به ازای افزایش فشار
جدول  -7تحلیل حساسیت بر خطای پیشبینی و ضریب همبستگی به ازای تغییرات در دما ،فشار و چگالی
ميزان تغييرات در دما ،فشار
و چگالی
 %10افزایش دما
 %10کاهش دما
 %15افزایش فشار
 %15کاهش فشار
 %20افزایش چگالی
 %20کاهش چگالی

درصد تغییرات درصد تغییرات درصد تغییرات درصد تغییرات

درصد تغییرات
ضریب همبستگی

ویژگی

MSE

RMSE

ARE

AARE

Bo

2/5

5/2

7/4

8/6

-1/0

Pb

1/135

4/53

3/58

7/68

- 2/0

Bo

-4/18

-6/9

-7/4

-3/1

-1/0

Pb

5/43

7/19

25

4/30

-1/0

Bo

3/97

5/39

3/52

8/56

-2/0

Pb

1/161

3/61

50

7/55

-3/0

Bo

5/10

6/42

6/47

1/56

-4/0

Pb

2/59

1/26

8/20

5/23

-1/0

Bo

4/18

6/8

5/9

3/12

-1/0

Pb

4/10

8/42

5/37

7/38

-2/0

Bo

-4/68

-6/43

-38

-6/37

1/0

Pb

0/92

6/0

-1/4

-7/0

0/0

نتیجهگیری

در ایــن مقالــه از شــبکه عصبــی مصنوعــی مبتنــی

بــر الگوریتــم ژنتیــک بــه منظــور پیشبینــی نتایــج
آزمایشهــای  PVTبهــره گرفتــه شــد .در ایــن راســتا

ضریــب حجمــی ســیال و فشــار نقطــه حبــاب (دو مــورد

از خصوصیــات مهــم ســیال مخــازن) بــه عنــوان هــدف

پیشبینــی شــبکه انتخــاب شــدند .شــبکه عصبــی

مصنوعــی طراحــی شــده از نــوع پیشــرو بــا ســه الیــه بــود
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 و همچنیــنPVT بــر مشــکالت انجــام آزمایشهــای

 ســری کامــل176 و بــه منظــور آزمایــش و تســت آن از

 شــبکه پیشــنهادی میتوانــد روشــی، در نتیجــه.نمایــد

 جهــت افزایــش دقــت و، بــه عــاوه.اســتفاده گردیــد

محدودیــت کاربــرد منطقـهای روشهــای کالســیک غلبــه

 مخــازنPVT کارا بــه منظــور پیشبینــی آزمایشهــای

.نفتــی ایــران قلمــداد گــردد
تشکر و قدردانی

 حلقــه چــاه نفــت مناطــق جنــوب ایــران22 دادههــای

بازدهــی بیشــتر شــبکه عصبــی پیشــنهادی از قابلیتهــای
الگوریتــم ژنتیــک در بهینهســازی اوزان اولیــه اتصــاالت

 نتایــج محاســباتی حکایــت.بهــره گرفتــه شــده اســت
از توانایــی شــبکه عصبــی پیشــنهادی در پیشبینــی

تهيهکننــدگان ايــن پژوهــش وظيفــه خــود میداننــد

خروجيهــاي مــدل بــا ضریــب همبســتگی بــاال و

.تشــکر نماینــد

کــه رویکــرد پیشــنهادی در مقایســه بــا روشهــای

کــه از همفکــری و راهنماییهــاي کلیــه همــکاران

 ایــن نتایــج نشــان میدهــد.خطــای بســیار ناچیــز دارد
کالســیک عمکــرد بســیار بهتــری داشــته و توانســته اســت
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