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تشخیص وقوعگیر رشته حفاری با تحلیل سیگنال
گشتاور
فاطمه سادات روحانی *1و حمید حسنپور
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 -1گروه حفاری ،پژوهشکده مهندسی نفت ،پردیس توسعه صنایع باالدستی نفت ،پژوهشگاه صنعت نفت ،تهران ،ایران
 -2دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،ایران
تاريخ دريافت95/11/9 :

تاريخ پذيرش96/5/18 :

چكيده
وقــوع گیــر در رشــته حفــاری در صنعــت نفــت یکــی از مشــکالت پرهزینــه و وقتگیــر عملیــات حفــاری بــوده کــه پارامترهــای حیــن
حفــاری ،نظیــر گشــتاور رشــته حفــاری و ســاختار زمیــن در وقــوع گیــر رشــته حفــاری تاثیــر مســتقیمی در ایــن مشــکل دارنــد .تجــارب
نشــان داده اســت در زمــان گیــر رشــته حفــاری ،گشــتاور بهطــور لحظــهای افزایــش و ســرعت چرخــش متــه کاهــش مییابــد .از
آنجائیکــه در تشــخیص ایــن تغییــرات امــکان بــروز خطــای انســان و عــدم دقــت کافــی وجــود دارد لــذا بــا شناســایی تغییــرات ســوزنی
شــکل مشــترک ســیگنال گشــتاور و ســرعت چرخــش متــه ،لحظــه وقــوع گیــر را میتــوان تشــخیص داد .در ایــن تحقیــق تغییــرات
مثبــت و منفــی ســیگنال تشــخیص داده شــده و از معیارهــای دقــت و خطــای دســتهبندی بــرای ارائــه نتایــج اســتفاده گردیــده و نتایــج
شبیهســازی بیانگــر کارایــی بــاالي روش پیشــنهادي ،نســبت بــه روشهــاي موجــود میباشــد .نتایــج ،نشــاندهنده پیــدا نمــودن % 95
از گیرهــای رشــته در نمونــه حفاریهــای در دســترس بــود .بهعــاوه ،نشــان داده شــده اســت کــه روش پیشــنهادي بــه زمــان کوتاهــی
بــراي آنالیــز یــک ســیگنال نیــاز دارد ،بنابرایــن میتــوان از آن در سیســتمهاي بالدرنــگ اســتفاده کــرد.
كلمات كليدي :گیر رشته حفاری ،پردازش سیگنال ،گشتاور ،چرخش مته ،هوش مصنوعی.

مقدمه

عملیــات حفــاری نفــت و گاز بســیار گــران میباشــد و از
ایــن رو تعجــبآور نیســت کــه اشــتباهات و حــوادث در
طــول حفــاری ســبب ایجــاد هزینههــای زیــادی شــود.

حــوادث ممکــن اســت منجــر بــه از دســت دادن تجهیزات

گــران قیمــت و متعاقــب آن ،تاخیــر عملیــات بــرای روزهــا
و یــا هفتههــا گــردد [ .]1یکــی از مشــکالت پرهزینــه
و وقتگیــر عملیــات حفــاری وقــوع گیــر رشــته حفــاری

اســت کــه اگــر ســریع اقــدام و گیــر رشــتهها آزاد نشــود،
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خســارت مالــی زیــادی بههمــراه دارد .بــه طــور کلــی،
محدودیــت در گــردش رشــته و عــدم وجــود حرکــت

بــاال و پاییــن در رشــته حفــاری را گیــر رشــته حفــاری
میگوینــد .در عمليــات حفــاری در زیــر ســطح دريــا،
گيــر رشــتهها بــه تنهايــي ميتوانــد هزينــه توســعه يــك

چــاه را بــه انــدازه  %30افزايــش دهــد [ .]2بیشــتر آمارهــا
نشــان میدهــد کــه اگــر گیــر رشــته در ســاعات اولیــه
وقــوع شناســایی شــود مشــکل راحتتــر حــل میگــردد

[ .]3نيروهــاي درون چاهــي كــه مانــع چرخــش يــا
خــروج رشــتهها از چــاه مىشــوند را میتــوان گیــر

رشــته حفــاری تعریــف نمــود [.]2
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پــس از گيركــردن يــك رشــته در عمليــات حفــاري،

را دریافــت کــرده اســت پاســخ مطلــوب را میدهــد [.]2

ميگيــرد .از جملــه روشهــاي مرســوم و شــناخته شــده

مخــزن ،بــرای حفاریهــای خشــکی و دریــا بهینــه باشــد،

تالشهــاي زيــادي بــراى بيــرون آوردن آن صــورت

آزادســازي رشــتههاي حفــاري ،روش افزايــش كشــش

در نتیجــه یافتــن روشــی کــه بــدون توجــه بــه ســازند یــا
بســیار کارآمــد خواهــد بــود.

رو بــه بــاال و افزايــش وزن رو بــه پاييــن ميباشــند كــه

گشــتاور 1نیرویــی اســت کــه در اثــر دوران رشــته حفــاری

بيشــتر مواقــع منجــر بــه آزادســازي رشــته حفــاري از

نشــانهای از عملکــرد غیــر طبیعــی حفــاری اســت[.]8

تــا حــدودي وقتگيــر و هزينهبــر هســتند؛ ولــي در

ایجــاد میشــود .تغییــرات ناگهانــی در گشــتاور معمــوال

چــاه ميشــوند [ .]4مشــكل گيــر رشــته حفــاري زمانــي

گشــتاور یکــی از فاکتورهــای مهــم در پارامترهــای حفاری
اســت و معمــوالً بــا توجــه به نــوع ســازند و ســابقه حفاری

تنهــا راه حــل ،بريــدن رشــته حفــاري در چــاه و انجــام

تعریــف میشــود کــه در تمــام طــول عملیــات بایــد

قســمت گيــر و حفــاري چــاه انحرافــي بــراى انجــام ادامــه

رشــته حفــاری گیــر کنــد ،از آنجــا کــه نیــروی چرخــش

برنامــه حفــارى ،افزايــش زمــان و هزينــه بســیاری خواهــد

گشــتاور بهطــور لحظــهای بــاال مــیرود [ .]9نیــروی

بــه دو گــروه گیــر مکانیکــی و گیــر نیروهــای تفاضــل

در بســیاری از علــل مختلــف گیــر رشــته حفــاری عامــل

حفاریهــا بهصــورت جهــتدار و افقــی انجــام میشــود

اعمــال نیروهایــی بــرای بــاال بــردن گشــتاور ،در برخــی

گیــر رشــته حفــاری میشــود .گرچــه گیــر رشــته

نشــان میدهــد کــه ســرعت چرخــش دورانــی 2متــه

عمــودی انجــام نمیشــود ،نیــز وجــود دارد [ .]6در هنــگام

کاهــش مییابــد .اهمیــت  RPMاز آن جهــت اســت کــه

رشــتهها بــا گذشــت زمــان کــم میشــود .لــذا واکنــش

کاهــش یافتــه و اصطــکاک بهوجــود آمــده از چرخــش

هزینههــای ســنگین بــه بــار آورد .پــس در قــدم اول بایــد

حفــاری ،اپراتــور نمودارگیــری 3بــا کنتــرل حفــار بــا تحــت

نســبت بــه آزادســازی آن اقــدام گــردد [.]7

نیــز اســتفاده از محدودکنندههــای مقــدار پارامتــر کــه

اهميــت بيشــتري پيــدا ميكنــد كــه بــه داليلــي نتــوان
رشــته حفــاري را از چــاه بيــرون آورد .در ايــن صــورت

چاههــای مجــاور ،یــک محــدوده مجــاز بــرای گشــتاور

عمليــات ماندهيابــي و در بدتريــن حالــت ،مســدودكردن

گشــتاور در ایــن محــدوده نگــه داشــته شــود .حــال اگــر

عمليــات حفــاري ميباشــد [ .]5ايــن امــر باعــث تغييــر

همچنــان بــه رشــته حفــاری اعمــال میشــود در نتیجــه

شــد .عوامــل زیــادی در گیــر رشــته موثــر هســتند کــه

گشــتاور در وقــوع گیــر رشــته حفــاری موثــر اســت ،و

فشــاری تقســیمبندی میشــوند .امــروزه بیشــتر

شناســایی گیــر اســت .همچنیــن میتــوان بــا اســتفاده از

و پیچیدگــی حفــاری جه ـتدار باعــث باالرفتــن ریســک

مــوارد گیــر پیــش آمــده را برطــرف کــرد [ .]10بررسـیها

حفــاری ،حتــی زمانیکــه بیشــتر حفاریهــا بهصــورت

حفــاری در لحظــه وقــوع گیــر رشــته بهصــورت ناگهانــی

گیــر نمــودن رشــته حفــاری در چــاه ،احتمــال آزاد ســازی

هــر گاه رشــته حفــاری گیــر کنــد ،قابلیــت چرخــش متــه

نادرســت بهراحتــی میتوانــد شــرایط را بدتــر کــرده و

آن جلوگیــری میکنــد .در حــال حاضــر حیــن عملیــات

گیــر پیــش آمــده بــه ســرعت شناســایی شــود و ســپس

نظــر گرفتــن ایــن پارامترهــا و بررســی لحظ ـهای آنهــا و

تاکنــون روشهــای بســیاری بــرای پیشبینــی و

بــر روی گشــتاور و یــا دیگــر پارامترهــا تعریــف میشــوند،

تمامــی روشهــای یــاد شــده اطالعــات یــک مخــزن یــا

روش وابســتگی کامــل بــه اپراتــور دارد ،دقیــق و قابــل

تشــخیص گیــر رشــته حفــاری معرفــی شــده اســت .در

از بــروز گیــر رشــته جلوگیــری میکنــد از آنجــا کــه ایــن

ســازند خــاص مــورد پــردازش قــرار میگیــرد ،چــرا کــه

اتــکا نیســت.

تنظیمــات پارامترهــای حفــاری و نــوع گل اســتفاده شــده
در هــر منطقــه یــا ســازند متفــاوت اســت [ .]7بنابرایــن

هــر روش فقــط بــرای همــان منطقــهای کــه اطالعــات

1. Torque
)2. Rotation Per Minute (RPM
3. Mud Logging
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همچنیــن تغییــرات ایــن دو پارامتــر بــا توجــه بــه

منفــی ســیگنال چرخــش متــه ،کــه در یــک زمــان اتفــاق

نشــاندهنده گیــر رشــته حفــاری نیســت .بــا در نظــر

دقــت بســیار خوبــی شناســایی کنــد.

سیاســت حفــاری ،زیــاد اســت و هــر تغییــر در آنهــا

گرفتــن نــکات یــاد شــده در مــورد گشــتاور و ،RPM
میخواهیــم بــا اســتفاده از تکنیکهــای جدیــد پــردازش

ســیگنال ،وقــوع گیــر رشــته حفــاری را درســت در لحظــه

افتــاده باشــد ،لحظــه گیــر کــردن رشــته حفــاری را بــا

مــروری بــر کارهــای انجــام شــده در تشــخیص

وقــوع گیــر رشــته حفــاری

وقــوع شناســایی کنیــم .ای ـنکار کمــک شــایانی بــه تیــم

وارن در ســال  1940یــک مقالــه پایــه در مــورد علــل

هزینــه حفــاری میکنــد [ 12و  .]11همچنیــن ایــنکار

علــل اصلــی گیــر کــردن رشــته حفــاری را ســیال حفــاری

انســان از رونــد حفــاری اســت.

عوامــل زمینشناســی معرفــی کــرد [ .]13کینگزبــروک

عملیــات حفــاری بــرای رفــع مشــکل و کاهــش زمــان و

وقــوع ،جلوگیــری و رفــع گیــر رشــته نوشــت و در آن

قــدم مهمــی بــرای رســیدن بــه حفــاری هوشــمند و حذف

و مشــکالت آن ،چســبیدن رشــته حفــاری بــه جــداره و

گرچــه امــروزه اســتفاده از مادالگینــگ باعــث شــده تــا

و همکارانــش بــه بررســی عوامــل اصلــی گیــر رشــته

اطالعــات ارزشــمند حفــاری در اختیــار تیــم عملیاتــی
قــرار گیــرد امــا مادالگینــگ فقــط اطالعــات ســطح و تــه

چــاه را مانیتــور میکنــد و نتیجهگیــری از اطالعــات بــر

عهــده تیــم حفــاری اســت .شــکل  1گــزارش مادالگینــگ
در لحظــه وقــوع گیــر رشــته حفــاری را نشــان میدهــد.

هــدف آینــده بــرای حفــاری چاههــای هیدروکربــوری
در تمــام دنیــا رســیدن بــه رونــد حفــاری بالدرنــگ و

حفــاری هوشــمند بــدون نیــاز بــه دخالــت انســانی در
حیــن عملیــات اســت .بنابرایــن روش ارائــه شــده ایــن
مقالــه میتوانــد بــا شناســایی تغییــرات ســوزنی بــا شــیب

حفــاری در چاههــای خلیــج مکزیــک پرداختنــد .آنهــا

 131چــاه دارای مشــکل گیــر حفــاری ،را بررســی آمــاری

نمودنــد و بــا اســتفاده از آن توانســتند بــه پیشبینــی
امــکان گیــر کــردن رشــته براســاس تحلیــل آمــاری
پارامترهــای حفــاری در چاههــای اطــراف بپردازنــد.
تحقیقــات آنهــا نشــان داد کــه بــا اســتفاده از الگوهــای

حاکــم بــر چاههــای ســالم– کــه دچــار مشــکل گیــر

رشــته نشــده باشــند -میتــوان برنامههــای قابــل اتکایــی

بــرای چاههــای آینــده داشــت کــه امــکان مشــکل گیــر
رشــته را کمتــر کنــد [.]14

مثبــت ســیگنال گشــتاور و تغییــرات ســوزنی بــا شــیب
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بردلــی و همکارانــش مقال ـهای در مــورد بررســی مشــکل

طراحــی کــرد .وی اعــام کــرد مقبولیــت ایــن روش تنهــا

منتشــر کردنــد کــه در آن از اطالعــات  98چــاه بــرای

باشــد [ .]18ســیروری و همکارانــش بــرای پیشبینــی و

گیــر رشــته در چاههــای نفــت شــمال و خلیــج مکزیــک
بررســی ایــن مشــکل پرداختنــد .آنهــا علــت  %70از گیــر
رشــته را علــل مکانیکــی تشــخیص دادنــد و نشــان دادنــد

کــه  %50از گیــر رشــته هنگامــی رخ میدهــد کــه رشــته

حفــاری ثابــت و بــدون چرخــش اســت و فقــط متــه
میچرخــد [ .]15جاردیــن و همکارانــش بــه بررســی

عوامــل دخیــل در گیــر رشــته پرداختنــد و زنــگ خطــری

بــرای جلوگیــری از گیــر رشــته طراحــی کردنــد کــه بــر
اســاس دو پارامتــر نیــروی کششــی پاییــن مته و گشــتاور

طراحــی شــده بــود [ .]8بیگلــر و کوهــن يــك بانــك

اطالعاتــي از چــاه هــای خليــج مكزيــك ايجــاد کردنــد

کــه شــامل  73چــاه بــدون مشــکل گيــر و  54چــاه دارای
مشــكل گيــر رشــته حفــاری بــود .مبنــاى مطالعــه آنهــا

تحليلهــاي اوليــه مقايس ـهاي بــراي  22پارامتــر حفــاري
بــود .ايــن تحليلهــا بــا تلفيــق متغيرهــاي حفــاري
انجــام گرديــد .آنهــا نــه تنهــا احتمــال گيــر رشــتهها

را پيشبينــي كردنــد ،بلكــه توانســتند مكانيســم آن را

نيــز شناســايي كننــد [ .]16یاریــم و همکارانــش ابتــکار
یــک شــرکت 1را بــرای حــل مشــکل گیــر رشــته شــرح

دادنــد و نشــان دادنــد کــه  %54از حــوادث گیــر رشــته
در زمــان چرخــش بــرای بیــرون کشــیدن رشــته حفــاری

از چــاه رخ میدهــد .آنهــا بــا اســتفاده از روش آمــاری

نشــان دادنــد کــه بــرای اجتنــاب از گیــر رشــته تمرکــز

گــروه بایــد بــر هندســه چــاه ،فشــار دیفرانســیل و شــرایط
ســازند و گل حفــاری باشــد .بــا تمرکــز بــر ایــن نــکات

در ســالهای  2005تــا  2006نســبت بــه مــدت زمــان
مشــابه ســالهای قبــل %25 ،کمتــر مشــکل گیــر رشــته

پیــش آمــد و هزینــه حــدود  200هــزار دالر کاهــش
یافــت [.]17

ویزنــی از روش رگرســیون منطقــی 2بــرای شناســایی و

پیشبینــی گیــر رشــته حفــاری اســتفاده کــرد .وی دو
مــدل احتماالتــی بــرای پیشبینــی گیــر رشــته ،یکــی

بــرای چاههــای حفــر شــده بــا گل پایــه روغنــی و

دیگــری بــرای چاههــای حفــر شــده بــا گل پایــه آبــی

بــرای مواقعــی بــاال اســت کــه توزیــع نمونههــا نرمــال
جلوگیــری از گیــر رشــته حفــاری از شــبکههای عصبــی
اســتفاده کردنــد .روش آنهــا فقــط بــه گیــر رشــته بــه

دلیــل نیروهــای تفاضــل فشــاری پرداخــت .ایــن مقالــه

از دو پایــگاه داده مجــزا بــر اســاس گل حفــاری اســتفاده

شــده ،گل پایــه آب و گل پایــه روغنــی ،اســتفاده کــرد
و توانســت نتایــج قابــل قبولــی بــا درصــد خطــای

پاییــن ارائــه دهــد [.]19پــورداد و همکارانــش از روش
ماشــینبردار پشــتیبان بــرای دســتهبندی پارامترهــای

حفــاری در ســه گــروه گیــر مکانیکــی ،گیــر دیفرانســیل و

بــدون گیــر اســتفاده کردنــد .پارامترهــای مــورد اســتفاده
آنهــا گل حفــاری و مشــخصات آن بــود .آنهــا مدلــی ارائــه

دادنــد کــه بتوانــد انــواع گیــر رشــته حفــاری را شناســایی

و بــه انــواع آن دســتهبندی کنــد تــا بتوانــد بهتریــن روش

حــل مشــکل را براســاس دادههــای پیشــین ثبــت شــده،

پیشــنهاد دهــد .آنهــا دادههــای مــورد اســتفاده را از
میادیــن نفتــی ایــران انتخــاب و دقــت روش را  %95عنوان

کردنــد [ .]20حصیمــی و همکارانــش بــه پیشبینــی
امــکان گیــر رشــته حفــاری بــا شــبکههای عصبــی

پرداختنــد .در ایــن مطالعــه دالیــل گیــر رشــته حفــاری،
اختــاف فشــاري ،تنگــي چــاه ،هيدروليــك ضعيــف گل

حفــاري ،آرايــش نامناســب رشــته حفــاري ،كيــك گل

حفــاري و تاثيــرات عوامــل زمينشناســي معرفــی شــد
[ .]5نراقــی و همکارانــش بــه پیشبینــی امــکان گیــر
رشــته حفــاری بــا روش یادگیــری فعــال پرداختنــد.
تمرکــز گــروه بــر گیــر ناشــی از نیروهــای تفاضــل فشــاری

بــود .بــا بررســی  150مــورد گــزارش روزانــه حفــاری آنهــا

بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه مهمتریــن عامــل در گیــر
رشــته ،دور بــر دقیقــه رشــته و مقاومــت ژلـهای 3حفــاری

اســت [ .]21هــدج و همکارانــش بــه پیشبینــی کشــش

و گشــتاور بیدرنــگ عملیــات حفــاری بــا اســتفاده از
روشهــای یادگیــری آمــاری پرداختنــد.

1. Schlumberger Drilling Company
2. Logistic Regression
3. Gel Strength
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وی بــرای پیشبینــی از پارامترهــای ســطح چــاه اســتفاده

تنظیمــات پارامترهــای حفــاری و نــوع گل اســتفاده شــده

جنگلهــای تصادفــی و ماشــین بــردار پشــتیبان اســتفاده

هــر روش فقــط بــرای همــان منطق ـهای کــه اطالعــات را

ممکــن اســت مشــکالت حفــاری از جملــه گیــر رشــته

نتیجــه یافتــن روشــی کــه بــدون توجــه بــه ســازند یــا

میکــرد و از ســه روش رگرســیون خــود راهانــداز،

کــرد .ایــن پیشبینــی از مقادیــر ناخواســته گشــتاور ،کــه
حفــاری را ایجــاد کنــد ،جلوگیــری میکــرد .در مقالــه

در هــر منطقــه یــا ســازند متفــاوت اســت [ .]7بنابرایــن
دریافــت کــرده اســت پاســخ مطلــوب را میدهــد [ .]8در

مخــزن ،بــرای حفاریهــای خشــکی و دریــا بهینــه باشــد،

عنــوان شــده کــه روش بــرای عملکــرد درســت وابســته بــه

بســیار کارآمــد خواهــد بــود .در روش ارائــه شــده در ایــن

ســازند تنظیــم شــده و جــواب درســت میدهــد [.]22

و ســازند محــل حفــاری اســت و بــه راحتــی میتوانــد

اطالعــات ســازند اســت .یعنــی هــر بــار فقــط بــرای یــک

اپیمــی و همکارانــش یــک مقالــه بازبینــی در مــورد
کاربــرد روشهــای هــوش مصنوعــی در حفــاری چاههــای

نفــت منتشــر کردنــد .آنهــا بــه بررســی مزایــا و معیــب
روشهــای اســتدالل مبتنــی بــر مــورد ،الگوریتــم ژنتیــک،
شــبکههای عصبــی ،منطــق فــازی ،ماشــین بــردار

پشــتیبان ،سیســتمهای هوشــمند و ســاخت پایــگاه دانــش

پرداختنــد و نمونههــای متعــدد از اســتفاده از ایــن ابــزار را
مــورد بررســی قــرار دادنــد .ســود اســتفاده از روشهــای
هــوش مصنوعــی صرفهجویــی در زمــان و هزینــه ،بــه

حداقــل رســاندن ریســک عملیــات ،بهبــود بهــرهوری و

بهینهســازی بخشهــای مختلــف عنــوان شــد [.]23

ســالمینن و همکارانــش روش جدیــدی بــرای پیشبینــی

گیــر رشــته حفــاری بــا مــدل خــودکار بالدرنــگ و تجزیــه
تحلیــل دادههــا ارائــه دادنــد .ایــن روش از تمــام دادههــای

ثبــت شــده در حفاریهــای پیشــین اســتفاده میکــرد

و بــا ترکیــب دو روش انحــراف از اطالعــات بالدرنــگ در

مدلهــای پیشبینــی شــده بــا اســتفاده از نرمافــزار
مدلســازی کشــش و گشــتاور 1و تجزیــه و تحلیــل نــرخ

تغییــرات بــا اســتفاده از دادههــای بالفاصلــه توانســت

وقــوع خطــر را پیشبینــی کنــد .پارامترهــای مــورد
اســتفاده در ایــن روش فشــار پمــپ ،ســرعت جریــان،

گشــتاور ،ســرعت چرخشــی ،بــار روی قــاب و وزن روی
متــه اســت .در کنــار ایــن مجموعــه داده ورودیهــای

ثابتــی چــون پیکربنــدی رشــته حفــاری و بررســیهای
جهــت حفــاری هــم مــورد اســتفاده قــرار میگرفــت [.]6

در تمامــی روشهــای یــاد شــده اطالعــات یــک مخــزن یــا

ســازند خــاص مــورد پــردازش قــرار میگیــرد ،چــرا کــه

مقالــه وقــوع گیــر رشــته حفــاری مســتقل از چــاه ،منطقــه
بــرای بهینهســازی حفــاری چاههــای نفــت و گاز در هــر

منطق ـهای مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

روش پیشنهادی برای تشخیص وقوع گیر رشته حفاری

در موضــوع حفــاری چــاه ،کمیتهایــی چــون گشــتاور،

ســرعت چرخــش متــه حفــاری و فشــار پمــپ در واحــد

زمــان متغیــر بــوده و قابــل اندازهگیــری میباشــند .هــر

کمیــت متغیــر بــا زمــان یــا مــکان کــه قابــل اندازهگیــری
باشــد بهصــورت ســری زمانــی قابــل نمایــش اســت و

بــا علــم پــردازش ســیگنال ،قابــل پــردازش میباشــد.
براســاس نکتــه کلیــدی بهدســت آمــده از کارشناســان
حفــاری ،گیــر در لحظــهای رخ میدهــد کــه گشــتاور

ناگهــان بــاال رود و ســرعت گــردش متــه ناگهــان پاییــن

آیــد ،بــه ایــن نتیجــه خواهیــم رســید کــه روشــی را ابــداع
کــرده تــا ایــن دو تغییــر مهــم را در ســیگنال گشــتاور

و  RPMرا شناســایی کنــد و اگــر هــر دو باهــم اتفــاق

افتادنــد ،بهعنــوان لحظــه گیــر رشــته ثبــت شــود (
شــکل  .)2البتــه توجــه بــه دو نکتــه ضــروری اســت کــه
اوالً تغییــرات بایــد ناگهانــی باشــند و ثانیـاً در لحظــه وقوع
فرکانــس بــاال و زمــان کوتــاه را بــه خــود اختصــاص دهند.

از آنجــا کــه ایــن ویژگــی همــان تعریــف تغییــرات ســوزنی
شــکل در سیگنالهاســت ،بنابرایــن بهنظــر میرســد
شناســایی تغییــرات ســوزنی در دو ســیگنال گشــتاور

و  RPMمنجــر بــه تشــخیص لحظــه وقــوع گیــر رشــته
حفــاری شــود.

1. Torque & Drag Software

تشخیص وقوع گیر رشته ...
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شکل  2مراحل شناسایی گیر رشته حفاری از طریق تحلیل سیگنال گشتاور

در تکنیکهــای پــردازش ســیگنال ،تغییــرات ســوزنی

درنظــر گرفتــن فرکانــس تشــخیص تغییــرات ســوزنی

لحظــه ای زیــاد میباشــند [ .]24اصطــاح تغییــرات

یــک بزرگنمایــی از میانگیــن اپراتــور غیرخطــی انــرژی

شــکل رویدادهــای کوتــاه مــدت غیرثابــت بــا انــرژی

ســوزنی شــکل بــه معنــی رویــدادی در ســیگنال اســت

کــه فرکانــس بــاالی موضعــی و انــرژی زیــاد لحظــهای
دارد .الگوریتمهــای تشــخیص تغییــرات ســوزنی شــکل
شــامل دو مرحلــه اصلــی هســتند :الــف) مشــخص کــردن

نقــاط کاندیــد و یــا تاکیــد بــر تغییــرات بالقــوه ســوزنی
شــکل و ب) اعمــال آســتانهگذاری بــرای تشــخیص

تغییــرات ســوزنی شــکل []25

در ایــن مقالــه از روش اپراتــور غیرخطــی انــرژی همــوار
شــده اســتفاده میشــود چــرا کــه در شناســایی تغییــرات
ســوزنی شــکل پــردازش راحتتــر ،ســرعت پــردازش

بیشــتر و دقــت زیادتــر نســبت بــه ســایر روشهــا دارد
[ .]26اســتفاده از اپراتــور انــرژی غیرخطــی( 1کــه بــه

اختصــار آن را  NEOمینامنــد) بــرای اولیــن بــار توســط
 Kaiserبــرای شناســایی تغییــرات ســوزنی شــکل مطــرح
شــد و آن را بهعنــوان اپراتــور غیرخطــی انــرژی

2

()TEO

نامگــذاری نمــود [ .]27در ســیگنالهای پیوســته اپراتــور

غیرخطــی انــرژی بهصــورت زیــر تعریــف میشــود:
()1

(ψ[x(t)]= [x(t)] 2- x(t) x " (t

کــه در آن ( x" (tمشــتق مرتبــه دوم ( x(tاســت [ .]26برای
محاســبه اپراتــور غیرخطــی انــرژی در ســیگنالهای
گسســته بــه روش زیــر عمــل میکنیــم:
()2

(ψ [x(n)]= x 2 (n)- x(n +1)x(n -1

اپراتــور غیرخطــی انــرژی در یافتــن تغییــرات ســوزنی
شــکل بســیار کارآمــد عمــل میکنــد و بــر خــاف

روشهــای قبلــی کــه هــر دو پارامتــر انــرژی زیــاد و
فرکانــس بــاالی لحظــهای را در نظــر میگیرنــد ،حتــی

وقتــی انــرژی لحظــهای نمونــهای زیــاد اســت بــدون

شــکل را میدهــد [ .]28حــد آســتانه در ایــن روش

اســت و بهصــورت زیــر تعریــف میشــود:
()3

[(Thr=C 1/N ∑n=1 N ψ[x(n

کــه در آن  Nتعــداد طــول ســیگنال اســت و  Cیــک عــدد
ثابــت بــرای بزرگنمایــی اســت .امــا ایــن روش بــه نویــز

بســیار حســاس اســت [ ]29و نویزهــا را نیــز بهعنــوان
تغییــرات ســوزنی شــکل شناســایی میکنــد .مطالعــات

بعــدی روشــی را بــرای رفــع ضعــف روش اپراتــور

غیرخطــی انــرژی معرفــی کردنــد .ایــن روش بــا اســتفاده
از یــک پنجــره هموارکننــده خروجــی اپراتــور غیــر

خطــی انــرژی را بهبــود میبخشــد و اپراتــور همــوار شــده

غیــر خطــی انــرژی 3نــام دارد [ .]25هموارشــدگی اپراتــور

غیرخطــی انــرژی بهوســیله پیچــش اپراتــور غیرخطــی
4

انــرژی بــا یــک پنجــره در حــوزه زمــان بهدســت میآیــد
و بهصــورت زیــر بیــان میشــود.

()4

کــه در آن

(ψ s [x(n)]=ψ [x(n)] w(n

عملگــر پیچــش و ( w(nپنجــره اســت.

پنجــره بارلــت بــه طــول پنــج بهصــورت [،4 ،6 ،4 ،2
 ]2تعریــف میشــود .ســپس آســتانهگذاری توســط
رابطــه  3انجــام میشــود .بــرای انتخــاب عــدد ثابــت
بزرگنمایــی در رابطــه  3روشهــای مختلفــی معرفــی

شــده اســت [ .]24در ایــن مقالــه عــدد بزرگنمایــی
در تمــام طــول پــردازش عــدد  2انتخــاب شــده اســت.

نمونــهای از ســیگنال مصنوعــی و شناســایی تغییــرات
ســوزنی شــکلهای آن بــه روش یــاد شــده در شــکل 3

قابــل مشــاهده میباشــد.

1. Nonlinear Energy Operator
2. Teager Energy Operator
3. Smoothed Nonlinear Energy Operator
4. Convolution
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شکل  3الف) سیگنال مصنوعی تولید شده ،ب) نقاط کاندید تغییرات سوزنی شکل به روش اپراتور انرژی غیرخطی ،ج) آستانهگذاری با عدد 2

شــکل  -3الــف) شــکل ســیگنال مصنوعــی تولیــد شــده

مربــوط بــه انــرژی باالخــص حفــاری نفــت و گاز محرمانــه

در شــکل  -3ب) نقــاط کاندیــد شــده بهعنــوان تغییــرات

همــکار ،مخــزن مــورد بررســی و شــماره چــاه بــرده

بههمــراه تغییــرات ســوزنی شــکل مشــاهده میشــود.
ســوزنی شــکل کــه توســط رابطــه شــماره  4محاســبه

میشــود ،نشــان داده شــده اســت .همچنیــن در شــکل

 -3ج نتیجــه پــردازش شناســایی تغییــرات ســوزنی شــکل

پــس از آســتانهگذاری کــه در رابطــه  3معرفــی شــد،
مشــاهده میشــود .روش تشــخیص تغییــرات ســوزنی

شــکل هــم تغییــرات مثبــت و هــم تغییــرات منفــی را
شناســایی میکنــد []25؛ امــا از آنجــا کــه فقــط تغییــرات

اســت ،در تحقیقــات ایــن حــوزه هیــچ نامــی از شــرکت

نمیشــود .ایــن چاههــا از حوزههــای نفتــی جنــوب
ایــران در حــوزه نفتــی اهــواز تهیــه شــدهاند .بــرای
ســهولت در رونــد پــردازش ،چاههــا از شــماره  1تــا 20

نامگــذاری شــدهاند .تعــداد  16مــورد از ایــن چاههــای

حفــاری ســالم برچســب گــذاری شــدهاند و  4مــورد از
چاههــا دارای مشــکل گیــر رشــته حفــاری هســتند و

چــاه دچــار مشــکل برچســب خوردهانــد.

مثبــت گشــتاور و تغییــرات منفــی  RPMالزم میباشــد

ســیگنالها بــا نــرخ یــک متــر بــر مبنــای عمــق

کافیســت نقاطــی را بهعنــوان تغییــرات ســوزنی مثبــت

ثبــت شــده بــرای اطالعــات یــک چــاه ســالم بــرای الــف)

ابتــدا از ســیگنال میانگیــن گرفتــه شــده و ســپس

نمونهگیــری شــدهاند .در شــکل  4نمونــهای از ســیگنال

در نظــر گرفتــه کــه از میانگیــن ســیگنال بیشــتر بــوده

پارامتــر گشــتاور و ب)  RPMمشــاهده میشــود.

میانگیــن ســیگنال کمتــر بــوده مشــخص میشــود.

ارزیابی روش

دادهشناسی

همانطــور کــه عنــوان شــد هــدف یافتــن نقاطــی از

و نقاطــی را بهعنــوان تغییــرات ســوزنی منفــی کــه از

بــرای انجــام ایــن پژوهــش از گزارشــات روزانــه یکــی از
شــرکتهای زیرمجموعــه شــرکت ملــی نفــت ایــران
اســتفاده شــده اســت .پارامترهــای بهدســت آمــده در

حیــن حفــاری از جملــه گشــتاور و  20،RPMچــاه از
شــرکت حفــاری گرفتــه شــده اســت .از آنجــا کــه اطالعات

حفــاری اســت کــه تغییــرات ســوزنی شــکل مثبــت در
گشــتاور و تغییــرات ســوزنی شــکل منفــی در چرخــش
متــه برهــم منطبــق باشــند .خروجــی روش را بــر

دادههــای حفــاری یــک چــاه ســالم در شــکل  5میبینیــم.
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در شــکل  6نتیجــه پــردازش مــورد نظــر دو ســیگنال

اســت .ایــن چــاه در دو عمــق دچــار گیــر لحظـهای شــده

مشــاهده اســت .بــرای بررســی روش پیشــنهادی در جهت

مشــکالت در گزارشــات روزانــه منعکــس میشــوند.

گشــتاور و  RPMبــا وضــوح بیشــتر در کنــار هــم قابــل
تشــخیص گیــر رشــته حفــاری ،برنامــه را بــا دادههــای

چاهــی کــه طبــق برچســبگذاری کارشناســان ،دارای
مشــکل گیــر لحظــهای معرفــی شــده اســت ،اجــرا

میکنیــم .خروجــی برنامــه در شــکل  7مشــخص شــده

میبینیــم کــه همیــن اعمــاق در برنامــه پردازشــی مــا نیــز
صحیــح شناســایی شــدهاند و بــا عالمــت فلــش مشــخص
شــدهاند .نتایــج در شــکل  8مشــاهده میشــوند.

خروجی برای گشتاور

2500

1500
عمق )(m

2000

1000

0

500

خروجی RPM

1500
2000
2500
3000
عمق )(m
شکل  6نتیجه شناسایی تغییرات سوزنی شکل الف) گشتاور و ب)  RPMبرای چاه سالم شماره 7
1000

میانگین  RPMا()1/1min2

0

-50

2500

2000

1000

1500
عمق )(m

500

اپراتور غیرخطی انرژی )(RPM

-100
0

خروجی با آستانه

-2000
0

اپراتور غیرخطی انرژی گشتاور

x106

2
1
0

2500

2000

1000 1500
عمق )(m
خروج با آستانه

500

0

-1

اندازه پیچش

6
2 x10
1/5
1
0/5
0
0
500

اندازه پیچش

4000
3000
2000
1000
0
0

1500
عمق )(m

اندازه پیچش

2000 2500

1500

1000

1000

500

اندازه پیچش

0
عمق )(m

2000 2500

4000
2000

500

سیگنال اصلی گشتاور

2000
1000
0
-1000
-2000
0

میانگین گشتاور )(lb.ft

سیگنال اصلی ()RPM

50

500

0

1
0/8
0/6
0/4
0/2
0

ضریب شناسایی

ب

1
0/8
0/6
0/4
0/2
0

ضریب شناسایی

الف

3000

کــه بــا اعمــال ضربــه مشــکل برطــرف شــده اســت .ایــن

1000 1500 2000 2500
500 1000 1500 2000 2500
عمق )(m
عمق )(m
شکل  7نتیجه شناسایی تغییرات سوزنی شکل الف) تغییرات گشتاور و ب) تغییرات  RPMبرای چاه  zدارای گیر رشته حفاری

تشخیص وقوع گیر رشته ...

125

الف

2000

2500

عمق )(m

500

2000

1500

عمق )(m

1000

1
0/8
0/6
0/4
0/2
0
0

500

ضریب شناسایی

خروجی RPM

ب

2500

1500

1000

0

ضریب شناسایی

خروجی برای گشتاور

1
0/8
0/6
0/4
0/2
0

شکل  8نتیجه شناسایی تغییرات سوزنی شکل الف) گشتاور و ب)  RPMبرای چاه  zدارای گیر رشته حفاری

بــرای ســادگی معیارهــای ارزیابــی الگوریتمهــای
دســتهبندی ،آنهــا را بــا مفهــوم ماتریــس درهمریختگــی

1

ارزیابــی میکنیــم .ایــن ماتریــس چگونگــی عملکــرد

الگوریتــم دســتهبندی را بــا توجــه بــه مجموعــه

اطالعــات مربــوط بــه پــردازش در جــدول  1نمایــش داده
شــده اســت.

جدول  1ماتریس در همریختگی شناسایی وقوع گیر رشته
حفاری
حفاری
سالم

حفاری دارای
مشکل

تشخیص حفاری سالم

15

1

تشخیص حفاری دارای
مشکل

0

4

داده ورودی بــه تفکیــک انــواع دســتههای مســاله

دســتهبندی ،نمایــش میدهــد.

 :TNبیانگــر تعــداد رکوردهایــی کــه دســته واقعــی آنهــا

منفــی بــوده و الگوریتــم دســتهبندی نیــز دســته آنهــا را

منفــی تشــخیص داده اســت.

 :TPبیانگــر تعــداد رکوردهایــی کــه دســته واقعــی آنهــا
مثبــت بــوده و الگوریتــم دســتهبندی نیــز دســته آنهــا را

مثبــت تشــخیص داده اســت.

معیارهــای دســتهبندی بــرای الگوریتــم پیشــنهادی از
فرمولهــای زیــر محاســبه شــده و در جــدول  2نمایــش

داده شــده اســت.

 :FPبیانگــر تعــداد رکوردهایــی کــه دســته واقعــی آنهــا

CA=TN+TP/TN+FN+TP+FP
CA=FN+FP/TN+FN+TP+FP=1-CA

منفــی بــوده و الگوریتــم دســتهبندی دســته آنهــا را

اشــتباه مثبــت تشــخیص داده اســت.

)DR=TP/FN+TP
FAR=FP/TN+FP

 :FNبیانگــر تعــداد رکوردهایــی کــه دســته واقعــی آنهــا

کــه  CAدقــت دســتهبندی و  ERخطــای دســتهبندی را

اشــتباه منفــی تشــخیص داده اســت.

جدول  2معیارهای کارایی روش تشخیص وقوع گیر رشته حفاری

مثبــت بــوده و الگوریتــم دســتهبندی دســته آنهــا را

پــس از اعمــال روش بــرروی ســیگنالهای مربــوط بــه
تمــام اطالعــات موجــود حفــاری نتایــج زیــر بهدســت

میآیــد .از مجمــوع  16چــاه ســالم و بــدون مشــکل،
 15چــاه بــه درســتی ســالم تشــخیص داده شــدند و از
مجمــوع  4چــاه دارای گیــر رشــته حیــن حفــاری ،هــر
 4چــاه بهدرســتی داری مشــکل تشــخیص داده شــدند.

نمایــش میدهــد.

0/95

CA

0/05

ER

0/93

DR

0

FAR

1. Classification Matrix
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و نقــاط مشــترک بهعنــوان لحظــه گیــر رشــته حفــاری

نتیجهگیری

روش شناســایی گیــر رشــته حفــاری بهصــورت بالدرنــگ

بــا اســتفاده از شناســایی تغییرات ســوزنی شــکل ســیگنال

گشــتاور و ســیگنال چرخــش دورانــی رشــته حفــاری،
در تشــخیص گیــر رشــته کارآمــد اســت .بــا بررســی در

مــورد گیــر رشــته حفــاری مشــخص شــد کــه در زمــان
وقــوع گیــر ،گشــتاور رشــته حفــاری بهطــور ناگهانــی

بــاال مـیرود و ســرعت چرخــش متــه حــول محــور خــود

کاهــش مییابــد .بنابرایــن تغییــرات ناگهانــی همزمــان
ســیگنال گشــتاور و  RPMبهعنــوان ویژگــی لحظــه گیــر

رشــته حفــاری معرفــی شــد .از آنجــا کــه تغییرات ســوزنی
شــکل رویدادهایــی بــا انــرژی زیــاد و فرکانــس موضعــی
لحظـهای هســتند ،روش تشــخیص بــر مبنــای شناســایی

ایــن تغییــرات در دو ســیگنال یــاد شــده طراحــی شــد.
از روش اپراتــور غیرخطــی انــرژی همــوار شــده بــرای
شناســایی تغییــرات اســتفاده شــد .از آنجــا کــه تغییــرات

در جهــت افزایــش یــا کاهــش ناگهانــی ســیگنالها مــد

نظــر بــود ،یــک روش نویــن بــرای شناســایی تغییــرات
مثبــت و منفــی بهصــورت مجــزا معرفــی شــد .نقــاط

بهدســت آمــده بــرای دو ســیگنال هــم مقایســه گردیــد

معرفــی شــد .روش پیشــنهادی بــا اســتفاده از ســیگنال

مصنوعــی و ســیگنال حفــاری دریافــت شــده از شــرکت

ملــی نفــت ایــران ،مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت .ارزیابــی

نتایــج حاصلــه نشــان داد روش پیشــنهادی بــرای
تشــخیص لحظــه وقــوع گیــر رشــته حفــاری ،بســیار

کارآمــد اســت .معیــار دقــت دســتهبندی  0/95بــود.

از آنجــا کــه ایــن پردازشهــا مســتقل از پارامترهــای
مقداردهــی شــده بــر اســاس ســازند حفــاری بودنــد ،و

بــا توجــه بــه اینکــه روشهــای پیشــین ارائــه شــده

بــرای پیشبینــی و تشــخیص گیــر رشــته حفــاری بــه
اطالعــات چــاه مــورد بررســی وابســته هســتند ،نــوآوری
روش معرفــی شــده عــدم وابســتگی روشهــای مطــرح

شــده بــه ســازند حفــاری بــود .ایــن روش بــرای اســتفاده
در نرمافزارهــای پایــش آنالیــن حفــاری بســیار موثــر

خواهــد بــود چــرا کــه ســرعت پــردازش آن بســیار زیــاد
اســت و در سیســتمهای بالدرنــگ کاربــرد دارد .خطــای

تشــخیص در ایــن روش بســیار کــم اســت کــه در میــان

روشهــای هــم رده خــود بــا توجــه بــه ســرعت پــردازش و

نیــاز بــه دادههــای انــدک بــرای پــردازش ،عملکــرد خوبــی
دارد.
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