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بهبود مدل پیشبینی رفتار رئولوژیکی سیال
حفاری با استفاده از شبکه عصبی
مرتضي رجبي هشتچين 1و ترانه جعفري بهبهاني

*2

 -1گروه مهندسی نفت ،دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مركز ،ایران
 -2پژوهشكده پااليش نفت ،پژوهشگاه صنعت نفت ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت95/11/11 :

تاريخ پذيرش96/6/20 :

چكيده
بــا توجــه بــه تأثیــر پارامترهــای فــراوان بــر روی رفتــار رئولوژیــک ســیال حفــاری ،تعییــن دقیــق رفتــار رئولوژیــک ســیال حفــاری
حائــز اهمیــت اســت .ازایــنرو حــذف روشهــای آزمایشــگاهی کــه بهصــورت ســعی و خطــا انجــام میگیــرد و نیــاز بــه اســتفاده از
روشهــای هوشــمند ازجملــه شــبکههای عصبــی مصنوعــی ،بهشــدت احســاس میشــود .در تحقیــق حاضــر بــرای پیشبینــی خــواص
رئولوژیکــی ســیال حفــاری ،شــامل پالســتیک ویســکوزیته ،ویســکوزیته قیــف و نقطــه تســلیم از اطالعــات چهــار چــاه مربــوط بــه یــک
میــدان نفتــی شــامل  240ردیــف اطالعــات ( 4080داده) جهــت آزمــون و  23ردیــف ( 391داده) جهــت تســت مــدل اســتفاده شــد.
پارامترهــای موجــود در ایــن اطالعــات شــامل  14نــوع مــواد ســیال ،عمــق ،نــوع ســازند و دمــا (جمع ـاً  17پارامتــر) اســت .ســپس بــا
اســتفاده از شــبکههای عصبــی مصنوعــی ،ابتــدا ســاختارهای مختلــف شــبکه عصبــی جهــت پیشبینــی خــواص رئولوژیکــی ســیال
حفــاری ســاخته شــد و درنهایــت ســه مــدل بهینــه مجــزا بــرای ویســکوزیته پالســتیک ،ویســکوزیته قیــف و نقطــه تســلیم طراحــی
شــد کــه در هــر ســه مــدل ،شــبکه دارای دو الیــه بــا  17ورودی و یــک خروجــی در الیــه آخــر بــوده و تعــداد نرونهــای الیــه پنهــان،
 16نــرون بــرای مــدل ویســکوزیته پالســتیک  19نــرون بــرای مــدل ویســکوزیته قیــف و مــدل نقطــه تســلیم تعییــن شــد .ضرایــب
همبســتگی آزمــون ایــن مدلهــا در نهایــت 0/99 ،بــرای مــدل ویســکوزیته پالســتیک 0/98 ،بــرای مــدل نقطــه تســلیم و  0/97بــرای
ویســکوزیته قیــف بهدســت آمــد کــه نشــاندهنده انطبــاق بــاالی نتایــج آزمــون بــا واقعیــت بــود .درنهایــت نیــز مدلــی آمــاری بــا
اســتفاده از نرمافــزار  SPSSســاخته شــد.
كلمات كليدي :ویسکوزیته پالستیک ،ویسکوزیته قیف ،نقطه تسلیم ،شبکه عصبی مصنوعی ،مدل آماری.

مقدمه

ســیال حفــاری 1بهعنــوان یکــی از مهمتریــن اجــزاء

بخــش حفــاری کــه بخــش قابلتوجهــی از هزینههــای

حفــاری را شــامل میشــود بســیار حائــز اهمیــت
*مسؤول مكاتبات
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شناسه دیجیتال ()DOI: 10.22078/pr.2017.2619.2211

میباشــد .مدیریــت و ســاخت مناســب یــک ســیال باعــث

بهبــود عملیــات حفــاری اعــم از :افزایــش ســرعت حفــاری،
عــدم گرفتگــی لولههــا ،عــدم هــرزروی و  ...خواهــد شــد؛

و در مقابــل عــدم توجــه مناســب بــه آن باعــث بهوجــود
آمــدن مشــکالت زیــادی ماننــد فــوران چــاه و  ...میشــود.
1. Drilliry Fluid
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ســیال حفــاری را میتــوان بهعنــوان هرگونــه ســیالی

حفــاری بــا کــف :6در ایــن سیســتم فــاز اصلــی و پیوســته

1

اســت [ .]10ایــن سیســتم تمیزســازی کــف چــاه را

کــه در چــاه در طــول عملیــات حفــاری بــه گــردش
درمیآیــد ،تعریــف کــرد .بدیــن گونــه کــه گل حفــاری

را مایــع تشــکیل میدهــد کــه گاز درون آن پراکنــده

ساختهشــده از درون تانکهــا و مخــازن بهوســیله پمــپ

بهبــود میبخشــد و همچنیــن باعــث ایجــاد کیــک گل

نازلهــای 2متــه از طریــق فضــای حلقــوی 3بــه ســطح

بــه عمــل م ـیآورد.

بــه داخــل رشــته حفــاری تزریقشــده و پــس از عبــور از
برمیگــردد [.]1- 3

نازکــی بــر دیــواره چــاه شــده و از ریــزش آن جلوگیــری

طبقهبندی براساس فاز پیوسته سیال

روش تحقیق

بــر ایــن اســاس ســیاالت حفــاری بــه  3بخــش عمــده زیــر

در ایــن تحقیــق ســعی بــر آن بــوده تــا بــرای پیشبینــی

ســیاالت پایــه روغنــی :4فــاز اصلــی تشــکیلدهنده
ترکیبــات هیدروکربنــی میباشــد معمــوالً از گازوئیــل

ایــران ،بهینهتریــن شــبکه طراحــی شــود و ســپس بــرای

اعتبارســنجی شــبکههای طراحیشــده ،اطالعــات 23

در ایــن ســیاالت اســتفاده میشــود .میــزان آب در ایــن

اطالعــات استفادهشــده :در بیــن تمامــی خــواص یادشــده

تقســیم میشــوند:

بهعلــت نقطــه اشــتعال بــاال و حاللیــت پاییــن الســتیک
ســیاالت از  5الــی  % 60متغیــر اســت و در مواقعــی

ماننــد عملیــات تکمیــل چــاه ،ممکــن اســت هیچگونــه

آبــی درون سیســتم وجــود نداشــته باشــد و آب بــرای

ایمنــی سیســتم یــک نــوع آلودگــی بــه شــمار مــیرود
[ .]4همچنیــن بــرای کنتــرل ویســکوزیته ایــن ســیاالت
میتــوان از آب ،آســفالتها و مــواد دیگــری همچــون

بنتونیتهــای خــاص (اصالحشــده توســط آمیــن) کــه

خــواص رئولوژیکــی ســیال پایــه آبــی در یکــی از میادیــن

نقطــه ،بــا شــبکههای مذکــور تســت گردیــد.

از شــبکههای عصبــی ،خاصیــت یادگیــری از اهمیــت
ویــژهای برخــوردار اســت .چنانچــه در طراحــی شــبکه،
تعــداد دادههــا کــم بــوده و اطالعــات دارای پیوســتگی

نباشــند ،شــبکه عصبــی در امــر یادگیــری دچــار مشــکل
شــده و متعاقبـاً نتایــج خوبــی نیــز حاصــل نخواهــد شــد.
در ایــن تحقیــق از اطالعــات میدانــی و گزارشهــای

روزانــه ســیال حفــاری مربــوط بــه  4حلقــه چــاه اســتفاده

در روغــن پخــش میشــوند اســتفاده کــرد.]5[ .
ســیاالت پایــه گازی :5اصــوالً حفــاری بــا هــوا یــا گاز در

پارامترهــای ورودی :در جمــعآوری دادههــا نکتــهای

آب کــم و ســازند ســخت و غیــر ریزشــی باشــد [.]6- 4

ورودی شــبکه اســت .درصورتیکــه پارامترهــای ورودی

مناطقــی بــهکار گرفتــه میشــود کــه ســازند آن دارای
حفــاری بــا هــوا ســرعتبــاال حفــاری را موجــب میگــردد
و ایــن امــر بــه دلیــل فشــار کــم ســتون ســیال (فشــار

هیدرواســتاتیک) اســت [ .]7بدینگونــه کــه در هنــگام
حفــاری کــف توســط متــه ،فشــار درون ســازند ،بیشــتر
از ســتون ســیال چــاه اســت و تکههــای حفاریشــده بــه
ســمت بیــرون پرتــاب میشــوند [ .]8مهمتریــن عامــل

محدودکننــده ایــن ســیاالت ،ســازندهای آبدار هســتند.
از ایــن ســیاالت همچنیــن در ســازندهایی کــه هــرزروی

کامــل در آنهــا اتفــاق میافتــد و ســازندهایی بــا تخلخــل

بســیار بــاال (تحمــل فشــار ســتون ســیال را نداشــته
باشــند) اســتفاده میشــود [.]9

شــد.

کــه بایــد موردتوجــه قــرار گیــرد انتخــاب پارامترهــای
بهدرســتی انتخــاب شــوند ،بــا بهکارگیــری الگوریتــم
آموزشــی مناســب شــبکه قــادر خواهــد بــود تــا روابــط

پیچیــده بیــن ورودیهــا و خروجیهــا را بهخوبــی یــاد
بگیــرد .همچنیــن پارامترهــای خروجــی (تابــع هــدف)،
بایــد متأثــر از ورودیهــای شــبکه باشــد تــا شــبکه در

حیــن فرآینــد یادگیــری بهتریــن ارتبــاط را بیــن پارامترها
برقــرار و بهتریــن جــواب را تخمیــن بزنــد.

1. Drilling Mud
2. Nuzzle
3. Anhulas
4. Oil Based Mud
5. Gas Based Mud
6. Foam
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همانطــور کــه گفتــه شــد اطالعــات مورداســتفاده،

توابــع خروجــی :همانطــور کــه قبــ ً
ا توضیــح داده

اســت .خــواص رئولوژیکــی ســیال متأثــر از مــواد گل و

عبارتانــد از:

شــامل پارامترهــای مؤثــر در مســئله و تخمیــن آنهــا

همچنیــن دمــا و فشــار اســت؛ امــا بهدلیــل اینکــه تمامــی
آزمایشهــای موردنظــر در ســطح انجــام میشــود،

از پارامتــر فشــار صرفنظــر شــد .اطالعــات ســیال تــا
جایــی کــه حــاوی  14نــوع ترکیــب مختلــف بــود و دمــا،

بهعنــوان ورودیهــای شــبکه انتخــاب شــدند .در ایــن

پــروژه کــه خــواص ســیال برگشــتی از چــاه ،مدنظــر بــود،

شــد خــواص رئولوژیگــی (تابــع هــدف در شــبکه) ســیال

ویســکوزیته واحــد ( ،)QUART/SECپالســتیک
ویســکوزیته

1

( ،)cPنقطــه تســلیم

2

(.)lb/100ft²

بدینترتیــب توابــع خروجــی (هــدف) در طراحــی شــبکه

عصبــی و مــدل آمــاری مــورد نظــر شــامل ســه خاصیــت

ذکرشــده اســت.
تشریح خطاها

بــه علــت تأثیرپذیــری ســیال از ســازند (بســیار جزئــی)

متوســط مربعــات خطــا 3نشــاندهنده متوســط خطــای

در گزارشهــای روزانــه شــرکت موردنظــر ،عمــق و نــوع

ســیال اســت .تــوان  2در ایــن فرمــول بــه خاطــر احتمــال

اضافــه شــدند .ازآنجاییکــه تمامــی دادههــای ورودی و

()1

باشــند ،در جــدول شــماره  1ترکیبــات مــواد ســیال

 =Oactمقدار واقعی

اســت .همچنیــن ،در جــدول  2مقادیــر انحــراف اســتاندارد

خطــای مطلــق ( :)Eaایــن شــاخص نشــاندهنده مقــدار

انتخابــی بــرای طراحــی مــدل 263 ،ردیــف از دادههــای

()2

شــامل میشــود .از ایــن تعــداد 260 ،ردیــف (4080

 =P Bمیانگین مقادیر تخمین زده شده

در هنــگام حفــاری و ذکــر نشــدن نــوع لیتولــوژی ســازند

بیــن خروجــی شــبکه و مقادیــر بهدســتآمده از آنالیــز

ســازندهای حفاریشــده نیــز بهعنــوان ورودی بــه شــبکه

وجــود مقادیــر منفــی در اختــاف مقادیــر اســت [.]3

خروجــی در شــبکههای عصبــی بایــد بهصــورت عــددی

 =Tcalمقدار تخمین زده شده

حفــاری بــهکار رفتــه در مدلســازی نشــان داده شــده

 =Nتعداد زوجهای دادهها

پارامترهــای ورودی آورده شــده اســت .از  4حلقــه چــاه

خطــا در کل مجموعــه اســت [.]4

مذکــور اســتخراج گردیــد کــه درمجمــوع  4471داده را

 =M Bمیانگین مقادیر واقعی

داده) بــرای آمــوزش و  23ردیــف ( 391داده) جهــت

|E a=|M B-P B

تســت مــدل انتخــاب شــد.

جدول  1ترکیبات مواد سیال حفاری بهکار رفته در مدلسازی
شماره

نوع ترکیب

شماره

نوع ترکیب

1

نمک

8

استرچ (قرمز)

2

ليم

9

استرچ (سبز)

3

صمغ طبيعي

10

بنتونيت

4

سوداش

11

اب

5

كاستيك

12

ميكا

6

باريت

13

ميكا

7

فروبار

14

صمغ زانتان
1. Plastic Viscosity
2. Yield Point
3. Mean Squar Error
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جدول  2میانگین و انحراف استاندارد مقادیر پارامترهای ورودی
ردیف

پارامترهای ورودی

میانگین

انحراف استاندارد

1

عمق ()m

1608/5

804/9

2

كاستيك (كيسه)

11/4

24/6

3

سوداش (كيسه)

412/9

201/4

4

ليم (كيسه)

450/9

451/4

5

استرچ سبز (كيسه)

2758/9

3672/9

6

دما()°F

129/6

71/2

7

باريت (تن)

127791/2

155713/1

8

بنتونيت (كيسه)

3735

7044/8

9

فروبار (كيسه)

2423

7277

10

نمك (تن)

52520/3

43828/1

11

صمغ طبيعي (كيسه)

1787/9

2775/4

12

استرچ قرمز (كيسه)

1455/6

2825/3

13

ميكا متوسط (كيسه)

927/7

2001/9

14

ميكا (كيسه)

120/1

627/4

15

صمغ زانتان (كيسه)

15/1

32/7

پیشبینی رفتار رئولوژیگی

مــدل آمــاری بــا نرمافــزار  :SPSSباتوجــه بــه دادههــای
موجــود بــرای هرکــدام از خــواص رئولوژیکــی یــاد

شــده ،ابتــدا بــا اســتفاده از نرمافــزار  SPSSیــک مــدل
آمــاری ارائــه گردیــد و بــرای پالســتیک ویســکوزیته،

نقطــه تســلیم و ویســکوزیته قیــف ارتبــاط بیــن ورودی
و خروجیهــا در جــداول جداگانــه ذکــر شــده و بــا

بهکارگیــری ضرایــب بهدســتآمده ،فرمولهــای

خطــی بــرای هرکــدام نوشــته شــد .ســپس بــا اســتفاده
از فرمولهــای بهدســتآمده مقادیــر هــدف محاســبه

گردیــد.

مــدل شــبکه عصبــی مصنوعــی :هــدف از آمــوزش شــبکه

عصبــی ،تعییــن پارامترهــای بهینــه از قبیــل تعــداد
الیههــای مخفــی ،تعــداد نرونهــای الیــه مخفــی و
توابــع انتقــال بــرای دســتیابی بــه بهتریــن شــبکه

جهــت مدلســازی تابــع هــدف (خروجــی شــبکه) اســت.

جهــت دســتیابی بــه بهینهتریــن حالــت ،پارامترهــای

ذکــر شــده را بایــد بهگونــهای تغییــر داد تــا خطــای
شــبکه بــه کمتریــن مقــدار ممکــن برســد .بهعلــت آنکــه

تابــع هــدف ( )PV-FV-YPمتناظــر بــا مقادیــر ورودی (17

پارامتــر) اســت ،یادگیــری "بــا ناظــر" بهتریــن گزینــه
اســت .در میــان قوانیــن یادگیــری بــا ناظــر "الگوریتــم

پــس انتشــار" ازطریــق الیههــای شــبکه در مســیر خــاف

ارتباطــی وزن نرونهــا ،میــزان خطــای حاصــل از محاســبه

مســیر رفــت را در مســیر برگشــت ،اصــاح میکنــد [.]14
بــرای تخمیــن توابــع هــدف و توابــع انتقــال ،بــا ســعی و

خطــا تعــداد الیههــای شــبکه و نرونهــای الیــه مخفــی
بهگونــهای انتخــاب شــد کــه بهتریــن پاســخ ممکــن از
شــبکه دریافــت شــود .همچنیــن بــرای نشــاندادن میــزان

خطــای شــبکه از معیــار  MSEاســتفاده گردیــد .بــرای

انتخــاب تابــع انتقــال مناســب از میــان توابــع

Purline,

 Log-sigmoidو  Tan-sigmoidو نــوع قرارگیــری آنهــا
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در الیههــا ،تابــع انتقــال تانژانــت ســیگموئید 1در هــر

و ضریبــی ثابــت بهدســت آمــد (جــدول  .)3از نتایــج

بهتریــن پاســخ بــود .همچنیــن الگوریتــم 2 LMبهعنــوان

ایــن فرمــول نشــان دهنــده تأثیــر مثبــت پارامترهــای

حاصــل ،فرمــول خطــی بــرای ایــن مــدل تعییــن شــد.

دو الیــه بــرای هــر ســه شــبکه انتخــاب شــد کــه دارای

باریــت ،نمــک ،الیــم ،صمــغ طبیعــی و صمــغ زانتــان و

الگوریتــم آموزشــی بــرای شــبکهها انتخــاب شــد .در

تأثیــر منفــی پارامترهــای ســازند ،عمــق ،دمــا ،کاســتیک

نهایــت نتایــج بهدســت آمــده از مــدل آمــاری و شــبکه

ســودا ،ســودا اش و میــکا بــرروی ویســکوزیته قیــف

عصبــی بــا یکدیگــر مقایســه شــد.

بــود .ضرایــب بیــن پارامترهــای ســیال حفــاری در مــدل

بحث

آمــاری بــرای ویســکوزیته قیــف در جــدول  3آورده شــده

مدلسازی آماری

اســت .ســپس بــا جاگــذاری مقادیــر پارامترهــای موجــود

مدل آماری ویسکوزیته قیف ()FV

در فرمــول بهدســتآمده و انجــام محاســبات ،مقادیــری

بهمنظــور انجــام رگرســیون خطــی و شناســایی

بــرای ویســکوزیته قیــف تخمیــن زده شــد همچنیــن

قیــف دارنــد ،تمامــی پارامترهــای موجــود وارد نرمافــزار

بســیار باالتــر از مقادیــر حقیقــی میباشــد (شــکل .)1

پارامترهایــی کــه بیشــترین تأثیــر را در ویســکوزیته

تمامــی مقادیــر تخمیــن زده شــده توســط مــدل آمــاری،

 spssشــده و ضرایــب بیــن پارامترهــای ســیال حفــاری

جدول  3پارامترهای سیال حفاری در مدل آماری برای ویسکوزیته قیف
B

خطای استاندارد

73/1

3/5

عمق ()m

-0/002

0/002

دما ()°F

-0/002

0/008

باريت (تن)

2/967-E5

0

بنتونيت(كيسه)

0

0

فروبار(كيسه)

0

0

كاستيك (كيسه)

-0/083

0/036

سوداش (كيسه)

-0/004

0/007

نمك (تن)

2/937-E5

0

ليم (كيسه)

0/013

0/004

صمغ طبيعي (كيسه)

0/001

0/001

استرچ قرمز (كيسه)

0

0/001

استرچ سبز (كيسه)

0

0/001

ميكا متوسط(كيسه)

0

0

ميكا (كيسه)

-0/001

0/001

صمغ زانتان (كيسه)

0/017

0/031

پارامتر

1. Tan-Sigmoid
2. Levenberg-Marquardt
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ردیف دادهها
شکل  1مقایسه نتایج مدل آماری با دادههای واقعی برای ویسکوزیته قیف

مــدل آمــاری پالســتیک ویســکوزیته ( :)PVضریــب ثابــت

و ضرایــب تأثیــر بهدســتآمده از مــدل آمــاری (جــدول

9

7

5

3

1

ویسکوزیته قیف ()Quart/sec

100

0

مدل شبکه عصبی
شبکه بهینه برای ویسکوزیته قیف

 )4بــا توجــه پارامترهــای موجــود در نرمافــزار بهدســت

جهــت دســتیابی بــه شــبکه بهینــه ،از میــان تمامــی

فرمــول نشــاندهنده تأثیــر مثبــت پارامترهــای ســازند،

الیههــا ،تعــداد نرونهــای الیــه پنهــان و نــوع تابــع

و اســتارچ ســبز و همچنیــن تأثیــر منفــی پارامترهــای

الیــه بــا  19نــرون در الیــه مخفــی ،بــا تابــع انتقــال

روی ویســکوزیته پالســتیک بــود .ضریــب همبســتگی

آرایــش الیههــا بهترتیــب در شــکل  4آورده شــده اســت،

 FVبهتــر اســت ومقــدار خطــای مطلــق ایــن مــدل نیــز

ایــن شــبکه دارای کمتریــن خطــای میانگیــن مربعــات

مــدل آمــاری بــرای نقطــه تســلیم ( :)YPبهمنظــور مــدل

بیشــترین  )R 2=0.98) R 2بــه نســبت دیگــر ســاختارها

بیــن پارامترهــای ســیال حفــاری و ضریــب ثابــت (جــدول

مربعــات خطــا ،بهعلــت نرمالیــزه نکــردن دادههــا بــوده

خطــای مطلــق نتایــج تســت ایــن مــدل  1/33و ضریــب

پارامترهــای عملیاتــی) بســیار پاییــن میباشــد .بــا توجــه

(شــکل  .)3تأثیــر مثبــت و منفــی پارامترهــای موجــود،

باالیــی بــوده و ایــن پارامتــر بهصــورت دســتی بــا قیــف

میباشــد:

کــه شــبکه طراحــی شــده پاســخ مناســبی را در بــر نخواهــد

آمــد و در نهایــت فرمــول خطــی تعییــن شــد .ایــن

ســاختارهای مختلــف شــبکه عصبــی از قبیــل تعــداد

فروبــار ،ســودا اش ،کاســتیک ســودا ،صمــغ زانتــان ،نمــک

انتقــال کــه مــورد آزمایــش قــرار گرفتنــد ،شــبکه دو

عمــق ،دمــا ،الیــم ،میــکا (مدیــوم) ،آب و میــکا بــر

 TANSIG-TANSIGکــه ســاختار کلــی ایــن شــبکه و

بهدســتآمده از ایــن مــدل هرچنــد نســبت بــه مــدل

دارای کمتریــن خطــا در میــان دیگــر شــبکهها بــود.

 10/57محاســبه شــد (شــکل .)2

( )MSE=4.63و کمتریــن خطــای مطلــق ( )E a=0.14و

ســازی نقطــه تســلیم ،هماننــد دو پارامتــر قبــل ضرایــب

اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه میــزان بــاالی متوســط

 )5بهدســتآمده و فرمــول خطــی نوشــته شــد .مقــدار

و ایــن خطــا بــه نســبت اعــداد موجــود (اعــداد واقعــی

همبســتگی دادههــا نیــز 0/6517 ،بهدســتآمده اســت

بــه آنکــه اندازهگیــری ویســکوزیته قیــف مســتعد خطــای

بــرروی نقطــه تســلیم در ایــن مــدل بــه قــرار زیــر

مــارش اندازهگیــری میشــود ،از قبــل پیشبینــی میشــد

تأثیــر مثبــت :باریــت ،فروبــار ،الیــم ،اســتارچ قرمــز ،میــکا

داشــت؛ امــا نتایــج بهدسـتآمده از تســت شــبکه و مقایســه

تأثیــر منفــی :ســازند ،عمــق ،دمــا ،کاســتیک ســودا ،ســودا

قابــل مشــاهده میباشــد ،حاکــی از پاســخ مناســب شــبکه

(مدیــوم) و صمــغ زانتــان.
اش ،نمــک ،آب و میــکا .

آن بــا دادههــای واقعــی کــه در نمــودار میلــهای بهوضــوح
(حداقــل نســبت بــه مــدل آمــاری) بــود.
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جدول  4پارامترهای سیال حفاری در مدل آماری برای پالستیک ویسکوزیته
B

خطای استاندارد

9/9

1/2

عمق ()m

-0/007

0/001

دما ()°F

-0/002

0/003

باريت (تن)

0

0

بنتونيت (كيسه)

0

0

فروبار (كيسه)

5/969-E5

0

كاستيك (كيسه)

0/027

0/013

سوداش (كيسه)

0/021

0/003

نمك (تن)

6/346-E5

0

ليم (كيسه)

-0/003

0/001

صمغ طبيعي (كيسه)

0

0

استارچ قرمز (كيسه)

0

0

استارچ سبز (كيسه)

0/002

0

ميكا متوسط (كيسه)

-6/794-E5

0

ميكا (كيسه)

-0/001

0

صمغ زانتان (كيسه)

0/010

0/011

پارامتر
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ردیف دادهها
شکل  2مقایسه نتایج مدل آماری با دادههای واقعی برای ویسکوزیته پالستیک

ویسکوزیته پالستیک ()cP
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بهبود مدل پیشبینی ...
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جدول  5پارامترهای سیال حفاری در مدل آماری برای نقطه تسلیم
B

خطای استاندارد

28/9

1/6

()m

-0/001

0/001

دما ()°F

-0/003

0/004

باريت (تن)

1/820E-5

0

بنتونيت (كيسه)

0

0

فروبار (كيسه)

5/539E-5

0

كاستيك (كيسه)

-0/039

0/016

سوداش (كيسه)

-0/003

0/003

نمك (تن)

-2/628E-5

0

ليم (كيسه)

0/006

0/002

صمغ طبيعي (كيسه)

0

0

استارچ قرمز (كيسه)

0/001

0

استارچ سبز (كيسه)

0

0/001

ميكا متوسط (كيسه)

0/001

0

ميكا (كيسه)

-0/001

0/001

صمغ زانتان (كيسه)

0/004

0/014

پارامتر
عمق
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23
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ردیف دادهها
شکل  3مقایسه نتایج مدل آماری با دادههای واقعی برای نقطه تسلیم

0

نقطه تسلیم ()lb/100ft2
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خروجي

اليه خروجي

شبكه عصبي

اليه پنهان

ورودي

شکل  4ساختار شبکه عصبی بهینه

امــا بااینحــال نتایــج بهدســتآمده از شــبکه

دســت آمــده از تســت شــبکه و مقایســه آن بــا دادههــای

شــبکه پالســتیک ویســکوزیته و نقطــه تســلیم میباشــد.

الیــه پنهــان در ایــن مــدل  16انتخــاب شــد کــه در اینجــا

ویســکوزیته قیــف ،دارای خطــای بیشــتری نســبت بــه
نتایــج رگرســیون آمــوزش و آزمــون و تســت شــبکه

بهینــه بــا  19نــرون بهترتیــب بــا  %15 ،%70و  % 15کل
دادههــای ورودی توســط نرمافــزار بهدســت آمدهانــد .در

واقعــی در شــکل  6داده شــده اســت .تعــداد نرونهــای

بــه نســبت مــدل ویســکوزیته قیــف ،بــا تعــداد نرونهــای
کمتــری بــه بهینهتریــن پاســخ دســت یافتیــم .میــزان
ضریــب همبســتگی ایــن شــبکه نیــز ،پــس از تســت آن

شــبکه بهینــه بــرای پالســتیک ویســکوزیته :در ایــن

 R2 =0.9962بهدســت آمــد کــه در میــان هــر ســه شــبکه

 TANSIG-TANSIGدر میــان دیگــر ســاختارها باالتریــن

همبســتگی مــدل ویســکوزیته پالســتیک در شــکل  7و

مــدل ،شــبکه دو الیــه بــا آرایــش توابــع انتقــال

و منطقیتریــن پاســخها را دربــر داشــت .نمــودار

همبســتگی ویســکوزیته قیــف در شــکل  5و نتایــج بــه

( )PV-YP-FVباالتریــن میــزان را داراســت .نمــودار ضریــب

مقایســه نتایــج بــه دســت آمــده تســت شــبکه بــا دادههای
واقعــی در شــکل  8آورده شــده اســت.

( )Quart/sec

مقادیر واقعی ویسکوزیته قیف
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y = 0.9765x + 0.5512
R2=0.9962

()cP

مقدار واقعی ویسکوزیته پالستیک
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ویسکوزیته پالستیک پیشبینیشده توسط شبکهعصبی
شکل  7نمودار ضریب همبستگی ویسکوزیته پالستیک
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ردیف دادهها
شکل  8نمودار مقایسه بین نتایج تست شبکه ویسکوزیته پالستیک با دادههای واقعی

متوســط مربعــات خطــا در ایــن مــدل ( )MSE=2.27و

7

5

3

1

ویسکوزیته پالستیک ()cP

60

نســبت بــه مــدل پالســتیک ویســکوزیته ،گویــای عملکــرد

خطــای مطلــق آن نیــز ( )E a=0.10محاســبه شــد .بــرای

بهتــر ایــن مــدل نمیباشــد .زیــرا ضریــب همبســتگی و

 1الــی  20نــرون قــرار گرفتنــد و همچنیــن آمــوزش و

کمتــر بــوده و میــزان کمتــر متوســط مربعــات خطــا در

ایــن مــدل نیــز رگرســیون شــبکه مــورد آزمــون بــا تعــداد

آزمــون و تســت شــبکه بهینــه بــا  16نــرون بــا %15 ،%70

و  %15کل دادههــای ورودی انجــام شــده اســت.

 Rرگرســیون ایــن مــدل از شــبکه پالســتیک ویســکوزیته
اینجــا ،فقــط بهعلــت کوچکتــر بــودن توابــع هــدف بــه

نســبت  PVمیباشــد .باالتــر بــودن میــزان خطــای مطلــق

شــبکه بهینــه بــرای نقطــه تســلیم :در ایــن مــدل نیــز

ایــن مجموعــه ( )E a=0.19بــا توجــه بــه تعریف آن  ،نســبت

نرونهــا جهــت دســتیابی بــه شــبکه بهینــه ،مــورد

اســت .هماننــد دو مــدل قبــل ،بــرای نقطــه تســلیم نیــز

ســاختارهای مختلــف توابــع انتقــال ،الیههــا و تعــداد
آزمــون قــرار گرفــت .در ایــن مــدل ،شــبکه دو الیــه بــا

آرایــش توابــع انتقــال  TANSIG-TANSIGدر میــان دیگــر

بــه مــدل پالســتیک ویســکوزیته ،گویــای ایــن واقعیــت
شــبکههایی بــا تعــداد  20-1نــرون بــرای دس ـتیابی بــه

شــبکه بهینــه مــورد آزمــون قــرار گرفتنــد اعتبارســنجی

ســاختارها باالتریــن و منطقیتریــن پاســخها را دربــر

نتایــج حاصــل از مــدل ســازی شــبکه عصبــی بــا نرمافــزار

انتخــاب شــد .میــزان خطــای ایــن مــدل نیــز در واحــد

نمودارهــا ،واضــح اســت کــه نتایــج بهدســتآمده در هــر

داشــت .تعــداد نرونهــای الیــه پنهــان در ایــن مــدل 19

اســتاندارد شــبکههای عصبــی MSE=1.14 ،بــه دســت آمد.

بایــد توجــه داشــت کــه مقــدار کمتــر خطــای ایــن مــدل

: SPSSبــا توجــه بــه توضیحــات ذکــر شــده ،جــداول و

ســه مــدل از طریــق شــبکههای عصبــی ،مطابقــت خوبــی

نســبت بــه اعــداد واقعــی داشــته اســت.
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ایــن امــر در میــزان  R2و  MSEبــرای هــر ســه مــدل

همچنیــن نمــودار دادههــای واقعــی و اختــاف نتایــج

میباشــد .خطــای شــبکه عصبــی حاکــی از انطبــاق

در شــكلهاي  9الــی  11آورده شــده اســت .همچنیــن

و اختــاف محســوس آنهــا بهخوبــی قابــل مشــاهده
نتایــج تســت بــا واقعیــت میباشــد و نشــان دهنــده
قابلیــت بهکارگیــری آن بــرای پیشبینــی خــواص

رئولوژیگــی ســیال حفــاری بــا دقــت قابــل قبولــی اســت.

بهدســت آمــده بــرای توابــع هــدف از طریــق دو مــدل،
مقایســه ضریــب همبســتگی و خطــای مــدل آمــاری و

شــبکه عصبــی بــرای هــر ســه مــدل در جــدول  6آورده

شــده اســت.
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شکل  9مقایسه نتایج مدل آماری و دادههای واقعی برای ویسکوزیته قیف
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 مقایسه ضریب همبستگی و خطای مدل آماری و شبکه عصبی6 جدول
FV
Ea

MSE

0/15

29/93

1030/89

)SPSS( مدل آماری

0/95

0/14

4/63

مدل شبکه عصبی

Ea

MSE

0/82

10/57

385/19

)SPSS( مدل آماری

0/99

0/10

2/27

مدل شبکه عصبی

Ea

MSE

0/65

1/33

13/33

)SPSS( مدل آماری

0/96

0/19

1/14

مدل شبکه عصبی

PV

YP

 نــرون بــرای مــدل ویســکوزیته قیــف و مــدل نقطــه19
.تســلیم ميباشــد

، ضرایــب همبســتگی آزمــون ایــن مدلهــا در نهایــت-3

 بــرای0/98 ، بــرای مــدل ویســکوزیته پالســتیک0/99
 بــرای ویســکوزیته قیــف0/97 مــدل نقطــه تســلیم و

بهدســت آمــد کــه نشــاندهنده انطبــاق بــاالی نتایــج
.آزمــون بــا واقعیــت بــود

نتيجهگيري

 ســه مــدل بهینــه مجــزا بــرای ویســکوزیته پالســتیک-1
،)YP( ) و نقطــه تســلیمFV(  ویســکوزیته قیــف،)PV(

.طراحــی شــد

 ورودی17  شــبکه دارای دو الیــه بــا، در هــر ســه مــدل-2
و یــک خروجــی در الیــه آخــر بــوده و تعــداد نرونهــای
 نــرون بــرای مدل ویســکوزیته پالســتیک16 ،الیــه پنهــان
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