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چكيده
محاســبه پارامترهــای ژئومکانیکــی مخــزن هماننــد ســرعت مــوج برشــی و ســرعت مــوج فشــاری از جملــه پارامترهــای مهمــی اســت کــه
مهندســین مخــازن نفــت و گاز همــواره درصــدد محاســبه آن بودهانــد .بــا محاســبه ایــن فاکتورهــا ،میتــوان بــه پارامترهــای االســتیک
مخــزن کــه نقــش مهمــی در شــناخت علــل شکســتگیهای مخزنــی و مســائلی نظیــر پایــداری دیــواره چــاه و عملیــات شــکافت
هیدرولیکــی مخــزن دارد ،دســت یافــت .در ایــن مطالعــه بــه ســاخت نمــودار ســرعت مــوج برشــی از طریــق الگوریتــم کلونــی مورچــه
کــه روشــی نویــن و فوقالعــاده قدرتمنــد در عرصــه هــوش مصنوعــی و بهینهســازی اســت ،پرداختــه شــده و نتایــج بهدســت آمــده
بــا نتایــج حاصــل از روشهــای پیشــین مــورد مقایســه قــرار گرفتــه اســت .پــس از بررســی نمودارهــای مختلــف ،نمودارهــای RHOB

 ،Vpوو NPHIبهعنــوان ورودیهــای مــدل ســاخته شــده مــورد اســتفاده قرارگرفتــه اســت .بــرای ســاخت مــدل و بررســی عملکــرد آن،
دادههــای موجــود بــه دو گــروه دادههــای آموزشــی و دادههــای آزمایــش تقســیم گردیــد .نتایــج نشــاندهنده عملکــرد بســیار مناســب
الگوریتــم کلونــی مورچــه در تخمیــن پارامترهــای ژئومکانیکــی مخــزن اســت و پیشــرفت قابــل مالحظــهای در زمینــه بهینهســازی
فراابتــکاری حاصــل شــده اســت.

كلمــات كليــدي :ژئومکانیــک ،ســرعت مــوج برشــی ،الگوریتــم کلونــی مورچــه ،روش هــوش مصنوعــی،

میــدان چشــمه خــوش

میتــوان ثابتهــای االســتیک مخــزن را محاســبه نمــود.

مقدمه

ســرعت مــوج فشــاری و ســرعت مــوج برشــی را
میتــوان از جملــه پارامترهــای اساســی در محاســبات
مخــازن هیدروکربنــی بــه حســاب آورد کــه بــا ترکیــب

نمــودار حاصــل از ایــن دو مــوج و الگ چگالــی تراکمــی

همچنیــن میتــوان بــا اســتفاده از اطالعــات حاصــل از

نمودارهــای ســرعت امــواج برشــی و فشــاری بــه مطالعــات

پتروفیزیکــی ،ژئــو فیزیکــی و ژئــو مکانیکــی در مخــزن
پرداخــت [.]1

لــذا بــا توجــه بــه اســتفاده روزافــزون ژئومکانیــک در
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و همچنیــن بــا توجــه بــه اهمیــت بســیار بــاالی مطالعــات

چاهپیمایــی و بهرهگیــری از روش الگوریتــم کلونــی

تولیــد و بهرهبــرداری ذخایــر هیدروکربنــی ،شــناخت

عرصــه هــوش مصنوعــی و بهینهســازی اســت [ 14و ]13

پتروفیزیکــی و ژئوفیزیکــی مخــزن و نقش آن در اکتشــاف،
کامــل ســرعت امــواج تراکمــی و برشــی ســنگها از

اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت.

مورچــه کــه روشــی نویــن و فــوق العــاده قدرتمنــد در
بــه ســاخت الگهــای ســرعت مــوج برشــی در چاههــای
فاقــد ایــن پارامتــر پرداختــه شــود.

تاکنــون مطالعــات بســیاری بــرای بــرآورد ســرعت مــوج

ســرعت مــوج تراکمــی را میتــوان بــا توجــه بــه رابطــه

گرفتــه اســت.

بهدســت آوردن مقادیــر واقعــی ســرعت مــوج برشــی بــه

برشــی بــا بهرهگیــری از دادههــای چاهپیمایــی انجــام
محققــان بســیاری از جملــه پیکــت [ ،]2کاســتانگا

و همــکاران [ ،]3هــان [ ،]4کریــف و همــکاران [،]5

گرینبــرگ و کاســتانگا [ ،]6مورفــی و همــکاران [ ]7و
باســتوس و همــکاران [ ]8تــاش نمودنــد تــا یکســری

روابــط تجربــی بــه منظــور محاســبه ســرعت مــوج
برشــی ارائــه دهنــد .بیشــتر ایــن روابــط مختــص
مخــازن ماســه ســنگی بــوده و دارای محدودیتهــای

بســیاری بــرای اســتفاده در مخــازن کربناتــه میباشــد.

همچنیــن ایــن روابــط بیشــتر اســتفاده مــوردی داشــته
و تنهــا از دادههــای محــدودی در محاســبات خــود بهــره
میبرنــد .بنابرایــن تمامــی پارامترهــای موثــر در تعییــن
ســرعت مــوج برشــی در ایــن روابــط لحــاظ شــده اســت.

بــه همیــن دلیــل ،محققــان بســیاری ســعی کردنــد تــا

بــا بهرهگیــری از روشهــای هوشــمند بــه رفــع ایــن
مشــکالت پرداختــه و دقــت مقادیــر محاســبه شــده بــرای
ســرعت مــوج برشــی را افزایــش دهنــد .اســکندری و

آن بــا نمــودار صوتــی محاســبه کــرد [ .]5بــا ایــن حــال

ویــژه بــرای ســازندهای کربناتــه فقــط از طریــق آزمایــش
مغــزه و یــا اســتفاده از ابــزار  DSIممکــن میباشــد [،]10

کــه هــردو روش بســیار هزینهبــر اســت .بــه همیــن دليــل
در ایــن مقالــه بــه منظــور صرفهجویــی در زمــان و هزینــه

بــه تخمیــن نمــودار ســرعت مــوج برشــی از طریــق ارتبــاط
آن بــا ســرعت مــوج فشــاری و همچنیــن نمودارهــای

 NPHI, RHOBو بهرهگیــری از تکنیــک الگوریتــم کلونــی

مورچــه پرداختــه شــده و عملکــرد ایــن روش بهینهســازی،

بــا روشهــای پیشــین مقایســه شــده اســت.
الگوریتم کلونی مورچه

روشهــای هــوش مصنوعــی را میتــوان ابــزاری

بســیار کارآمــد در حــل مســائل بهینهســازی در حــوزه

علــوم مهندســی و علــوم تجربــی بــه شــمار آورد .ایــن
تکنیکهــا در مــوارد بســیاری توانایــی خــود را در حــل

مســائل بســیار پیچیــده بــه اثبــات رســاندهاند.

همــکاران بــه بررســی عملکــرد روش رگرســیون چندگانــه

روشهــای بهینهســازی موجــود بــرای حــل مســائل

مــوج برشــی در مخــازن کربناتــه پرداختنــد [ .]9رضایــی

متغیــر و محدودیــت میباشــد کــه از کارآیــی عملــی آنهــا

فــازی پیشبینــی نمودنــد [ .]10معتضدیــان و همــکاران

اطمينــان از دســتيابي بــه پاســخ بهينــه بــا اســتفاده

فشــاری از روش الگوریتــم ژنتیــک بهــره بردنــد [.]11

اســتفاده از الگوريتمهــاي بهينهســازي قدرتمندتــر و

عصبــي فــازی و همچنیــن الگوریتــم ژنتیــک را در تخمیــن

زمــان را میتــوان پارامتــری اساســی در بررســی توانایــی

در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت بــا اســتفاده از دادههــای

در پــی کاهــش آن بودهانــد تــا بتواننــد در کمتریــن زمــان

و همچنیــن شــبکه عصبــی مصنوعــی در تخمیــن ســرعت

پیچیــده ،بهطــور عمــده شــامل تعــداد بســیار زیــادی

و همــکاران ســرعت مــوج برشــی را بــا اســتفاده ازمنطــق

در حــل مســائل بــا ابعــاد واقعــی میکاهــد؛ بنابرایــن براي

بــه منظــور تعییــن ســرعت مــوج برشــی و ســرعت مــوج

از كمتريــن تعــداد متغیــر و بيشــترين دقــت ممكــن،

رجبــی و همــکاران نیــز عملکــرد ســه روش منطــق فــازی،

جدیدتــر امــری ضــروري بــه نظــر ميرســد .همچنیــن

ســرعت مــوج برشــی مــورد بررســی قــرار دادنــد [.]12

یــک روش هوشــمند بــه شــمار آورد کــه همــواره محققــان
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ممکــن ،دقیقتریــن پاســخ را بــرای مســاله بهینهســازی

میکنــد از مســیرها و نقاطــی کــه قبــا طــی شــدهاند،

الگوریتــم کلونــی مورچــه در ســال  1992بهعنــوان

الگوریتــم کلونــی مورچــه ایــن امــکان را میدهــد کــه

مســائل ترکیبــی پیچیــده توســط دوریگــو ارائه شــد []15

افــراد بســیار زیــاد را توســعه دهیــم ،بــه گونــهای کــه

مطلــع باشــیم.

مطــرح شــده ،بیابنــد.

تحــت قوانیــن خــاص انتخابــی ،جمعیتــی متشــکل از

روشــی نویــن و برگرفتــه از طبیعــت بــه منظــور حــل

بیشــترین مقادیــر شایســتگی حاصــل شــده و در نهایــت

ایــن الگوریتــم برگرفتــه از رفتــار طبیعــی مورچههــا

باعــث بهبــود تابــع هــدف و مینیمــم شــدن میانگیــن

اســت و بــر ایــن اصــل اســتوار اســت کــه مورچههــا بــا

مربعــات خطــا 1گــردد.

اســتفاده از مکانیس ـمهای ســاده ارتباطــی خــود ،قادرنــد

بــا توجــه بــه مــوارد اشــاره شــده میتــوان گفــت کــه

کوتاهتریــن مســیر بــرای یافتــن غــذا را پیــدا کننــد

الگوریتــم کلونــی مورچــه یکــی از زیــر شــاخههای هــوش

(شــکل  .)۱طــی حرکــت مورچههــا در مســیر ،یــک اثــر

گروهــی اســت ،بــه ایــن معنــا کــه کلونــی مورچههــا نــه

شــیمیایی بــه نــام فرومــون در روی زمیــن باقــی میمانــد

براســاس هوشــمندی یــک مغــز مرکــزی بلکــه براســاس

کــه مورچههــای دیگــر را بــه ســوی نقطــه هــدف

تــودهای از عاملهــای نســبتا هوشــمند و رابطــه بیــن

راهنمایــی میکنــد .مورچههــا در انتخــاب مســیر خــود

آنهــا عمــل میکنــد [.]18

راهــی را انتخــاب میکننــد کــه بیشــترین اثــر فرومــون
را دارد و بــا توجــه بــه ایــن اصــل کــه فرومــون بــا گذشــت

الگوریتم کلونی مورچه برای محیطهای پیوسته

زمــان تبخیــر میشــود ،هــر مســیری کــه تعــداد مورچــه

رویکردهــای متنوعــی تــا ســال  2008بــرای اعمــال

و در نتیجــه ترغیــب بیشــتر مورچــه هــا بــه ایــن مســیر

ارائــه گردیــد و در نهایــت در همیــن ســال ایــده بســیار

یکــی از مزایایــی کــه کلونــی مورچــه مصنوعــی نســبت

شــد [ ]19کــه بــا توجــه بــه لــزوم اســتفاده از محیطهــاي

بیشــتری از آن رد شــود ،موجــب ایجــاد فرومــون بیشــتر

الگوریتــم کلونــی مورچــه بــرای محیطهــای پیوســته

خواهد شد [.]16

جالبــی بــرای ایــن امــر توســط دوریگــو و سوشــا ارائــه

پیوســته در حــل بســیاری از مســائل ،تخمیــن توزیــع،

بــه کلونــی مورچــه طبیعــی دارد ،ایــن اســت کــه کلونــی

کاری بســیار ارزشــمند بــه شــمار مــیرود.

مورچــه مصنوعــی دارای حافظــه و توانایــی بــه یــاد
ســپردن اطالعــات اســت [ .]17ایــن مســاله بــه مــا کمــک
F

F

F

a

N

N

N

ج
ب
الف
شکل  -۱رفتار مورچههای واقعی در یافتن کوتاهترین مسیر برای یافتن غذا :الف -مورچه اول با طی کردن مسیر ( aمحور قائم) یک منبع
غذایی مییابد و با برجای گذاشتن اثر فرومون به النه باز میگردد ،ب -مورچهها یکی از چهار مسیر ممکن را دنبال میکنند ،ولی افزایش
تدریجی مقدار فرومون در کوتاهترین مسیر تمایل مورچهها به طی کردن این مسیر را به تدریج افزایش میدهد و ج -مورچهها کوتاهترین
مسیر که بیشترین مقدار فرومون را دارد ،دنبال میکنند تا به غذا برسند [.]20
)1. Mean Squre Error (MSE
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در الگوریتــم کلونــی مورچــه بــرای محیطهــای پیوســته،

را میتــوان بهصــورت مجمــوع وزندار چندیــن تابــع

جســتجو توزیــع میشــوند و پــس از اینکــه توســط تابــع

داد ،تعریــف کــرد؛ بنابرایــن بــه تعــداد ابعــاد مســاله ،تابــع

گوســی یــک بعــدی کــه آن را بــا ( gil (xنشــان خواهیــم

ابتــدا تعــداد مشــخصی مورچــه بهطــور اتفاقــی در فضــای

چگالــی احتمــال هســته گوســی اســتفاده میشــود کــه بــا

هزینــه مــورد بررســی قــرار گرفتنــد ،فرومــون بهصــورت

عالمــت ( Gi (xنشــان داده میشــود (شــکل  .)۳تابــع

پیوســته و بــر پایــه نقاطــی کــه قبــا مــورد آزمایــش قــرار

گرفتهانــد ،توزیــع میشــود.

 (xتوســط ســه بــردار مشــخص میشــود کــه عبارتنــد از:
 wبــردار وزنهــا μi ،بــردار میانگینهــا و  σiبــردار انحــراف

همانگونــه کــه در شــکل  ۲مشــخص اســت ،در الگوریتــم

معیــار اســتاندارد .کاردینالیتــی 4ایــن بردارهــا برابــر

کلونــی مورچــه پیوســته برخــاف نــوع گسســته ،فضــای

تعــداد توابــع گوســی اســت کــه تابــع هســته گوســی را

جســتجو ،کل فضــای پیوســته و بــا تاکیــد بــر نقــاط

تشــکیل میدهنــد و بــرای ســهولت آن را بــا  kنمایــش

شــاخصی کــه بهعنــوان پیــک منحنیهــای توزیــع

میدهیــم .تابــع هســته گوســی مــورد اســتفاده در ایــن

نرمــال مشــخص میشــوند ،در نظــر گرفتــه میشــود.
تابع چگالی احتمال

مقالــه بهصــورت رابطــه زیــر اســت:

1

()1

زمانــی کــه محیــط بررســی پاسـخهای تصادفــی ،محیطــی

همچنيــن بايســتي اشــاره كــرد كــه تابــع چگالــي

پیوســته اســت ،تابــع احتمــال را تابــع چگالــی احتمــال

احتمالــي بــدون واحــد ميباشــد ( )unitlessکــه در آن

میگوینــد .یکــی از توابــع پرکاربــرد کــه بهعنــوان تابــع

 lشــماره تابــع گوســی wl ،وزن تابــع گوســی lام،

چگالــی احتمــال مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد ،تابــع

σ

انحــراف معیــار پاســخهای ارائــه شــده و  μمیانگیــن

تنهــا یــک نقطــه ماکزیمــم ،بــه تنهایــی قــادر بــه توصیــف

پاســخها میباشــد [ .]19در ایــن الگوریتــم تمامــی

وضعیــت دو موقعیــت جــدا از هــم نیســت .بــه همیــن

پاس ـخهای مناســبی کــه بــرای هریــک از متغیرهــا ارائــه

دلیــل از تابــع چگالــی احتمالــی بــر پایــه تابــع گوســی

شــده ،بهصــورت ردهبنــدی شــده در آرشــیو پاســخ هــا

اســتفاده میشــود کــه بــه نــام تابــع چگالــی احتمــال

ذخیــره میشــود.

هســته گوســی 3شــناخته میشــود .تابــع هســته گوســی
)P(Cij|SP

)P(X|SP

ب

احتمال گسسته

احتمال چگالی پیوسته

Cij|SP

(gli (x

تابــع گوســی lام بــرای  iامیــن تابــع هســته گوســی،

گوســی 2اســت .یــک تابــع گوســی بــه دلیــل داشــتن

الف

(Gi

X|SP
C i1 C i2 C i3 C i4C i5 C i6 C i7C i8 C i9 C i10

X max

گستره احتماالت

X min

مؤلفهها
شکل  -۲الف -توزیع كيفي احتمال گسسته ( ( Pd (Cij/sمحور قائم) مربوط به تعداد مشخصی از مولفهها (محور افقی)و ب-تابع توزیع
احتمال چگالی پیوسته (( Pc (x/spمحور قائم) با گستره احتماالت [( X [Xmin-Xmaxمحور افقی) [ .]19در هر دو نمودار محور قائم نشانه
=ميباشد.
= ) ∑P( C |S
احتمال  Pاست .نکته اینکه∫ p ( X|S ) dr 1 :
p

p

X max

X mi
n

p

10

i
j

j=1

1. Probability Density Function
2. Gaussian Function
3. Gaussian Kernel Probability Density Function
4. Cardinality
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4

2

0

-2

بازه تغییرات ()X

تابع دانسیته احتمالی یا فراوانی

هسته گوسی
توابع گوسی خاص

-4

شکل  -۳نمونهای از  ۵تابع گوسی و هسته گوسی ( )Guassian kernelناشی از آن .محور قائم نشانه تابع دانسیته احتمالی
( )probability density functionیا فراوانی و محور افقی نشانه بازه تغییرات ].]19[ x ∈ [ −5,5

بــه ایــن ترتیــب در تولیــد نســل جدیــد ایــن آرشــیو

یابــد ،بیــن پاســخهاي خــوب و بــد در آرشــیو پاســخ،

پاس ـخهای قبلــی میشــوند .از ایــن رو الگوریتــم کلونــی

داشــت .از ایــن رو /qا 1را میتــوان عامــل تعییــن کننــده مقــدار

بــه روز رســانی شــده و پاســخهای بهتــر جایگزیــن
مورچــه پیوســته ،همــواره در جهــت بهبــود پاســخ حرکــت

مینمایــد .هریــک از جوابهــای احتمالــی بــرای مســاله
طــرح شــده دارای وزن خاصــی اســت و بــا توجــه بــه
شــکل  ۴همــواره وزنهــا پــس از مرتبســازی پاســخها
بهصــورت نزولــی میباشــد .از رابطــه  ۲کــه نشــانگر

یــک تابــع گوســی از نــوع نزولــی اســت ،بــه منظــور

ردهبنــدی وزنهــا بهصــورت نزولــی اســتفاده شــده اســت

[ .]19بــه گون ـهای کــه وزن مربــوط بــه پاســخ احتمالــی

اول ،بیشــترین مقــدار را دارد و از ایــن طریــق الگوریتــم

در جهتــی عمــل مینمایــد کــه همــواره بــا احتمــال
بیشــتری در جهــت بهتریــن پاســخها حرکــت کــرده و
جســتجو در بیــن پاســخهاي ضعیفتــر همــواره دارای

احتمــال کمتــری میباشــد.
()2

wl

در رابطــه بــاال wl :وزن مربــوط بــه تابــع گوســی lام،
 qپارامتــر تعییــن کننــده مقــدار فرومــونk ،ا qانــدازه

آرشــیو پاس ـخها یــا بــه عبارتــی تعــداد جمعیتــی اســت
کــه بــرای ســاخت مــدل احتمالــی بـهکار بــرده میشــود.

در تابــع ارائــه شــده (تابــع گوســی)k ،ا qدر نقــش انحــراف

معیــار میباشــد؛ بنابرایــن بــا کاهــش مقــدار  ،qبهتریــن

پاســخها در آرشــیو پاســخ بــه شــدت بــه پاســخهای
دیگــر ترجیــح داده خواهــد شــد و اگــر مقــدار  qافزایــش

بــرای تولیــد نسـلهای بعــدی تفــاوت چندانــی وجــود نخواهد
فرومــون در الگوریتــم ارائه شــده ،در نظــر گرفــت [ .]19در ادامه

الگوریتــم بــا اســتفاده از روش چــرخ رولــت 1و بهرهگیــری از

احتمــاالت بهدســت آمــده از وزنهــای حاصــل بــرای جــواب

هــای مختلــف بــه تشــکیل نس ـلهای جدیــد پرداختــه و در

نهایــت بــا ادغــام نســل جدیــد بــا نســل پیشــین ،پاسـخهای

ضعیفتــر از آرشــیو پاس ـخها حــذف میشــود .ایــن فرآینــد
بــه همیــن ترتیــب ادامــه مییابــد تــا پاســخ حاصــل کــه اولین
پاســخ در ردهبنــدی آرشــیو پاســخ اســت ،بــه مقــدار دقــت
مــورد نیــاز دســت یابــد و جســتجو متوقــف شــود.

بحث و نتايج

درایــن مطالعــه پــس از اینکــه رابطــه الگ هــای مختلــف بــا
ســرعت مــوج برشــی در چــاه آزمــون کــه یکــی از چاههــای

میــدان چشــمه خــوش مــی باشــد مــورد بررســی قــرار گرفــت

(شــکل  ،)5ســه نمــودار  NPHI, RHOBو  Vpبهعنــوان ورودی

و بــه منظــور تخمیــن نمــودار  Vsانتخــاب گرديــد و ســپس از
دادههــای چــاه آزمایــش کــه ایــن چــاه نیــز چــاه دیگــری از

میــدان چشــمه خــوش میباشــد ،جهــت بررســی عملکــرد
روش الگوریتــم کلونــی مورچــه اســتفاده شــد .در نهایت مقادیر

پیشبینــی شــده و مقادیــر واقعــی ســرعت مــوج برشــی در
دادههــای آزمایــش (چــاه آزمــون) بــا یکدیگر مقایســه و مقادیر
 MSEو ضریــب همبســتگی محاســبه گردیــد (شــکل .)۶

1. Roulette Wheel Selection
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تابع

وزن

 iحالتها
 Kراه حلها
آرشیو پاسخ برای الگوریتم
کلونی
شکل  -۴آرشیو پاسخها برای الگوریتم کلونی مورچه پیوسته ( .ACORپاسخها بر اساس کیفیت آنها یعنی برای مینیمم کردن یک تابع
[ )]19ردهبندی میشود .هر راه حل (محور قائم) دارای وزنی ( )ωنسبت به کیفیت راه حل است .لذا f (s1 ) ≤ f (s 2 ) ≤  ≤ f (s l ) ≤  ≤ f (s k ) ،هسته
گوسی (محور افقی) با استفاده از انواع  iحالتها K( ،راه حل از آرشیو ساخته میشود).
هسته گوسی
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3
2/5

3520
عمق ()m

4
3/5
3
2/5
0/2
0/4
تخلخل نوترون ()V/V

0

2
4

سرعت برشی ()km/s

3/5

3520 3520

2

3/5
3
2/5
2

سرعت برشی ()km/s

4

2/5

سرعت برشی ()km/s

3/5

3

سرعت برشی ()km/s

4

0

سرعت برشی ()km/s

3/5

3/5

سرعت برشی ()km/s

4

4

2
2/5
3
2
4
6
8
دانسیته ( )g/cm
موج فشاری ()km/s
شکل  -5مقایسه نمودار مربوط به الگهای مختلف (محور افقی) برای انتخاب ورودیهای مدل.
3

2
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3520

3540
3550

عمق ()m

منحنی تکمیلی سرعت موج برشی

3530

3560

100

0

50
تعداد تکرار

ب

10 0/53
10 0/47

3570

35802
2/5
3
3/5
سرعت برشی اندازهگیری شده -سرعت برشی
تخمینی ()Km/s

10

-2/28

10 0/41 0/41
 10 0/52سرعت برشی تخمینی 10

سرعت برشی اندازهگیری
شده ()km/s

منحنی واقعی
سرعت موج برشی

الف

میانگین مربع خطا

ج

10-2/17

()km/s

شکل -۶الف -میزان میانگین مربعات خطا  MSEدر مقابل تعداد تکرار Iteration؛ ب -مقایسه مقادیر واقعی و مقادیر تخمین زده شده
سرعت موج برشی (محور افقی)؛ ج -منحنیهای مقادیر تخمین زده شده و مقادیر واقعی سرعت موج برشی در مقابل عمق

همچنیــن بــه منظــور بررســی عملکــرد الگوریتــم کلونــی

در ایــن معادلــه  A,B,Cبهترتیــب مقادیــر نمودارهــای

هــوش مصنوعــی ،از الگوریتــم ژنتیــک ( ،)GAشــبکههای

و نمایــی و  x7مقــدار ثابــت معادلــه اســت .همچنیــن تابــع

مورچــه ( )ACORو مقایســه آن بــا روشهــای پیشــین

عصبــی مصنوعــی ( )ANNو روش عصبي  -فــازی)ANFIS( 1
نیــز بــه منظــور تخمیــن ســرعت مــوج برشــی اســتفاده
شــد (شــکل .)۷در میــان روشهــای مــورد اســتفاده ،میــزان

ســرعت برشــی پیشبینــی شــده توســط روش ACOR

دارای بیشــترین ضریــب همبســتگی ( )R=0.96و روش GA

 NPHI, RHOBو  Vpو  x1تــا  x6مربــوط بــه ضرایــب وزنــی

هــدف طبــق رابطــه زیــر مینیمــم میگــردد:
−V s
) /n
∑ (V s
()4
n

Predi
cted

در رابطــه بــاال

VsMeasured

MSE

M eas ured

i

=
M SE

میانگیــن مربعــات خطــا،

مقــدار اندازهگیــری شــده ســرعت پرشــی،

 VsPredictedمقــدار ســرعت مــوج برشــی تخمیــن زده شــده

دارای کمتریــن ضریــب همبســتگی ( )R=0.91نســبت بــه

و  nتعــداد نمونههــا میباشــد .بــرای الگوریتــم کلونــی

بدینمنظــور بــرای اســتفاده از الگوریتــم کلونــی مورچــه،

مورچــه در نظــر گرفتــه شــد و بــه تعــداد  ۱۰۰تکــرار بــه

مقادیــر ســنجیده شــده اســت.

ایــن الگوریتــم در نرمافــزار  MATLABبهطــور کامــل

کدنویســی شــد و برای کاربــرد روشهــای الگوریتــم ژنتیک،
شــبکههای عصبــی مصنوعــی و روش عصبــي  -فــازی از

جعبـ�ه ابـ�زار موجـ�ود بـ�رای ایـ�ن روشهـ�ا در نرمافـ�زا ر �MAT

 LABاســتفاده گردیــد .در ایــن مطالعــه مقادیــر ســرعت

مــوج برشــی از دادههــای پتروفیزیکــی ،بهوســیله معادلــه ۳
محاســبه گردیــد:

()3

+ x7

x6

+ x 3∗ B + x 5∗ C
x4

X2

V s predicted = x 1 ∗ A

مورچــه ،تعــداد جمعیــت مورچههــا برابــر بــا ۱۰۰۰۰۰

تولیــد نسـلهای جدیدتــر پرداختــه شــد .همچنیــن مقــدار

 qپــس از بررســی مقادیــر مختلــف برابــر بــا  ۰/۸تعییــن
گردیــد .همچنیــن بــرای الگوریتــم ژنتیــک ،ســایز جمعیــت

 ۱۰۰در نظــر گرفتــه شــد کــه نشــاندهنده تعــداد افــراد در
هــر نســل میباشــد .تعــداد فرزنــدان نخبــه بــرای هــر نســل
 ۲و کســر فرزنــدان تلفیقــی  ۰/۸تنظیــم شــد؛ بنابرایــن ۷۸

فرزنــد از طریــق ادغــام و  ۲۰فرزنــد از طریــق عملیات جهش
تولیــد خواهنــد شــد.

1. Neuro-fuzzy
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بررســی ســرعت مــوج برشــی اندازهگیــری شــده توســط

اندازهگیــری شــده بــرای مقــدار خطــای مربعــات توســط

کلونــی مورچــه و انطبــاق ایــن دو در مقابــل عمــق

شــده ،بــه همــراه بررســی ضریــب همبســتگی بهدســت

ابــزار  DSIو مقادیــر تخمیــن زده شــده توســط الگوریتــم
اندازهگیــری بیانگــر دقــت بــاالی الگوریتــم کلونــی
مورچــه میباشــد و نشــان میدهــد کــه الگوریتــم

کلونــی مورچــه توانســته بــا عبــور از مینیممهــای
محلــی و متمرکــز شــدن در مینیمــم کلــی بــه جــواب

بســیار مناســبی نســبت بــه ســایر روشهــا دســت یابــد.

ســادهتر بــودن محاســبات در روش الگوریتــم کلونــی

مورچــه نســبت بــه روشهایــی همچــون الگوریتــم
ژنتیــک باعــث شــد تــا در زمــان بســیار کمتــری جــواب

بهینــه بهدســت آیــد .بهطــوری کــه مقایســه مقادیــر

روش الگوریتــم کلونــی مورچــه و ســایر روشهای اســتفاده
آمــده از ایــن روشهــا نشــانگر عملکــرد بســیار بــاالی
الگوریتــم کلونــی مورچــه در عیــن ســادگی و ســرعت

بــاالی آن اســت (جــدول .)1

بررســی الگهــای حاصــل از چهــار روش اســتفاده
شــده بــرای چــاه آزمایــش بــه ویــژه در اعمــاق بیشــتر

کــه ســرعت مــوج برشــی واقعــی مقادیــر کمتــری دارد
نشــاندهنده دقــت بیشــتر الگوریتــم کلونــی مورچــه در

پیشبینــی ســرعت مــوج برشــی میباشــد (شــکل .)۸

جدول  -۱مقایسه عملکرد الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی.
ضریب همبستگی
0/96

0/0054

روشها
الگوریتم کلونی مورچه

0/91

0/018

الگوریتم ژنتیک

0/93
0/94

3
2/5
3

3/5

2/5

2

2

0/007

سرعت برشی اندازهگیری
شده ()km/s

الف

سرعت برشی تخمینی توسط نور و فازی ()km/s

2/5

سرعت برشی اندازهگیری
شده ()km/s

3

تکنیک نوروفازی

ب

R= 0.93081

3/5
3
2/5
2

2
2/5
3
3/5
سرعت برشی تخمینی توسط شبکه عصبی ()km/s
د

R= 0.96297

3/5
3
2/5

سرعت برشی اندازهگیری
شده ()km/s

ج

R= 0.91138

3/5

0/009

شبکه عصبی

سرعت برشی اندازهگیری
شده ()km/s

R= 0.94263

3/5

MSE

22
2
2/5
3
3/5
2
2/5
3
3/5
سرعت برشی تخمینی توسط
سرعت برشی تخمینی توسط الگوریتم ژنتیک ()km/s
الگوریتم کلونی مورچه ()km/s
شكل  -7مقایسه سرعت ( )Km/Sموج برش اندازهگیری شده توسط ابزار  DSIو مقادیر تخمین زده شده توسط روشهای هوش مصنوعی
شامل( :الف) عصبي-فازی (( ،)ANFISب) شبکه عصبی مصنوعی (( ،)ANNج) الگوریتم ژنتیک ( )GAو (د) الگوریتم کلونی مورچه
(.)ACOR
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منحنی اندازهگیری شده

منحنی تخمینی

عمق ()m

الگ الگوریتم ژنتیک

الگ شبکه عصبی

الگ نور و فازی

الگ الگوریتم ژنتیک

شكل  -8مقایسه الگ سرعت موج برشی اندازهگیری شده و الگ ساخته شده (تخمینی) به روشهای هوشمند شامل( :الف) الگوریتم
کلونی مورچه (( ،)ACORب) عصبي-فازی (( ،ANFISج) شبکه عصبی مصنوعی ( )ANNو (د) الگوریتم ژنتیک ()GA
در مقابل عمق

ایــن امــر ممکــن اســت در اثــر پیچیدگــی سنگشناســی

ژئومکانیکــی مخــزن هماننــد ســرعت مــوج برشــی ،ســرعت

عملکــرد ضعیفتــر ســایر روشهــا نســبت بــه الگوریتــم

مقایســه نمــودار تغییــرات الگهــای مختلــف بــرای انتخــاب

و یــا تغییــرات ســیال در ایــن عمــق باشــد کــه باعــث

کلونــی مورچــه شــده اســت .در نهایــت میتــوان اظهــار
داشــت کــه روش الگوریتــم کلونــی مورچــه ابــزاری

بســیار توانمنــد در تعییــن ویژگیهــای مخزنــی همچــون

ویژگیهــای ژئومکانیکــی و حــل مســائل بســیار پیچیــده
در محاســبات مخزنــی اســت کــه بــا دارا بــودن کمتریــن

تعــداد متغیــر یــا بــه عبارتــی پیــچ تنظیــم ،در کمتریــن

زمــان و بــا باالتریــن دقــت ،مســاله بهینهســازی را بــه

بهتریــن نحــو ممکــن حــل مینمایــد.
نتيجهگيری

هــدف اصلــی ایــن پژوهــش بررســی توانمنــدی روشهــای

نویــن هــوش مصنوعــی از جملــه الگوریتــم کلونــی مورچــه
بــه منظــور برقــراری ارتبــاط بیــن دادههــای پارامترهــای

مــوج فشــاری و نگارهــای چاهپیمایــی بــوده اســت.

ورودیهــای مــدل آشــکار نمــود کــه نمودارهــای مربــوط بــه

 NPHI,RHOB,Vpرابطــه بهتــری بــا ســرعت مــوج برشــی

دارنــد .مقایســه ســرعت مــوج برشــی اندازهگیــری شــده
توســط ابــزار  DSIو مقادیــر تخمیــن زده شــده نیــز تطابــق

خوبــی را نمایــش میدهــد کــه ایــن موضــوع نشــانه عملکــرد
مناســب روشهــای هوشــمند از جمله الگوریتــم کلونی مورچه
اســت .مقایســه الگ ســرعت مــوج برشــی اندازهگیــری شــده و

الگ ســاخته شــده بــه روشهای هوشــمند در مقابــل عمق نیز

هماهنگی مناســبی بین مقادیر تخمین زده شــده و مقادیر واقعی
ارائــه میدهــد کــه توانایــی مــدل را تاییــد مینمایــد .الگوریتــم

کلونــی مورچــه نســبت بــه ســایر روشهــا دارای پیــچ تنظیــم
کمتــری اســت .بنابرایــن در ايــن روش در مقایســه بــا ســایر
روشهــا ،زمــان کمتــری بــرای تهیــه مــدل آموزشــی بهینــه
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 مین تابع هسته گوسیi ام برایl  تابع گوسی:gli (x(

 بهعلــت ســادهتر بــودن محاســبات مربــوط.نیــاز اســت

 میانگین مربعات خطا:MSE

 زمــان محاســباتی ایــن روش بســیار کمتــر از زمان،ژنتیــک

 اندازه آرشیو پاسخها:K

 تعداد جمعیت مورچهها:n

بــه الگوریتــم کلونــی مورچــه نســبت بــه روش الگوریتــم
.محاســباتی الگوریتــم ژنتیــک اســت

 پارامتر تعیین کننده مقدار فرومون:q
)km/s(

 سرعت موج فشاری:Vp

)km/s(
)km/s(
)km/s(

 سرعت موج برشی:Vs

 سرعت موج برشی واقعی:VsMeasured

 سرعت موج برشی تخمین زده شده:VsPredicted
امl  وزن تابع گوسی:Wl

 ضرایب وزنی و نمایی:x6  تاx1
 مقدار ثابت معادله:x7

تشکر و قدردانی

مؤلفیــن برخــود الزم میداننــد از همــکاری شــرکت ملــی

 بــه دليــل در اختیــار گذاشــتن دادههــا و نیــز،نفــت ایــران
زحمــات کلیــه همــکاران و مســئوالن پژوهشــی دانشــگاه
شــهید چمــران اهــواز و ســایر افــرادی کــه مــا را در بهبــود

 کمــال تشــکر،کیفیــت ارتقــاي ایــن مقالــه یــاری نمودنــد
را نماینــد

 انحراف معیار پاسخهای ارائه شده:σ

 میانگین پاسخهای ارائه شده:μ

عالئم و نشانهها

 تابع چگالی احتمال هسته گوسی:Gi (x(
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