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استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات بههمراه
کنترلگر تناسبی در فرآیند بهینهسازی مسیر
حفاری چاه -مطالعه موردی
جواد کسروی ،1محمدامین صفرزاده *2و ایوب ولیزاده

1

 -1شرکت نفت و گاز پارس ،حفاری ،تهران ،ایران
 -2شرکت مشاوران انرژی تهران ،ایران
تاريخ دريافت94/2/2 :

تاريخ پذيرش94/7/19 :

چكيده
یکــی از مشــکالت هزینهبــر در مهندســی حفــاری ،ایجــاد ناپایــداری در چاههــای نفــت وگاز اســت .ایــن پدیــده تحــت تاثیــر عواملــی
همچــون آزیمــوت ،زاویــه انحــراف ،تنــش درجــا ،وزن گل و خصوصیــات مقاومتــی ســنگ قــرار میگیــرد .از ایــن میــان آزیمــوت ،زاویــه
انحــراف و وزن گل از پارامترهــای قابــل کنتــرل میباشــند .در ایــن مقالــه الگوریتــم جدیــدی بــه منظــور تعییــن مقــدار بهینــه فشــار گل
و نیــز مســیر مناســب چــاه ارائــه شــده اســت .الگوریتــم ازدحــام ذرات ،بهعنــوان موتــور بهینــه ســاز بــه همــراه یــک کنترلگــر تناســبی
بــرای نیــل بــه شــرایط بهینــه مذکــور ،مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .زون تســلیم نرمالیــزه بهعنــوان شــاخص ناپایــداری در نظــر گرفتــه
شــد و بــه منظــور تعییــن خطــای بیــن شــاخص زون تســلیم نرمالیــزه شبیهســازی شــده و تنظیــم شــده از یــک کنترلگــر تناســبی
اســتفاده شــد .بــا اعمــال الگوریتــم ارائــه شــده در یــک چــاه انحرافــی حفــاری شــده در جنــوب غــرب ایــران مقــدار بهینــه آزیمــوت
نزدیــک جهــت تنــش افقــی ماکزیمــم( )358/3°و مقــدار بهینــه زاویــه انحــراف  67/4°بهدســت آمــد .فشــار گل بهینــه متناســب برابــر
 37/75 MPaمیباشــد.
كلمــات كليــدي :شــاخص زون تســلیم نرمالیــزه ،ناپایــداری چــاه ،الگوریتــم ازدحــام ذرات ،مســیریابی چــاه،
بهینهســازی.

ناپایــداری منجــر بــه اتــاف زمــان و تحمیــل هزینــه

مقدمه

از بررســی پایــداری چــاه بــه منظــور تخمیــن واکنــش

مکانیکــی ســنگ در حیــن عملیــات حفــاری اســتفاده
میشــود .ایــن بررســی موجــب شــناخت نواحــی

مشکلســاز و در نهایــت منجــر بــه بهبــود عملیــات

حفــاری میشــود[ .]1در صــورت عــدم توجــه ،عامــل
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

ebrahimspidari@ut.ac.ir

 600میلیــارد دالری در ســال(بهطور مســتقیم و غیــر
مســتقیم) در کل دنیــا میشــود[ .]2هنگامیکــه چاهــی

حفــر میگــردد فضــای خالــی درون تــوده ســنگ ایجــاد
میشــود و تنــش وارد شــده بــه ایــن فضــا بــه دیــواره چــاه
منتقــل میشــود کــه موجــب تمرکــز تنــش و افزایــش

ناپایــداری میشــود .تمرکــز ایجــاد شــده تحــت تاثیــر

تنشهــای اصلــی میــدان قــرار دارد و عواملــی چــون
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آزیمــوت ،زاویــه انحــراف ،خــواص ســنگ و فشــار گل در

و جریــان چنــد فــازی از زون تســلیم نرمالیــزه اســتفاده

را ایفــا میکننــد .بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه نمــود

نرمالیــزه بــرای بدســت آوردن فشــار گل بهینــه در

کاهــش یــا مهــار ایــن عامــل ناپایــداری نقــش مهمــی
کــه از یــک طــرف اســتفاده از فشــار گل بــاال موجــب
جلوگیــری از ریــزش دیــواره میشــود و از طــرف دیگــر

ســبب کاهــش ســرعت حفــاری و صدمــه دیــدن ســازند
میشــود[ .]3لــذا بــه منظــور جلوگیــری از آســیبهای

احتمالــی ،تعییــن و اعمــال فشــار گل بهینــه الزم و

ضــروری میباشــد.

اثــر آزیمــوت و زاویــه انحــراف بــر وزن گل توســط یــو و

لیــو در ســال  1992مــورد مطالعــه قــرار گرفــت .مطالعــه
آنهــا نشــان داد کــه پایــداری چــاه شــدیدا تحــت تاثیــر
فشــار منفــذی اســت .همچنیــن رابطــه ای معکــوس

بیــن وزن گل و زاویــه انحــراف را گــزارش نمودنــد[.]4
مطالعــهای مــوردی توســط فــو و وایــت فیــل در ســال

 1998بــرای بهدســت آوردن فشــار منفــذی در یــک چــاه
بــا زاویــه انحــراف زیــاد انجــام شــد .نتایــج نشــان داد کــه

بــرای انتخــاب وزن گل ایمــن بایــد زاویــه انحــراف ،تنــش

درجــا ،فشــار منفــذی و خصوصیــات ســنگ را در نظــر
گرفــت[ .]5آوال و همــکاران در ســال  2011بــا اســتفاده
از روشــی تحلیلــی براســاس مــدل پرواالســتیک مســیر

چــاه را بهینــه کردنــد[ .]6در مطالعــهای مشــابه توســط

کلیمنتــوس و همــکاران در ســال 1998ضریــب بایــوت
بــه عنــوان مســبب میــزان خطــا معرفــی کردنــد[.]7
مســیر بهینــه حفــاری بــه فعــال و غیرفعــال بــودن

منطقــه از لحــاظ تکتونیکــی و همچنیــن بــه مقادیــر

نســبی تنشهــای اصلی(نرمــال ،معکــوس و امتدادلغــز) در
منطقــه مــورد نظــر بســتگی دارد .تحقیقــات مشــابهی در
زمینــه مســیر یابــی چــاه در حالــت االســتیک نیــز انجــام
شــده اســت[ .]8،9،10زارع رئیــس آبــادی و همــکاران

در ســال  2012بــا اســتفاده از یــک مــدل تحلیلــی و
معیــار شکســت موگی-کولمــب ،مســیر چــاه و فشــار

گل را بهینــه نمودنــد[ .]11بــه دلیــل دقیــق نبــودن
روشهــای تحلیلــی در حــل مســائل پایــداری چــاه از
روشهــای عــددی نیــز اســتفاده میشــود .هاوکــس و

همــکاران در ســال  2002بــرای مدلســازی ناپایــداری

کردنــد[ .]12گشتاســبی در ســال  2012از زون تســلیم
چنــد آزیمــوت و زاویــه انحــراف خــاص اســتفاده کــرد.

نتایــج نشــان داد کــه جهــت بهینــه حفــاری مــوازی یــا

نزدیــک بــه جهــت تنــش افقــی ماکزیمــم اســت[.]13
خاکســار منشــاد و همــکاران در ســال  2013از چهــار
معیــار شکســت مور-کولمــب ،موگی-کولمــب ،ترســکا

و لــده بــرای بدســت آوردن مســیر چــاه و فشــار گل

بهینــه اســتفاده کردنــد .آنهــا عنــوان کردنــد فشــار گل

بهینــه بهدســت آمــده از معیــار شکســت مور-کولمــب و
ترســکا بیشــتر از معیــار شکســت موگی-کولمــب و لــده

اســت[ .]14امــروزه فرآیندهــای بهینهســازی الگوریتــم
تکاملــی در بخشهــای مختلــف صنعــت نفــت بــه کار

گرفتــه میشــود[ ]15،16بدیهــی اســت بــا توجــه بــه
طوالنــی بــودن زمــان شبیهســازی ،اســتفاده از روشهــای

بــا کارایــی باالتــر هماننــد الگوریتــم ازدحــام ذرات توصیــه
میگــردد .در ایــن مقالــه الگوریتــم ازدحــام ذرات بــه

همــراه کنترلگــر تناســبی بــرای بهینهســازی مســیر

چــاه مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .کــد بهینهســاز و

کنترلگــر توســط نرمافــزار

MATLAB

و کــد مــدل

ژئومکانیکــی چــاه توســط نرمافــزار  FLAC3Dنوشــته
شــده اســت .زون تســلیم نرمالیــزه بهعنــوان شــاخص
ناپایــداری مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.

روش حل مسئله

همانطــور کــه در بــاال اشــاره شــد ،ناپایــداری در چــاه
از جملــه مهمتریــن چالشهــا در حیــن طراحــی مســیر

چــاه اســت .الگوریتــم ارائــه شــده در ایــن مطالعــه،

ترکیبــی از بهینهســاز ازدحــام ذرات و کنترلگــر تناســبی
اســت .در ایــن الگوریتــم ابتــدا یــک جمعیــت اولیــه ذرات،

(هــر ذره متشــکل از آزیمــوت و زاویــه انحــراف اســت)

بــرای بهینهســازی انتخــاب میشود(شــکل  .)1ســپس
مســیرهای انتخــاب شــده بــه کنترلگــر تناســبی وارد
میشــوند.
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شبیهســازی شــده و تنظیــم شــده ناچیــز و قابــل اغمــاض

باشــد .پارامتــر شــاخص بــرای تعییــن ریســک ناپایــداری
زون تســلیم نرمالیــزه میباشــد .مفهــوم شــاخص زون
تســلیم نرمالیــزه از تئــوری االستوپالســتیک گرفتــه شــده

اســت .در تئــوری االستوپالســتیک فــرض بــر ایــن اســت

SH

هنگامــی کــه ســنگ بــه حداکثــر مقاومــت فشــاری خــود
شکل  1آزیموت و زاویه انحراف

در ایــن مرحلــه ابتــدا بــا حــدس اولیــه فشــار گل،
شــاخص زون تســلیم نرمالیــزه محاســبه شــده و بــا توجــه

بــه تفــاوت آن بــا نقطــه تنظیــم شــاخص زون تســلیم

نرمالیــزه ،تغییــرات فشــار گل اعمــال میشــود تــا ایــن
شــاخص بــه نقطــه تنظیــم اعمــال شــده نزدیــک شــود.
ایــن تغییــرات تــا زمانــی اعمــال میشــود کــه خطــای

بیــن شــاخص شبیهســازی شــده و تنظیــم شــده بــه
مقــدار  0/005برســد .فشــار گل بهدســت آمــده ،فشــار گل

مناســب بــرای مســیر حفــاری وارد شــده بــه کنترلگــر
اســت .ایــن کنترلگــر بــرای هــر کــدام از ذرات موجــود
در جمعیــت اعمــال شــده و فشــار گل مناســب بــرای هــر
مســیر مشــخص میشــود .بعــد از مشــخص شــدن تابــع

هدف(فشــار گل مناســب) هــرذره ،بــا توجــه بــه کمتریــن
فشــار گل در جمعیتهــای قبــل و همچنیــن کمتریــن

فشــار گل در جمعیــت فعلــی ســرعت مــورد نظــر هــر ذره

مشــخص شــده و مــکان جدیــد هــر ذره بــا توجــه بــه

ایــن ســرعت تعییــن میشــود .بــا توجــه بــه مســیرهای

مختلــف ،ایــن الگوریتــم تــا زمانــی اجــرا میشــود کــه
کمتریــن فشــار گل بهدســت آیــد .شــماتیک ایــن روش
در شــکل 2آورده شــده اســت.
پیادهسازی کنترلگر

سیســتمهای کنونــی کــه در صنعــت مــورد اســتفاده قــرار

میگیــرد دارای یــک یــا چنــد ورودی و خروجــی هســتند.
بعضــی مواقــع در ایــن سیســتمها ،هــدف کنتــرل یــک
یــا چنــد خروجــی اســت .کنترلگــر نیــز براســاس تغییــر

در ورودی سیســتم ،خروجــی مــورد نظــر را در ســطح

مشــخص نگــه مــیدارد .پروســه تغییــر متغیــر ورودی
تــا زمانــی انجــام میشــود کــه تفــاوت بیــن خروجــی

رســید تســلیم میشــود ولــی بــه درون چــاه ریــزش

نمیکنــد .از ســوی دیگــر ،یــک زون تضعیــف شــده(که

بــه آن زون پالســتیک نیــز گفتــه میشــود) بهوجــود
میآیــد کــه توزیــع تنــش نســبت بــه حالــت قبــل

از تســلیم ســنگ متفــاوت است(شــکل  .)3بهدلیــل

اینکــه زون تســلیم مســتعد ریــزش ناشــی از فشــارهای
ناگهانــی ناشــی از عملیاتهــای لولــه بــاال و لولــه پاییــن
اســت ،بزرگتــر شــدن ایــن زون احتمــال ناپایــداری را
افزایــش خواهــد داد[ .]17شــاخص زون تســلیم نرمالیــزه

بدینصــورت تعریــف میشــود :مســاحت زون تســلیم
یافتــه بعــد از اعمــال فشــار گل بــه مســاحت زون مــورد

نظــر قبــل از اعمــال فشــار گل(شــکل .) 4تجربیــات نشــان
داده اســت کــه لحظــه آغــاز ناپایــداری وقتــی اســت کــه

زون تســلیم نرمالیــزه بزرگتــر از یــک شــود[.]20 ،19 ،18

بــرای اســتفاده از ایــن شــاخص بایــد اوال فــرض شــود

کــه قبــل از رســیدن بــه ماکزیمــم مقاومــت فشــاری،
ســنگ بهصــورت االســتیک عمــل میکنــد و بعــد از

رســیدن بــه ماکزیمــم مقاومــت فشــاری ســنگ ،تنــش

موجــود تــا تنــش پسمانــد در ســنگ کاهــش مییابــد
(طبــق شــکل .)3همچنیــن معیــار شکســت ســنگ مــور-

کولمــب نیــز در نظــر گرفتــه شــود .بهدلیــل ســاده و

کاربــردی بــودن کنترلگــر تناســبی و نحــوه عملکــرد
ایــن کنترلگــر در صنعــت بهخصــوص در سیســتمهای

الکتریکــی ،از کنترلگــر تناســبی اســتفاده شــد.
همانگونــه کــه اشــاره گردیــد در فرآینــد کنتــرل تفــاوت

بیــن مقــدار شــاخص زون تســلیم نرمالیــزه شبیهســازی
شــده و تنظیــم شــده( )NYZA=1بــه کنترلگــر تناســبی

بــاز میگــردد و ایــن کنترلگــر بــا تغییــر متغیــر ورودی
(فشــار گل) ،ســعی در کاهــش خطــا بیــن دو مقــدار

شــاخص شبیهســازی شــده و تنظیــم شــده را دارد.
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مدل ژئومکانیک
مشخص کردن پارامترهای الگوریتم
ازدحام ذرات

ایجاد جمعیت اولیه و تخصیص سرعت و مکان
اولیه برای هر ذره
کنترلگر تناسبی

NYZA=1

مقدار تنظیم شده

FLAC3D
e≤µ

(Pk+1=Pk+Ke(k

خیر

شکل  4مفهوم شاخص زون تسلیم نرمالیزه[]12

بلی
MMPR=Pw

ایــن تکــرار تــا جایــی ادامــه مییابــد کــه خطــا( )µبــه

 0/005برســد .فرآینــد تکــرار ایــن کنترلگــر را میتــوان

مقایسه و بهدست آوردن کمترین فشار گل برای
پایداری در جمعیت کنونی

بهصــورت زیــر بیــان کــرد:
()1

مقایسه و بهدست آوردن کمترین فشار گل برای
پایداری در کل جمعیتهای قبل

) Pwk +1 = Pwk + K p e( k

()2

k
sim

− NYZA

k
set

e( k ) = NYZA

کــه در اینجــا  Pwk+1بیــان کننــده فشــار گل در تکــرار

به روز کردن مکان و سرعت هر ذره هر ذره

k+1ا P ،فشــار گل در تکــرار  kاســت.
k
w

 NYZAبیــان

k
sim

کننــده زون تســلیم نرمالیــزه شبیهســازی شــده و

الگوریتم به جواب همگرا
شده است؟

 NYZAksetمقــدار شــاخص زون تســلیم نرمالیــزه تنظیــم
شــده را نشــان میدهد(برابــر یــک) Kp .در اینجــا ضریــب

خطــا اســت کــه در کنترلگــر اســتفاده میشــود .بدلیــل
اینکــه در ایــن سیســتم ،کنترلگــر بــا اســتفاده از یــک

توقف

شکل  2شماتیک الگوریتم ازدحام ذرات -کنترلگر تناسبی برای
بهینهسازی مسیر حفاری چاه

آوردن ایــن ضریــب میتــوان بــا اســتفاده از چنــد بــار
ســعی و خطــا ایــن ضریــب را مشــخص کــرد .در صورتــی

تنش مماسی
تنش

تنش شعاعی

ورودی و یــک خروجــی تنظیــم میشــود .بــرای بهدســت

فاصله شعاعی

کــه خطــای شــاخص زون تســلیم نرمالیــزه شبیهســازی
شــده و تنظیــم شــده بیشــتر از  0/2باشــد مقــدار  Kpبرابــر

 500و در صــورت کــه خطــا کمتــر از  0/2باشــد عــدد
 300انتخــاب میشــود .تئــوری کنترلگــر مــورد اســتفاده

بــرای تخمیــن شــاخص زون تســلیم نرمالیــزه بهصــورت
زیــر انجــام شــد:

سنگ االستیک
سنگ تسلیم شده
شکل  3توزیع تنش در زون پالستیک[]13

 -1حدس اولیه یک فشار گل برای انجام شبیهسازی

 -2بهدســت آوردن شــاخص  NYZAsimبــا اســتفاده از نــرم
افــزار FLAC3D

استفاده از الگوریتم ازدحام ...
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 -3محاســبه خطــا توســط معادلــه  .2درصورتــی کــه
 e(k)>µباشــد فشــار گل جدیــد توســط معادلــه 1
محاســبه میشــود.

 -4تــا زمانــی کــه  e(k)>µباشــد فشــار گل جدید محاســبه

و جایگزیــن میشــود.
 -5اگــر  e(k)≤µباشــد فشــار گل بهینــه در آن شــرایط،
برابــر  Pwبهدســت آمــده در آخریــن تکــرار اســت.
شــماتیک ایــن الگوریتــم کنترلــی بــرای تخمیــن فشــار گل
بهینــه در شــکل 5نشــان داده شــده اســت.
الگوریتم بهینهسازی

بهدلیــل رابطــه غیرخطــی بیــن متغیرهــای زیرســطحی و

متغیرهــای چــاه ،یافتــن مقادیــر بهینــه ایــن متغیرهــا یکی

از مســائل چالــش برانگیــز میباشــد .بــرای بهینهســازی

یــک مســئله روشهــای گوناگونــی وجــود دارد کــه بــا

توجــه بــه شــرایط مســئله و تابــع هــدف  ،میبایســت

روش مناســب انتخــاب شــود .بهدلیــل رابطــه پیچیــده
بیــن تابــع هدف(فشــار گل) و متغیرهــای مســئله (آزیموت
و زاویــه انحــراف) از حــل تحلیلــی نمیتــوان شــرایط

بهینــه را مشــخص کــرد .الگوریتمهــای بهینهســازی بــا

ارائــه یــک نظــام اصولــی و سیســتماتیک راه را بــرای کاوش

بــرای بهینهســازی از دســته پرنــدگان گرفتــه شــده
اســت[ .]22شــکل  6اصــول ایــن الگوریتــم را بیــان مــی
نمایــد .بــرای بهدســت آوردن مــکان بهینــه ،از ســه بــردار
ســرعت ذره ،بهتریــن مــکان ذره و مــکان بهتریــن همســایه
اســتفاده میشــود .ذره بایــد در جهــت بردارهــای نامبــرده
و بــه مقــدار کســری از انــدازه بردارهــا تغییــر مســیر داده
تــا مــکان بعــدی ذره مشــخص شــود .اصــول ایــن الگوریتــم
در رابطــه  3نشــان داده شــده اســت .در ایــن رابطــه
 ωvi,dنشــاندهنده تاثیــر ســرعت فعلــی ذره،
( φ prp(Pi,d -xi,dنشــاندهنده تاثیــر مــکان بهتریــن همســایه
و ( φ prp(Gd -xi,dنشــاندهنده تاثیــر بهتریــن مــکان ذره
تاکنــون اســت[.]23
)

υi +1 ,d = ωυi ,d + φ p rp ( Pi ,d − x i ,d ) + φg rg (G d − x i ,d

()3
الگوریتــم ارائــه شــده ترکیبــی از الگوریتــم بهینهســاز
ازدحــام ذرات و کنترلگــر تناســبی اســت کــه بهصــورت
زیــر انجــام میشــود:
 -1مشــخص کــردن پارامترهــای الگوریتــم ازدحــام
ذرات :ایــن پارامترهــا شــامل تعــداد ذرات ،تعــداد متغیــر،
فاکتورهــای یادگیــری الگوریتــم( ،)φg , φpضریــب
اینرســی( )ωو شــرایط توقــف الگوریتــم اســت.

ســناریوهای مختلــف و پیــدا کــردن شــرایط بهینــه همــوار

بــا توجــه بــه کــم بــودن تعــداد متغیــر در ایــن الگوریتــم

اســتفاده از ابــزار مناســب ســعی در حــل مســائل پیچیــده

تابــع هــدف در  9مرحلــه بهعنــوان شــرط توقــف ایــن

جســتجو بــا توجــه بــه بهتریــن مکانــی کــه تاکنــون در آن

تصادفــی()υ i,d

میکننــد[ .]21در ایــن میــان الگوریتــم ازدحــام ذرات بــا

کــه موجــب کاهــش پیچیدگــی میشــود ،عــدم تغییــر

دارد .در هــر لحظــه هــر ذره مــکان خــود را در فضــای

الگوریتــم در نظــر گرفتــه شــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه

قــرار گرفتــه و بهتریــن مکانــی کــه در کل همســایگیاش
وجــود دارد ،تنظیــم میکنــد .هــر ذره از جمعیــت نمایانگــر
یــک مجموعــه جــواب از مســئله اســت .ایــده ایــن الگوریتم

NYZAsim

شبیهساز ژئومکانیک

انجام فرآیند کنترل

در مرحلــه اول ســرعت هــر ذره بهصــورت

انتخــاب میشــود ولــی بعــد از مرحلــه دوم ،از رابطــه 3

ســرعت هــر ذره محاســبه میشــود.

کنترلر تناسبی

خطای ورودی

NYZAsim

شکل  5الگوریتم کنترلگر تناسبی برای بهدست آوردن فشار گل بهینه در یک مسیر حفاری خاص

NYZAset=1
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شکل  6اصول الگوریتم ازدحام ذرات

 -2انتخــاب مــکان بــرای هــر ذره از جمعیــت( :)x i,dهــر

 -6انتخــاب دو عــدد تصادفــی  rgو  rpدر بــازه[ ]10بــرای

کــه ایــن مقادیــر در مرحلــه اول بهصــورت تصادفــی و

یــک توزیــع نرمــال انجــام میشــود.

ذره متشــکل از دو متغیــر آزیمــوت و زاویــه انحــراف اســت

هــر ذره .انتخــاب بهصــورت تصادفــی و بــا اســتفاده از

در محــدوده مــورد نظــر انتخــاب میشــود ولــی بعــد از

انتخــاب تصادفــی ایــن اعــداد باعــث میشــود در هــر

بــرای آزیمــوت بیــن  0تــا  360°Cو بــرای زاویــه انحــراف

روی بهتریــن ذره در جمعیــت کنونــی و بهتریــن ذره در

 -3پیــدا کــردن فشــار کل حداقل(تابــع هــدف) بــرای هــر

تصادفــی ایــن ضرایــب موجــب جلوگیــری از بــدام افتــادن

بــرای هــر ذره یــک فشــار گل حــدس زده میشــود .بــا

 -7به روز کردن سرعت هر ذره با استفاده از رابطه 3

هــر ذره نشــاندهنده یــک مســیر حفــاری اســت

()4

زاویــه انحــراف اســت.

بهتریــن ذره (تابــع هــدف متناســب بــا ذره مرحلــه  )5تــا

مرحلــه دوم ،از رابطــه  4محاســبه میشــود .محــدوده

مرحلــه کــه تصادفــی انتخــاب میشــوند تاثیــر متفاوتــی

بیــن  0تــا  90°Cدر نظــر گرفتــه شــده اســت.

کل جمعیــت بــرای پیــدا کــردن جــواب بگذارنــد .انتخــاب

ذره بــا اســتفاده از الگوریتــم کنترلگــر :در ایــن مرحلــه

در بهینــه محلــی میشــود.

اســتفاده از کنترلگــر فشــار مناســب تعییــن میشــود.

 -8به روز کردن مکان هر ذره با استفاده از رابطه 4

بهعبــارت دیگــر هــر ذره دارای یــک آزیمــوت و یــک

 -4مشــخص کــردن بهتریــن ذره در جمعیت کنونــی()P i,d

X i+V i
→ Xi

 -9تکــرار مراحــل  2تــا  8تــا موقعــی کــه تابــع هــدف
 9مرحلــه تغییــر نکنــد.

(پایدارتریــن مســیر حفــاری در جمعیــت کنونــی) :بــرای

 -10انتخــاب ذره مرحلــه  5بهعنــوان مناســبترین

ذرهای کــه دارای کمتریــن فشــار گل متناســب بــا

مســیر انتخــاب صحیــح پارامترهــای ،ωا φpو  φgموجــب

شــود .فشــار کل متناســب بــا شــاخص زون تســلیم

 ω, φp,φgتحــت شــرایط معادلــه  4انتخــاب شــوند همگــرا

توســط کنترلگــر بهدســت آمــده اســت.

نمــود[.]24

بدســت آوردن بهتریــن ذره در جمعیــت کنونــی کافیســت

مســیر بــرای حفــاری و فشــار کل بهینــه متناســب بــا ایــن

شــاخص زون تســلیم نرمالیــزه برابــر یــک اســت انتخــاب

افزایــش بازدهــی الگوریتــم میشــود .اگــر پارامترهــای

نرمالیــزه برابــر یــک در مرحلــه قبــل بــرای هــر ذره

شــدن جوابهــا بــه شــرایط بهینــه را میتــوان تضمیــن

 -5مشــخص کــردن بهتریــن ذره در کل جمعیتهــای
قبــل(( )Gdپایدارتریــن مســیر حفــاری در جمعیتهــای

قبــل) :در ایــن مرحلــه نیــز ماننــد مرحلــه قبــل ،ذرهای

کــه دارای کمتریــن فشــار کل متناســب بــا شــاخص زون
تســلیم نرمالیــزه برابــر یــک بــرای جمعیتهــای قبــل

انتخــاب میشــود.

منظــور از همگــرا شــدن بــه جــواب ،رســیدن بــه حالتــی
اســت کــه فشــار کل(تابــع هــدف) متناســب بــا پایدارترین
مســیر طــی  9مرحلــه بــدون تغییــر باقــی بمانــد .مقادیــر
مناســب پارامترهــای ذکــر شــده بــا اســتفاده از شــرایط
معادلــه  4انتخــاب شــدهاند و در جــدول  1آورده شــدهاند.
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جدول  1مقادیر پارامترهای انتخاب شده برای الگوریتم ازدحام
ذرات -کنترلگر تناسبی
مقدار

پارامتر

0/8

ω

1/2

φg

1/5

اφ p

300/500

Kp

0/005

µ

اطالعــات ورودی چــاه مــورد نظــر در جــدول 2آورده شــده

اســت .همانطــور کــه مشــخص اســت رژیــم تنــش فعــال

در منطقــه از نــوع گســل معکــوس اســت(.)SH>Sh>Sv
نتایج

بــه منظــور بهدســت آوردن فشــار کل الزم جهــت پایــداری

مســیر کنونــی (آزیمــوت  90 ºو زاویــه انحــراف  )30 ºو

بررســی کنترلگــر ،عملکــرد آن در شــکل  8آورده شــده

توصیف مدل

اســت .بــا توجــه بــه ایــن شــکل ،افزایــش فشــار گل موجب

بــرای تخمیــن پایــداری چــاه در هنــگام گــردش گل

حفــاری از روش تفاضــل محــدود در چــاه شــماره 291

میــدان نفتــی اهــواز اســتفاده شــد .ایــن میــدان یکــی
از بزرگتریــن میادیــن نفتــی جهــان اســت کــه دارای
مســاحت  520کیلومتــر مربــع اســت .چــاه انحرافــی مــورد

نظــر در مخــزن بنگســتان و در ســازند ایالم(کربناتــه) ایــن
میــدان حفــاری شــده اســت .در ایــن تحقیــق ابعــاد مــدل
مــورد نظــر radius×12radius×2mا  12کــه شــعاع چــاه

مــورد نظــر 0/077متــر در نظــر گرفتــه شــد .تغییــرات
آزیمــوت و زاویــه انحــراف در شــکل  7نشــان داده شــده

اســت .بــرای توصیــف بهتــر رفتــار ســنگ اطــراف چــاه از

رفتــار االستوپالســتیک اســتفاده شــد .همچنیــن از معیــار

مور-کولمــب بــه عنــوان معیــار شکســت بــرای بررســی اثر
آزیمــوت و زاویــه انحــراف در پایــداری چــاه اســتفاده شــد.

کاهــش شــاخص زون تســلیم نرمالیــزه و ایــن شــاخص در

فشــار کل  72/82( 38/86 MPaپونــد بــر فــوت مکعــب)

برابــر  1شــد .بــا مقایســه فشــار کل بهدســت آمــده از

ترکیــب کنترلگــر و شبیهســاز ژئومکانیــک و فشــار

گل اســتفاده شــده در ایــن چــاه در شــرایط واقعــی(76

پونــد بــر فــوت مکعــب) ،میتــوان بــه ایــن نتیجــه رســید
کــه روش مــورد نظــر از صحــت کافــی برخــوردار اســت.

بنابرایــن میتــوان از ایــن روش بــرای پیــدا کــردن مســیر
بهینــه چــاه اســتفاده کــرد .شــرایط حاکــم بــر چــاه 291

میــدان اهــواز حالــت فــرا تعادلی(شــاخص زون تســلیم

نرمالیــزه کمتــر از  ) 1داشــت کــه موجــب کاهــش ریســک
ناپایــداری میشــود .هــر چــه چــاه بــه حالــت فــرو تعادلــی
نزدیکتــر شــود باعــث افزایــش مســاحت زون تســلیم و
افزایــش ریســک ناپایــداری میشــود.

شکل  7شماتیک سهبعدی چاه
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1395-5

جدول  2اطالعات ژئومکانیکی چاه انحرافی
پارامتر

مقدار

مقاومت کششی

0

چسبندگی

7/6 MPa

زاویه اصطکاک داخلی

 43درجه

نسبت پواسون

0/29

فشار منفذی

35/4 MPa

تنش قائم

79/2 MPa

تنش افقی ماکزیمم

92/3 MPa

تنش افقی مینیمم

84/6 MPa

آزیموت

 90درجه

زاویه انحراف

 30درجه

عمق

 11152فوت

دانسیته گل

 76پوند بر فوت مکعب

39/4
39/3

1/1

فشار گل()MPa

39/2
39/1

1

39

38/9
38/8
38/7
38/6
38/5

0/95
0/9
9

8

7

4

3

5
6
تعداد تکرر
شکل  8عملکرد کنترلگر تناسبی

2

1

شاخص زون تسلیم نرمالیزه

1/05

0/85

صالحــی و همــکاران در ســال  2007نشــان دادنــد ایــن

و شــاخص زون تســلیم نرمالیــزه در یافتــن فشــار گل

زون تســلیم نرمالیــزه بزرگتــر از  ) 1بتــوان حفــاری

 ،)30 ºاز ایــن روش بــه همــراه الگوریتــم ازدحــام ذرات

امــکان وجــود دارد کــه در حالــت فروتعادلی(شــاخص

را ادامــه داد[ .]25ولــی بــا توجــه بــه نبــود اطالعــات

نمــودار کالیپــر در چــاه مــورد مطالعــه آنهــا ،نمیتــوان
از پایــداری کامــل دیــواره چــاه بــا قاطعیــت اظهــار نظــر

کــرد و هیــچ تضمینــی بــرای عــدم ریــزش وجــود نــدارد

هرچنــد حفــاری در چــاه مــورد نظــر آنهــا بــدون مشــکل
خاصــی انجــام شــده بــود.

بعــد از اطمینــان از عملکــرد مناســب کنترلگــر تناســبی

در مســیر کنونــی چاه(آزیمــوت  90 ºو زاویــه انحــراف

بــرای پیــدا کــردن مســیر بهینــه حفــاری اســتفاده شــد.

عملکــرد الگوریتــم پیشــنهادی ارائــه شــده نیــز در شــکل
 9نشــان داده شــده اســت .همانطــور کــه از شــکل

پیداســت الگوریتــم مذکــور بعــد از  10تکــرار ،پایدارتریــن
مســیر حفــاری را مشــخص نمــود .بهینهتریــن فشــار

گل  37/75 MPaمربــوط بــه آزیمــوت  358/3°و زاویــه
انحــراف  67/4°بهدســت آمــد.
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7 9 11 13 15 17
تعداد تکرر

5

3

1

مینیمم فشار گل برای پایداری

37

38/6
38/4
38/2
38
37/8
37/6
37/4
37/2
37

شکل  9عملکرد الگوریتم ازدحام ذرات -کنترلگر تناسبی

شــایان ذکــر اســت کــه فشــار گل بهینــه کلــی حــدود
MPa

 1/1از فشــار گل بهینــه مســیر کنونــی چــاه

کمتــر اســت .براســاس یافتههــای زارع رئیــس آبــادی
و همــکاران در ســال  2012در رژیــم تنــش گســل
معکــوس ،بهتریــن آزیمــوت بــرای حفــاری چــاه در

جهــت تنــش افقــی ماکزیمــم( 0 ºیــا  )360 ºاســت[.]11
آزیمــوت بهدســت آمــده از الگوریتــم پیشــنهادی

( %0/47)358/3 ºخطــا دارد کــه نشــان میدهــد

الگوریتــم اســتفاده شــده دارای دقــت مناســب میباشــد.
شــکل  10زون تســلیم را نمایــش میدهــد همانطــور

کــه از شــکل مشــخص اســت در جهــت محــور (Xجهــت
تنــش افقــی ماکزیمــم) شکســت ترکیبــی از تنــش

کششــی و برشــی اســت در حالیکــه در جهــت محــور
(Yجهــت تنــش مینیمــم) شکســت از نــوع برشــی اســت.

منحنیهــای تــراز جابهجایــی دیــواره چــاه در بهتریــن
مســیر پیشــنهادی در شــکل  11نشــان داده شــده اســت

کــه بــرای پایــداری چــاه مقــدار جابهجایــی بیشــینه بایــد
در یــک دامنــه قابــل قبولــی باشــد .ماکزیمــم جابهجایــی

در مســیر مذکــور  0/0278 mmاســت کــه قابــل اغمــاض

بــوده و ایــن مقــدار انــدک بیشــینه جابهجایــی گواهــی
بــر مناســب بــودن فشــار گل در ایــن مســیر اســت.

شکل  10زون تسلیم اطراف چاه در مسیر بهینه

شکل  11جابهجایی اطراف چاه در مسیر بهینه
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بــودن ایــن حالــت نســبت بــه مســیر حفــاری شــده اســت.

نتیجهگیری

در ایــن مقالــه الگوریتمــی بــه منظــور بهینهســازی
مســیر چــاه و یافتــن پایدارتریــن شــرایط در چــاه ارائــه

شــد .الگوریتــم مذکــور ترکیبــی از یــک کنترلگــر
تناســبی و یــک الگوریتــم ازدحــام ذرات اســت و بــرای

بهینهســازی از دو نرمافــزار

MATLAB

و

FLAC3D

اســتفاده شــده اســت کــه تمــام اطالعــات بیــن دو
نــرم افــزار بهصــورت کامــا اتوماتیــک اجــرا و عمــل
بهینهســازی انجــام میشــود .انتخــاب درســت الگوریتــم
ازدحــام ذرات و کنترلگــر تناســبی نقــش بســیار مهمــی

در بهینهســازی دارد .کنترلگــر تناســبی بهصــورت
ســعی و خطــا و پارامترهــای الگوریتــم ازدحــام ذرات بــا
اســتفاده از معادلــه  4انتخــاب شــد .الزم بــه ذکــر اســت

کــه زون تســلیم نرمالیــزه بهعنــوان شــاخص ناپایــداری
انتخــاب شــد .کمتریــن فشــار گل مناســب بــرای پایــداری

در مســیر کنونــی بــا اســتفاده از شــاخص زون نرمالیــزه

برابــر

MPa
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 72/82(38/86پونــد بــر فــوت مکعــب)

بهدســت آمــده اســت کــه نشــان میدهــد فشــار گل
شبیهســازی شــده در ایــن چــاه نســبت بــه فشــار گل

اســتفاده شــده در حالــت واقعــی( 76پونــد بــر فــوت

مکعــب) تفــاوت چندانــی نمیکنــد کــه نشــاندهنده

عملکــرد مناســب و قابــل اطمینــان کنترلگــر تناســبی
بــه همــراه شــاخص زون تســلیم نرمالیــزه اســت .براســاس
آنالیــز پایــداری و اســتفاده از ایــن الگوریتــم ،در رژیــم
تنــش مــورد نظــر (رژیــم تنــش گســل معکــوس) مســیر

کنونــی ،مســیر مناســب بــه لحــاظ پایــداری نیســت.
مقــدار بهینــه آزیمــوت نزدیــک جهــت تنــش افقــی
ماکزیمــم یعنــی  358/3°و مقــدار بهینــه زاویــه انحــراف

 67/4°بهدســت آمــده اســت .فشــار گل بهینــه متناســب

بــا ایــن مســیر برابــر  37/75 MPaاســت کــه بــا توجــه بــه
فشــار گل( )38/86 MPaمــورد اســتفاده در مســیر کنونی(

آزیمــوت 90 ºو زاویــه انحــراف ،)30 ºگواهــی بــر پایدارتــر

از لحــاظ اقتصــادی ،روش تحلیلــی و الگوریتــم پیشــنهادی

فقــط در مــدت زمــان اجــرای برنامــه تفــاوت دارد .اگرچــه
اجــرای ایــن برنامــه نســبت بــه حالــت تحلیلــی طوالنــی
اســت ولــی از ایجــاد ناپایــداری دیــواره چــاه کــه موجــب
صرفهجویــی میشــود جلوگیــری میکنــد .شــایان ذکــر

اســت کــه شکســت در جهــت تنــش ماکزیمــم از نــوع

ترکیبــی از شکســت برشــی و کششــی و در جهــت تنــش
مینیمــم فقــط از نــوع برشــی اســت.
عالیم و اختصارات

 :NYZAزون تسلیم نرمالیزه

 :NYZAsetزون تسلیم نرمالیزه تنظیم شده

 :NYZAsimزون تسلیم نرمالیزه شبیهسازی شده
 :Pwفشار گل

 :Kpثابت کنترلگر تناسبی

 :eخطــای بیــن زون تســلیم نرمالیــزه تنظیم شــده

و شبیهســازی شــده

 :rp, rgاعداد تصادفی بین صفر و یک
 :viسرعت در مرحله  iام
 :ωثابت اینرسی

 :φp,φgثابتهای شتاب

 :Piمکان بهترین ذره در جمعیت کنونی

 :Gمکان بهترین ذره در کل جعیتهای قبل

 :xiمکان ذره

 :µتلرانس خطا

 :SHتنش افقی ماکزیمم
 :Shتنش افقی مینیمم
 :Svتنش عمودی

 :MMPRفشــار گل مینیمــم الزم بــرای جلوگیــری از

ریــزش دیــواره
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