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چکیده

شبکه عصبی مصنوعی،

امروزه در هر پروژه مباحث هزینه و زمان از اهمیت باالیی برخوردار میباشند ،بنابراین در صنعت حفاري نیز
پیشبینی ،نرخ نفوذ ،ضریب
كه یکی از پرهزینهترین صنعتها به شمار میرود ،باید اقداماتی مقتضی در خصوص صرفهجویی در زمان و
همبستگی ،ضریب تعیین،
هزینه صورت پذیرد .در عملیات حفاري ،با انتخاب صحیح ابزار مورد استفاده و همچنین پیشبینی دقیق و به
میدان نفتی شادگان
موقع پارامترها و مشکالت احتمالی میتوان این عملیات را در زمان و هزینه كمتر انجام داد .در این راستا یکی
از موثرترین راهکارها تحلیل اطالعات میدانی و بهدنبال آن توسعه و بهبود ابزارهاي این تحلیلها میباشد .در صنعت حفاري براي شناسایی
مشکل و بهبود عملکرد حفاري عموما یا از آزمون هاي آزمایشگاهی و روابط تجربی استفاده میشود و یا از تجربیات گذشته بهره گرفته میشود.
در این تحقیق سعی شد از روشهاي نوین و مدلسازي هوشمند براي پیشبینی نرخ نفوذ در عملیات حفاري استفاده شود كه بدین منظور از
روش شبکه عصبی مصنوعی استفاده شد .در این مقاله با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و دادههاي حفاري میدان نفتی شادگان (  400داده)
و در سازند آغاجاري اقدام به ساخت مدلی جهت پیش بینی نرخ نفوذ حفاري شد و سپس نتایج حاصل با نتایج بدست آمده از مدلسازي با
رگرسیون چند متغیره مقایسه شد .براي ارزیابی خصوصیات اصلی مدل بدست آمده و صحتسنجی آن از دادههاي چاههاي مجاور استفاده شد.
نتایج تحقیق نشان داد كه ضریب همبستگی براي شبکه عصبی  0/97و ضریب تعیین آن  0/94بدست آمد در حالیكه در تحلیل آماري ،مقدار
ضریب همبستگی  0/94و ضریب تعیین برابر با  0/89می باشد كه این امر دقت باالتر مدلسازي با شبکه عصبی را نشان میدهد.

 .1پیشگفتار
از حدود چهار دهه پیش لزوم بهینهسازي عملیات حفاري به
طور جدي احساس و مدلهایی جهت برآورد سرعت حفاري
ارائه گردید .در هریک از مدلهاي ارائه شده بسته به شرایط
آزمایشگاهی و یا عملیاتی فقط بعضی از عوامل موثر بر نرخ
حفاري بهكار گرفته شده است ،كه خود به نوعی میتواند باعث
بروز خطا گردد ،از طرفی هم اجتناب از این امر امکانپذیر
نیست [ .]1تحلیل اطالعات میدانی به منظور رسیدن به
مقادیر بهینه پارامترهاي حفاري براي افزایش نرخ نفوذ مته
همواره مورد نظر بوده است .اهمیت این موضوع در این است

كه با توجه به وابسته بودن هزینههاي عملیات حفاري به زمان،
باكاهش زمان عملیات از طریق افزایش نرخ نفوذ مته میتوان
به میزان قابل توجهی در هزینه ها صرفهجویی نمود .استفاده
از مدلهاي ریاضی تعیین نرخ نفوذ مته بهمنظور تعیین مقادیر
بهینه پارامترهاي حفاري و افزایش نرخ نفوذ مته با توجه به
دسترس بودن اطالعات از دادههاي چاههاي مجاور،
صرفهجویی قابل مالحظهاي را در هرینهها به دنبال داشته و
با توجه به قابل استفاده بودن آنها در حین عملیات و متناسب
با محدودیتهاي احتمالی ،كاربرد آنها را بیش از پیش توجیه
میكند .حال آنچه اهمیت دارد این است كه بتوان بهترین
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مروجی و همکاران درسال  2016با جمعآوري دادههاي
حفاري میدانهاي نفتی درباره پیش بینی نرخ نفوذ حفاري و
بهینهسازي آن با استفاده از روش پاسخ سطحی و بت الگوریتم
و تأثیر همزمان شش متغیر بر میزان نفوذ مطالعاتی انجام
دادند و تأثیر این پارامترها را بر نرخ نفوذ بررسی نمودند [.]8
عامر و همکاران در سال  2017از شبکه هاي عصبی مصنوعی
( )Artificial Neural Networkبراي پیش بینی نرخ نفوذ
حفاري ( )Rate Of Penetrationبراي بهینهسازي انتخاب مته
بهره گرفتند [.]9
خاكسار منشاد و همکاران در سال  2017براي بهینهسازي
عملیات حفاري از شبکههاي عصبی درک چند الیه (Multi-
 Layer Perceptronاستفاده كردند .دو مدل با استفاده از
شبکه هاي عصبی براي تعیین نوع مته و میزان نفوذ حفاري
توسعه داده شد .سپس وروديهاي مدل دوم توسط الگوریتم
ژنتیک ( )Genetic Algorithmبراي دسترسی به حداكثر
میزان نفوذ بهینهسازي شد .براي پیشبینی نوع مته و میزان
نفوذ در مرحله آزمایش ،ضرایب همبستگی را به ترتیب برابر
با  0/98و  0/96بدست آوردند [.]10
در خصوص آخرین مطالعات در زمینه كاربرد شبکه عصبی در
مهندسی حفاري نفت ،پریانگا ( )Priyanggaو رولیاندي
( )Ruliandiدر سال  2018از روشهاي نوین (اعمال
دستهبندي و ایجاد الگوي تولید) در شبکه عصبی براي
پیشبینی نرخ نفوذ حفاري استفاده نمودند .در تحلیلهاي
ایشان ،شبکه با انجام تمرین براي هر مجموعه داده ها و الگوي
تولید با الیههاي پنهان شروع میشود و سپس چندین
مجموعه داده به صورت تصادفی انتخاب میشوند .به این
ترتیب همراه با دادههاي آموزشی خوب و كافی و اندازهگیري
مستقل براي اعتبار سنجی ،از شبکه عصبی میتواند براي
توسعه یک برنامه عملکرد خوب بهره برد و مدلی قابل قبول با
قابلیت اعتماد باال ارائه نمود [.]11
آسترینی ( )Astriniو همکاران در سال  2019نشان دادند در
پیش بینی نرخ نفوذ حفاري پارامترهاي عمق عمودي ،وزن
روي مته و نرخ چرخش مته بیشترین تاثیر را در پیشبینی
نرخ نفوذ دارند .ایشان نشان دادند تنها با اندازهگیري و دخالت
دادن این دادهها به عنوان ورودي و آموزش آنها میتوان نرخ
نفوذ را به عنوان خروجی با دقتی باال و قابل قبول پیشبینی
كرد .نتایج تحقیق آنها نشان داد نه تنها انتخاب پارامترها

مدل را در میدان مورد نظر تعیین نمود تا در حفاري چاههاي
بعدي از آن به منظور پیشبینی نرخ نفوذ مته استفاده نمود
[.]2
افزایش و بهینهسازي سرعت حفاري به عوامل زیادي وابسته
است كه به دو دسته تقسیم می شوند .دسته اول شامل
پارامترهاي حفاري و دسته دوم پارامترهاي سازند میباشند.
گروه اول شامل وزن روي مته ،گشتاور ،سرعت چرخش و
پارامترهاي هیدرولیکی مانند میزان جریان ،چگالی و رئولوژي
مایع حفاري و دومین گروه شامل تنش هاي محلی ،فشردگی
سنگ،كانی شناسی و مایعات سازند میباشد بنابراین به منظور
رسیدن به سرعت بهینه ،یک تخمین خوب از پارامتر هایی كه
اثر قابل توجه دارند ضروري است [.]3
عمده مطالعات پیشین بر مبناي پارامترهاي حفاري – وزن
روي مته ،قطر مته و سرعت چرخش  -انجام پذیرفته است.
در خصوص دخالت دادن پارامترهاي سازند نیز یلماز ()Yilmaz
در سال  2002با استفاده از مقاومت فشاري متوسط سازند،
مدلی را توسعه داد اما فقط بر روي انتخاب مته كار كرد و بر
روي ارزیابی دیگر مقادیر پارامترهاي حفاري و چگونگی
افزایش نرخ نفوذ حفاري نتیجهاي انجام نداد [.]4
بعدها عدالتخواه و همکاران در سال  2012این مدل را توسعه
داده و عالوه بر انتخاب مته ،نرخ نفوذ حفاري را نیز بهینه
كردند [ .] 5شایان ذكر است كه اكثر مطالعات بر اساس
تحلیلهاي آماري بوده و كمتر از روشهاي هوشمند چون
شبکه عصبی مصنوعی بهره گرفته شده است كه جنبه نوآوري
دارد .در این راستا انجام چنین تحقیقاتی در میدان نفتی
شادگان براي اولین بار نیز بسیار حائز اهمیت است.
نوروزي و همکاران در سال  1393با مطالعه بر عملکرد حفاري
در یکی از چاههاي میدان نفتی آزادگان نشان دادند
پارامترهاي ژئومکانیکی نقش به سزایی در پیش بینی نرخ نفوذ
حفاري دارد و پیش بینی دقیقتري را بدست میدهد [.]6
مشعشعی و همکاران در سال  1397با جمعآوري و تهیه یک
بانک اطالعاتی از دادههاي میدانی از جمله عمق چاه ،وزن
روي مته ،سرعت چرخش مته ،فشارلوله حفاري و وزن روي
قالب ( )WOH-Weight On Hookloadدر یکی از میادین
جنوب ایران مبادرت به پیشبینی نرخ نفوذ حفاري با استفاده
از روشهاي هوشمند نمودند و نهایتا ابزاري گرافیکی بدین
منظور توسعه دادند [.]7

2

نشریه ژئومکانیک نفت؛ دوره 5؛ شماره 2؛ تابستان 1401

ارائه مدلی برای پیشبینی نرخ ...

كه در این رابطه ROP ،نرخ نفوذ حفاري f1 ،تا  f8به ترتیب
نشان دهندهي تاثیر قدرت سازند ،تراكم و فشردگی ،اختالف
فشار ،وزن روي مته ،سرعت چرخش مته ،فرسایش دندانه و
هیدرولیک مته می باشد كه هر كدام داراي روابطی جهت
محاسبه میباشند .اخیرا نیز مطالعات ارزندهاي با استفاده از
روشهاي نوین در خصوص تعیین ضرایب ثابت این مدل ارائه
شده است [.]15

مهم است بلکه دامنه دادههایی كه وارد شبکه میشوند هم
مهم بوده همچنین داده هایی كه پرت (دادههاي نویز) باید
حذف شده و از ورود آنها به شبکه خودداري نمود [.]12
همچنین با توجه به اهمیت خصوصیات ژئومکانیکی سازند در
ارزیابی عملکرد حفاري میتوان براي انتخاب پارامترهاي
ژئومکانیکی موثر در مدلسازي ها از آخرین دستاوردها در
زمینه مدلسازيهاي ژئومکانیکی بهره گرفت [ .]13در زمینه
مدلهاي پیشبینی نرخ نفوذ حفاري در بخش بعدي اهم این
مدلها معرفی شده است.
در این تحقیق سعی شد اثر همزمان متغیرهاي موثر بر نرخ
نفوذ حفاري با استفاده از دادههاي حفاري میدان نفتی
شادگان مورد بررسی قرار گیرد .این متغیرها عبارتند از :وزن
روي مته ،سرعت چرخش مته ،وزن گل حفاري و گشتاور كه
در این تحقیق براي مدلسازي در نظر گرفته شده است .وجه
تمایز در این تحلیل ،انجام چنین مطالعهاي در میدان نفتی
شادگان و نیز دخالت دادن پارامتر موثر گشتاور است كه بدین
منظور مدلسازي نرخ نفوذ حفاري با استفاده از شبکههاي
عصبی مصنوعی و با توجه به اثر همزمان متغیرهاي ذكر شده
انجام میپذیرد .در ادامه در ابتدا مدلهاي مهم پیشبینی نرخ
نفوذ حفاري معرفی شده و سپس تحلیل آماري بر روي
دادههاي حفاري میدان نفتی شادگان صورت گرفته و نهایتا
پس از حذف دادههاي پرت ،مدلسازي با شبکه عصبی
مصنوعی انجام و دقت این مدل براي میدان مزبور بررسی شده
است.

 .1.2مدل بایر ) (Bayerو کالدر )(Calder

در سال  1967این مدل بر اساس مطالعات تجربی در آمریکاي

شمالی ارائه گردید [:]16
()2

در رابطه فوق :R ،سرعت حفاري ( : 𝜎 ،)ft/hrمقاومت فشاري
تک محوري سنگ :W ،بار روي مته ( :d ،)1000 lbfقطر مته
( )inو  :RPMدور مته ( )rev/minمیباشند.
 .2.2مدل وارن )(Warren

این مدل آزمایشگاهی در سال  1987ارائه گردید و به شکل
زیر می باشد [:]17
()3
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كه در آن  :Rنرخ حفاري ( : a,b,c ،)ft/hrثابت بدون بعد:S ،

 .2مدلهای مهم پیشبینی نرخ نفوذ حفاری

مقاومت حفاري ( :𝛾 ،)psiوزن مخصوص سیال (بدون بعد):d ،
قطر مته ( :𝐹𝑗𝑚 ،)inنیروي ضربه تعدیل یافته جت (:N ،)lbf

مدلهاي ریاضی بسیاري براي برقراري رابطهاي بین این
پارامترهاي متغیر و نرخ نفوذدر سنگ وجود دارد .اكثر آنها
تركیبی از متغیرهاي اولیه ي قابل كنترل و خصوصیات سازند
هستند .متداول ترین رابطه براي مدل سازي چنین روابطی
معادلهي بورگینه و یانگ خواهد بود .در زیر به ذكر روابط
بورگینه و یانگ پرداخته میشود .این مدل در سال 1984
براي ایجاد رابطه بین نرخ در سنگ و عوامل متغیر اولیه از
قبیل رسوب گذاري و مقاومت ،فشار شکست ،وزن روي مته،
سرعت دورانی ،هیدرولیک مته ،فرسایش دندانههاي مته و ...
معرفی شد [ .]14این مدل به صورت زیر است:
()1

𝑀𝑃𝑅 𝑊
𝑅=
𝑑 300

)𝜎 (61 − 28 log

سرعت دورانی مته ( )rev/minو  :Wوزن روي مته ()Ibf
میباشند.
 3.2مدل کانینگهام )(Cunningham
این مدل در سال  1990توسط آزمایشات انجام شده
توسط كاننینگهام بدست آمده است و ارتباط بین نرخ حفاري
و بار روي مته ،مقاومت فشاري سنگ ،دور مته و اختالف فشار

بین ستون گل و سازند را نشان میدهد [:]18

ROP = f1  f 2  f3  f 4  f5  f 6  f 7  f8
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خروجی سلول تبدیل می كند ،تابع انتقال را تابع تحریک نیز
مینامند .شبکه هاي عصبی ساختار الیه اي دارند .اولین الیه،
الیه ورودي است و الیه آخر ،الیه خروجی میباشد .دادهها در
سلولهاي الیه ورودي جاي میگیرند .الیه ورودي كار خاصی
انجام نمیدهد و صرفا داده هاي ورودي را در قسمت خروجی
خود كپی میكند .پس از جمعآوري دادههاي مورد نیاز ،اقدام
به طراحی و تولید شبکه عصبی مورد نظر خواهد شد.

W aN
0.42 1.5 + P 0.75 N W

كه در رابطه فوق :R ،نرخ حفاري ( :N ،)ft/hrسرعت
دورانی( :W ،)rpmبار روي مته (  : 𝜎 ،)1000lb/inمقاومت
فشاري ( ∆𝑃 ،)1000lb/inاختالف فشار ستون گل و سازند
( )1000psiو 𝑎 :ضریب ثابت رابطه ( )4میباشند.
()5

 .4میدان نفتی شادگان

)a = ( 0.178254 ln  + 1.09793

میدان نفتی شادگان از میادین نفتی جنوب ایران است
كه در محدوده شهرستان شادگان ،در استان خوزستان و در
فاصله  60كیلومتري از جنوب غربی اهواز قرار دارد (شکل.)1
این میدان در سال  1347كشف شد و بهرهبرداري از آن در
سال  1367آغاز گردید .میدان شادگان از میادین تحت
مدیریت شركت شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب است كه
عملیات تولید از آن ،توسط شركت بهرهبرداري نفت و گاز
مارون انجام میشود [.]20
میدان نفتی شادگان داراي  23كیلومتر طول  6كیلومتر
عرض میباشد و شامل مخازن نفتی آسماري و بنگستان است.
در حال حاظر ظرفیت تولید نفت خام این میدان بطور میانگین
معادل  66هزار بشکه در روز میباشد ،كه روزانه  61هزار بشکه
از مخزن آسماري و  5هزار بشکه نفت از مخزن بنگستان
استخراج میگردد.
از ابتداي زمان اكتشاف این مخزن تا اواخر سال 1367
با وجود عدم تولید نفت ،هر دو مخزن فوقانی و تحتانی ،افت
فشار نسبتا زیادي را نشان دادهاند .چنین پدیدهاي با توجه به
عملکرد مخزن نشان دهنده ارتباط آبده این مخزن با میادین
همجوارش میباشد این پدیده با توجه به گسترش ماسه سنگ
در این ناحیه توجیهپذیر است [.]20

ضریب ثابت 𝑎 نشان دهنده اثر بار روي مته بر سنگهاي با
مقاومت هاي مختلف است .به این معنی كه هرچه مقاومت
سنگ بیشتر باشد ضریب 𝑎 و یا اثر بار روي مته بر سرعت
حفاري بیشتر است.

 .3مبانی شبکه عصبی
شبکه هاي عصبی مصنوعی با الهام از ساختار مغز و عملکرد
موازي آن به وجود آمدهاند و تا به حال نتایج شگفتآوري به
دنبال داشتهاند .شبکه عصبی یک سیستم پویا و غیرخطی
است كه از تعداد زیادي واحد پردازش ( نرون) و اتصاالت بین
واحدهاي پردازش تشکیل میشود .شبکه عصبی براي حل
مسائل سه مرحله را طی میكند [:]19
الف) آموزش ( )trainingب) اعتبارسنجی ()validation
ج) آزمایش ()testing
آموزش فرآیندي است كه طی آن شبکه میآموزد تا
الگوي موجود در ورودي را بشناسد ،براي این منظور هر شبکه
عصبی از مجموعه اي از قوانین یادگیري كه نحوه یادگیري را
تعریف میكند ،استفاده میكند .اعتبارسنجی ،توانایی شبکه
است براي ارائه جواب قابل قبول در قبال ورودي هایی كه در
مجموعه آموزشی نبودهاند .استفاده از شبکه براي انجام
عملکردي كه براي آن طراحی شده است را آزمایش میگویند.
شبکه عصبی از یک سري واحدهاي ساختمانی اولیه تشکیل
میشوند .این واحد هاي ساختمانی را سلول عصبی ،واحد
پردازش یا گره می نامند .هر سلول داراي چندین ورودي است.
بدنه سلول از دو بخش تشکیل شده است ،تابع تركیب كه در
اولین بخش قرار دارد ،وظیفه تابع تركیب این است كه تمام
ورودي ها را تركیب و یک عدد تولید كند و بخش دوم سلول
عصبی تابع انتقال نام دارد .تابع انتقال مقدار تابع تركیب را به

شکل .1موقعیت جغرافیایی میدان نفتی شادگان
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 .5بانک اطالعاتی دادهها جهت استفاده در

 .1.5آمار توصیفی

مدلسازی

آمار توصیفی داده هاي مورد استفاده در مدلسازي نرخ نفوذ
در جدول  1نشان داده شده است .این بانک اطالعاتی از
عملیات حفاري در میدان نفتی شادگان و در سازند آغاجاري
براي اعماق  500تا  2144متري تهیه شده است.

به طور كلی عوامل موثر در سرعت حفاري را به سه بخش
اصلی زیر میتوان تقسیمبندي نمود [:]21-22
• خصوصیات مته و شرایط كاري آن
• خصوصیات سازند
• خصوصیات گل حفاري و هیدرولیک چاه
در این تحقیق سعی شد پارامترهایی كه به عنوان
ورودي براي مدلسازي در نظر گرفته شده ،تمام دستههاي
باال را شامل شود كه از بین پارامترهاي دردسترس وزن روي
مته ،نرخ چرخش مته ،وزن گل حفاري و گشتاور در
مدلسازي دخالت داده شدهاند .همچنین از دیگر دالیل
انتخاب این پارامترها این بوده كه در تحلیل آماري بیشترین
ضریب  tرا داشتند .این امر به همراه حذف دادههاي پرت
موجب باالرفتن میزان دقت مدل شده و افزایش قابل توجه
مقادیر ضریب همبستگی و ضریب تعیین را به دنبال دارد.

 .2.5بررسی آماری دادهها
جهت بررسی آماري دادهها ،پس از ترسیم فراواننما
(هیستوگرام) مربوط به تک تک پارامترهاي ورودي ،هر كدام
آنالیز شده و حداقل ،حداكثر ،میانگین ،میانه ،واریانس ،چارک
اول ،چارک دوم ،چارک سوم ،انحراف معیار ،چولگی و
كشتاوري مشخص میگردد.
پس از ترسیم فراواننما (هیستوگرام) و با استفاده از
ضریب چولگی میتوان دریافت كه توزیع مورد بررسی تا چه
حد فاقد تقارن میباشد .این موضوع براي هر بخش به صورت
جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است كه در ادامه ارائه شده
است.

جدول  .1آمار توصیفی دادههای استفاده شده در مدلسازی نرخ نفوذ حفاری
پارامتر

واحد

Min.

Max.

St.Dev

Median

Average

)Q (1

)Q (2

)Q (3

Mode

Range

WOB

klbf

RPM

1/min

MW

pcf

TORQUE

lbf.ft

ROP

M/hr

1
56
65/07
3319
0/3

45/6
201
140/46
12463
46/7

7/46
18/25
12/63
1568
4/14

10/8
161
74/10
7072
4/2

13/4
158
79/26
7183
5/6

17/40
171
95/12
8310
6/87

10/82
161
74/10
7072
4/2

8
144
65/11
5971
2/91

8/60
169
73/35
6800
2/60

44/5
144
75/39
9144
4/46

اولین قدم براي بررسی توزیع نرمال و چولگی ،ترسیم
هیستوگرام داده هاي ورودي می باشد كه در شکلهاي ،3 ،2
 4و  5به ترتیب براي وزن گل حفاري ،گشتاور ،چرخش مته و
وزن روي مته نشان داده شده است.
جدول  2نیز تعدادي از دادههاي واقعی و پارامترهاي
مورد استفاده در این تحقیق را نشان میدهد .همچنین
شکلهاي  6تا  10تغییرات پارامترهاي ورودي را نسبت به
عمق نشان میدهند.
شکل  .2فراواننمای مربوط به وزن گل حفاری

5

نشریه ژئومکانیک نفت؛ دوره 5؛ شماره 2؛ تابستان 1401

ارائه مدلی برای پیشبینی نرخ ...

شکل  .3فراواننمای مربوط به گشتاور

شکل  .6تغییرات گشتاور بر اساس عمق

شکل  .4فراواننمای مربوط به نرخ چرخش مته

شکل  .7تغییرات نرخ نفوذ حفاری بر اساس عمق

شکل  .5فراواننمای مربوط به وزن روی مته

شکل  .8تغییرات نرخ چرخش مته بر اساس عمق
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جدول .2نمونهای از پارامترهای ورودی و خروجی
گشتاور )(lbf.ft

سرعت چرخش مته
)(1/min

وزن روی مته
)(klbf

وزن گل حفاری)(pcf

نرخ نفوذ مته )(m/hr

6400
6000
5717
7289
8245
7344
8188
9544
3369
5238
6291

151
127
122
142
147
154
180
127
120
125
168

25/2
28/7
20/7
18/3
9/1
4/7
10/6
18/8
15
7/7
8/2

65/07
65/08
72/24
74/10
74/23
73/35
85/03
80/22
90/03
89/18
95/66

12/0
8/9
10/8
9/0
12/4
9/3
4/0
2/6
0/8
3/6
2/9

میباشد كه معموال براي دادههایی مورد استفاده قرار میگیرد
كه سطح سنجش آنها فاصلهاي است .رگرسیون خطی به دو
صورت رگرسیون خطی ساده و رگرسیون خطی چند متغیره
مطرح میگردد .رگرسیون خطی ساده به پیشبینی مقدار یک
متغیر وابسته بر اساس مقدار یک متغیر مستقل میپردازد .اما
رگرسیون چند متغیره روشی است براي مشاركت جمعی و
فردي دو یا چندمتغیر مستقل در تغییرات یک متغیر وابسته.
در مطالعات عوامل موثر بر سرعت حفاري باید گفت كه هر
متغیر ورودي به نوعی با چند متغیر دیگر در ارتباط میباشد.
در نتیجه ،براي حصول نتایج بهتر و صحیح تر به منظور
تخمین سرعت حفاري ،تحلیلهاي رگرسیون خطی
چندمتغیره و غیرخطی براي برقراري نوعی ارتباط بین این
متغیرها انجام پذیرفت [ .]23-24برخی موارد رگرسیون
خطی براي همه مسائل نمیتواند مناسب باشد ،چرا كه بعضی
از اوقات پاسخ و متغیرهاي رگرسیونی با تابع غیر خطی معلوم
به هم مربوط میباشند .بدین جهت و بهمنظور حصول نتایج
دقیقتر ،تحلیلهاي غیرخطی نیز انجام پذیرفت كه نتایج آن
در جدول  3آورده شده است .همانگونه كه در جدول  3نشان
داده شده است ،از آنجا كه مدل خطی چند متغیره نسبت به
مدلهاي دیگر ضرایب همبستگی و تعیین باالتري را بدست
میدهد این مدلسازي در دستور كار قرار گرفت.
با در اختیار داشتن دادههاي حفاري ،در ابتدا تحلیل
آماري صورت پذیرفت كه ضریب همبستگی  0/94حاكی از

شکل  .9تغییرات وزن گل حفاری بر اساس عمق

شکل  .10تغییرات وزن روی مته بر اساس عمق

 .6تحلیل رگرسیون
رگرسیون خطی چندگانه یکی از تکنیکهاي پیچیده آماري
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كه در آن  ROPمتغیر وابسته و  MW ،RPM ،WOBو
 TORQUEبه عنوان متغیرهاي مستقل در نظر گرفته شدهاند.
ضرایب بدست آمده از تحلیل رگرسیون در جدولهاي  5و 6
آورده شده است.

قابل قبول بودن مدلسازي دارد .تعداد نمونهها (دادهها) و
ضریب همبستگی تحلیل رگرسیونی در جدول  3آورده شده
است .در جدول  4نیز متغیرهاي مستقل و وابسته نشان داده
شده است.
همانگونه كه اشاره شد ،جدول  5پارامترهاي مستقل
و وابسته كه در رگرسیون تاثیر داده شده اند را نشان میدهد

جدول  .3نتایج رگرسیون خطی و غیرخطی
نوع رگرسیون

ضریب همبستگی

غیرخطی نمایی ()Exponential
غیرخطی مکعبی ()Cubic
غیر خطی مربعی ()Quadratic
غیر خطی معکوس ()Inverse
غیر خطی لگاریتمی ()Logarithmic
خطی چند متغیره ()Multiple Linear

0/41

0/29

0/62

0/47

0/61

0/46

0/53

0/26

0/41

0/30

0/94

0/89

)

جدول  .4ضرایب بدست آمده از جامعه آماری مختلف
ضریب همبستگی)(R

تعداد نمونه ها

0/94

107

()6

متغیر وابسته
ROP

WOB, MW, RPM,
TORQUE

)

ROP = −10.266 − 0.038 ( Mw

−0.001(Torque ) + 0.075 ( RPM
) +0.499 (WOB

كه در رابطه فوق : )pcf( Mw ،وزن گل حفاري(1/min) RPM ،

جدول  .5متغیر های وابسته و مستقل
متغیر هاي مستقل

ضریب تعیین

 :سرعت چرخش مته : (lbf.ft )Torque ،گشتاور و
( : )klbfوزن روي مته میباشد.
آماره  tنیز اهمیت نسبی حضور هر متغیر مستقل در مدل را
نشان میدهد .براي اینکه تشخیص داده شود كه كدام متغیرها
تاثیر آماري معنی داري بر متغیر وابسته داشته است ،میتوان
به مقدار  tرجوع نمود .معموال هرگاه قدر مطلق مقدار این
آماره براي متغیري بزرگتر از عدد  2/33باشد ،سطح خطاي
آن نیز كوچک تر از  0/05بوده و در نتیجه می توان گفت كه
متغیر مورد نظر تاثیر آماري معنیداري در تبیین تغییرات
WOB

 βضرایب رگرسیونی استاندارد شده ،سهم نسبی هر متغیر
مستقل در تبیین متغیر وابسته را نشان میدهد .باید توجه
داشت كه ضریب رگرسیونی استاندارد شده بر اساس مقادیر
انحراف استاندارد سنجیده می شود .به عنوان مثال ،ضریب
بتاي  0/773نشان میدهد كه تغییر یک انحراف استاندارد در
متغیر مستقل باعث تغییر  0/773انحراف استاندارد در متغیر
وابسته می شود.
بر اساس جدول  6معادله رگرسیونی حاصله به صورت زیر
میباشد:

متغیر وابسته داشته است [ .]25با توجه به توضیحات باال از
آنجا كه قدرمطلق  WOBو  RPMبیشتر از  2/33میباشد،
میتوان نتیجه گرفت كه این پارامترها تاثیر آماري معنیداري
در تبیین تغییرات متغیر وابسته داشتهاند.
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جدول  .6نتایج حاصل از رگرسیون
سطح معنی داري

خطاي استاندارد
برآورد

ضریب تعیین
تعدیل شده

0/000

1/37

0/88

مجذور ضریب تعیین

ضریب همبستگی

( Determination

( Correlation

)Coefficient

)Coefficient

0/89

0/94

شماره
1

جدول  .7ضرایب حاصل از رگرسیون و ضریب تاثیر هریک از متغیرها
سطح معنی داري

آماره t

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

-5/151
1/605
-4/442
-4/699
15/500

خطاي استاندارد
برآورد

ضرایب استاندارد
شده β

1/993
0/024
0/000
0/016
0/032

0/082
-0/225
0/270
0/773

خطاي استاندارد
نشده

مدل

B

-10/266
0/038
-0/001
0/075
0/499

ثابت
MW
TORQUE
RPM
WOB

مطلوب مقایسه میگردد و بدین ترتیب راندمان شبکه آموزش
دیده ،محک زده میشود.
در این بخش ،مهمترین مسئله چگونگی انتخاب
مجموعه دادههاي مربوط به سه بخش یاد شده است .در
بیشتر شبکههاي عصبی معموالً از  70درصد دادهها براي
آموزش 15 ،درصد براي اعتبارسنجی و  15درصد باقیمانده
براى تست شبکه استفاده میشوند .به طور كلی روش تقسیم
این دادهها به یک دید خوب تحلیلی از چگونگی عملکرد
شبکه و توزیع مناسب دادههاي هر چاه در هر كدام از مجموعه
دادهها نیاز دارد [.]21

 .7تحلیل عصبی
 .1.7تقسیمبندی دادهها
بعد از جمعآوري و پردازش كامل دادهها ،نوبت به مدلسازي
با شبکه عصبی میرسد .به طور كلی دادههاي ورودي به
شبکههاي عصبی به سه بخش ذیل تقسیم میگردند:
 مجموعه دادههاي آموزش :از این مجموعه داده ،برايساخت شبکه عصبی استفاده میشود.
 مجموعه دادههاي اعتبارسنجی :در حین ساخت شبکهبا دادههاي آموزش ،ممکن است شبکه براي دستیابی به
عملکرد بهتر مقادیر پارامتر هدف را حفظ كرده (به خاطر
بسپارد) و خروجی خود را نزدیک به دادههاي واقعی كند .براي
جلوگیري از پیشآمدن چنین اتفاقی ،یک قسمت از دادهها با
عنوان دادههاي اعتبار سنجی مشخص میشود كه پس از
آموزش شبکه در هر مرحله ،شبکه با این دادها تست میشود،
تا میزان واقعی بودن خروجی شبکه مشخص شود و در صورت
فراهم شدن شرط پایان (مناسب بودن میزان دقت شبکه)
آموزش شبکه به پایان برسد.
 مجموعه دادههاي تست :پس از آن كه شبکه توسطدادههاي آموزش تا رسیدن به حداقل خطا آموزش یافت،
مابقی دادهها كه در آموزش و اعتبارسنجی نقشی نداشتهاند
به عنوان ورودي به شبکه دادهشده و پاسخ شبکه با پاسخ

 .2.7مدلسازی عصبی
پس از انجام مراحل قبل ،دادهها براي مدلسازي آماده هستند.
در این مرحله شبکه عصبی مناسب با توجه به مزیتها و
معایب آن و هدف از انجام كار در نظر گرفته میشود .در این
مرحله نوع شبکه عصبی ،ساختار و اجزاء آن انتخاب میشود.
پس از انتخاب شبکه مورد نظر باید ساختار آن از جمله تعداد
الیههاي مخفی و تعداد نرون آن مشخص شود .همچنین شرط
پایان مرحله آموزش نیز براي شبکه در این مرحله تعیین
میشود .در این بخش از شبکههاي عصبی مصنوعی و
الگوریتمهاي بهینه سازي براي ایجاد مدل مناسب استفاده
میشود.
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 .3.7معیارهای عملکرد
جهت بررسی عملکرد مدلها و مقایسه نتایج ،معیارهایی
الزم است تا در تحقیق مورد استفاده قرار گیرد كه از بین
معیارهاي مرسوم از ضریب همبستگی ( ،)Rضریب تعیین
( )R2و میانگین مربع خطا

)MSE-Mean

(Square Error

استفاده گردید .مقدار  Rبیانگر ارتباط بین دادههاي واقعی و
مدل بوده كه مقدار آن بین منفی یک تا یک است؛ كه مقدار
منفی یک نشان دهنده رابطه معکوس و رابطه یک نشان
دهنده رابطه مستقیم و مقدار صفر نشان دهنده عدم وجود
رابطه بین دادهها میباشد .مقدار این متغیر از رابطه ( )7بدست
میآید R2.مقدار ضریب رگرسیون به توان دو است .در صورتی
كه اختالف زیادي بین دادههاي واقعی و مدل وجود داشته
باشد ،معیار ضریب رگرسیون به تنهایی نمیتواند بیانگر رابطه
قوي بین دادهها باشد .بنابراین از معیار دیگري كه بیانگر
وضعیت اختالف بین دادههاي واقعی و مدل است ،استفاده
میشود .بدین منظور معیار  MSEمورد استفاده قرار گرفت .هر
چه مقدار این معیار كمتر باشد نشان از دقت باالتر مدل است.
مقدار  MSEبه كمک رابطه ( )8محاسبه میشود [:]25

)
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در معادله فوق  Xiو  Yiهر یک از دادهها و  xو
میانگین كل دادههاي پیشبینی شده و واقعی میباشند.
()8

− y ti ) 2

−

y

n

pi

( y

n

i =1

=  (n) = MSE

كه در این رابطه 𝑦𝑝𝑖 ،مقدار خروجی شبکه براي بردار
داده  iام 𝑦𝑡𝑖 ،مقدار واقعی داده براي بردار داده  iام و  nتعداد
كل دادههاي در دسترس است.

 .4.7معماری شبکه عصبی
با توجه به دستهبندي دادهها ،مشخص است كه شبکه عصبی
مورد نظر داراي چهار پارامتر ورودي و یک پارامتر خروجی
است .در این تحقیق ،شبکه عصبی از نوع Feed-Forward

چند الیه اي انتخاب شده است .از دالیل این انتخاب میتوان
به كارایی بهتر در تخمین توابع اشاره كرد كه همه ي كاربران
براي تخمین توابع از این مورد استفاده كرده اند كه نتایج قابل
قبول و با قابلیت اعتماد باالتري را نسبت به انواع دیگر بدست
داده است .به منظور آموزش شبکه عصبی الگوریتمهاي
متنوعی وجود دارد .پیشنهاد برنامه براي كارایی مورد نظر
شبکه عصبی ،الگوریتم  Back Propagationمیباشد .بر اساس
این الگوریتم توابع یادگیري trainrp trainbfg ،trainlm
 trainscg ،trainrg ،و  ...میتوانند مورد استفاده قرار گیرند.
در ادامه بر اساس نتایج به دست آمده از هر كدام از این توابع،
بهترین گزینه انتخاب شده است كه در این مورد بهترین
نتیجه با استفاده از تابع یادگیري  trainlmحاصل شد كه
الگوریتم لونبرگ – ماركاد ( LMA-Levenberq-Marquardt
 )Algorithmبین الگوریتم گاوس -نیوتون ( )GNAو روش
نزول گرادیانی را درون یابی میكند LMA .از  GNAمقاومتر
است یعنی اینكه در بسیاري مواقع ،حتی اگر بسیار دورتر از
كمینه نهایی شروع كرده باشد ،جوابی را پیدا میكند .از سوي
دیگر  LMAپرطرفدارترین الگوریتم برازش خم است و كاربران
كمی ممکن است به روش هاي دیگر برازش خم نیاز پیدا
كنند .با استفاده از نتایج به دست آمده بهترین شبکه عصبی
(شبکهاي كه شیب خط رگرسیون تست آن بعد از آموزش به
عدد یک نزدیکتر باشد ،البته زمان مناسب آموزش و كم بودن
میانگین مربعات خطا نیز می تواند در انتخاب شبکه بهینه
موثر باشد) انتخاب شده است .بر اساس نتایج به دست آمده
مشخص شد كه نوع تابع یادگیري تاثیر بسیار زیادي بر بهتر
شدن جوابهاي شبکه عصبی دارد .با توجه به جدول نتایج،
بهترین تابع یادگیري تابع  trainlmمی باشد ،در مقابل نوع
تا بع انتقال تاثیر چندانی بر نتایج ندارد .با این حال به نظر
میرسد كه استفاده از تابع انتقال  tansigنتایج بهتري را به
همراه دارد .براي معماري شبکه عصبی و بدست آوردن بهترین
نتیجه به طرق مختلف شبکه مورد آزمایش سعی و خطا قرار
گرفت تا از بین آنها شبکهاي كه بهترین نتایج را میدهد
انتخاب گردد .شبکهاي كه با این دادهها بهترین عملکرد را
نشان داده است دو الیه بوده و داراي  10نرون در الیه پنهان
است .تابع یادگیري این شبکه  trainlmو تابع انتقال آن در
الیه اول از نوع  tansigو در الیه دوم از نوع  Purlineبوده است
كه ساختار آن در شکل  11نشان داده شده است.
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شکل  .11ساختار شبکه عصبی
جدول  . 8بررسی ضریب همبستگی در شرایط مختلف
تعداد الیه

تعداد نرون ها

تابع انتقال

تابع یادگیري

ضریب همبستگی

2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4

5
5
10
10
14
14
10
10
14
14
10
10

Tansig

Trainlm

Tansig

Trainscg

Tansig

Trainlm

Tansig

Trainscg

Tansig

Trainlm

Tansig

Trainscg

Tansig

Trainlm

Tansig

Trainscg

0/79
0/75
0/97
0/87
0/85
0/84
0/74
0/72
0/70
0/69
0/70
0/69

Tansig

Trainlm

Tansig

Trainscg

Tansig

Trainlm

Tansig

Trainscg

همان طور كه اشاره شد ،بارها شبکه مورد آموزش قرار گرفت
كه هرچند شبکه ضریب همبستگی مناسبی داشت ،ولی بهبود
نتایج نامطلوبی داشت و براي بهبود آن راههاي مختلفی از
قبیل نرمال كردن دادهها ،حذف یکی از پارامترها و  ...مورد
آزمایش قرار گرفت تا بتوان نتیجه مطلوبی را براي تخمین این
تابع بدست آورد .نتایج حاصل از آزمون سعی و خطا را در
جدول  8نشان داده شده است.

 .5.7تحلیل نمودارهای نقطه به نقطه
شکل 12ضریب همبستگی را در شبکه عصبی براي
قسمتهاي مختلف از قبیل آموزش ،ارزیابی و تست نشان
میدهد كه مقادیر نشان از قدرت باالي شبکه عصبی دارد.

شکل  . 12نمودار رگرسیونی برای چهار بخش مختلف
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با توجه به شکل باال براي آموزش شبکه با رسم نقطه
به نقطه  70درصد داده ها و رسم خط گذرنده از حداكثر نقاط،
معادله ( )9با ضریب همبستگی  0/9741حاصل میشود:
()9

output = 0.92 T arg et + 39

و همچنین براي اعتبار سنجی شبکه با رسم نقطه به
نقطه  15درصد داده ها و رسم خط گذرنده از حداكثر نقاط
معادله زیر (معادله  )10با ضریب همبستگی  0/9605بدست
میآید:
()10

output = 0.93 T arg et + 34

براي آنالیز حساسیت سنجی شبکه با رسم نقطه به
نقطه  15درصد داده ها و رسم خط گذرنده از حداكثر نقاط
معادله ( )11با ضریب همبستگی  0/9660حاصل می شود.
()11

output = 0.97 T arg et + 17

با توجه به معادالت بدست آمده و از مجموع همه ي
دادههاي موجود نمودار نقطهاي تمامی دادهها (شکل  7پایین
سمت راست) رسم میشود كه ضریب همبستگی آن 0/9706
میباشد و معادله بدست آمده از خط گذرنده از حداكثر نقاط
به صورت زیر میباشد:
()12

output = 0.93 T arg et + 34

 .6.7تکرار محاسبات )(Epoch

شکل .13بهترین مرحله تکرار

 .7.7خطای هیستوگرام
با توجه به شکل  14كه میزان خطاي هیستوگرام با  20میله
( )Bins or barsبراي هر سه مرحله یادگیري ،اعتبار سنجی و
تست را نشان میدهد .میزان خطا ،با توجه به خطاي صفر
(( )Error Zeroمنظور اختالف خطاي تحلیلها تا صفر نمودار
كه همان خط زرد در شکل است) 0/005 ،بدست آمده است
كه بدلیل نزدیک بودن به صفر قابل قبول میباشد و از آنجا
كه از دادههاي واقعی استفاده شده است به مقدار صفر
نمیرسد.

ایپوک به منزلهي تکرار محاسبات است كه در شکل  13نشان
داده شده است .براي تمام مراحل انجام شده ،نمودار (شکل)
زیر بیانگر تعداد تکرارهاي صورت گرفته تا رسیدن به نتیجه
مورد نظر است .در زیر مقادیر بدست آمده براي ایپوک  13یا
به عبارتی دیگر در سیزدهمین مرحله تکرار نشان داده شده
است.
شبکه پس از حل معادالت و تکرار ها ،بهترین بازده
خود در مراحل تکرار را ارائه می دهد كه شکل زیر بیانگر
همین موضوع میباشد .در این مرحله هرچه میانگین خطاي
مربع به صفر نزدیکتر باشد جواب بهتري حاصل شده است.
در تکرار  7بهترین مقدار حاصل میشود.
شکل  .14خطای هیستوگرام با  20میله

12

نشریه ژئومکانیک نفت؛ دوره 5؛ شماره 2؛ تابستان 1401

ارائه مدلی برای پیشبینی نرخ ...

پس از انجام محاسبات و بررسی نمودارهاي بدست آمده
كه در شکل  10مشاهده می شود ،در بسیاري از موارد نرخ
نفوذ واقعی با نرخ نفوذ بدست آمده از شبکه عصبی اعدادي
نزدیک به هم بوده اند ،اما در موارد اندكی هم اختالفاتی وجود
داشت .البته براي رفع این مشکل باید داده هاي ورودي به
شبکه از چاههاي مختلف و میدانهاي مختلف باشد (تعداد
بیشتر داده) تا شبکه جامعیت بیشتري داشته باشد .نمونهاي
از داده هاي استفاده شده در جدول  9آورده شده است.

ضریب تعیین R² = 0.9429
40

20
10
0
60

وزن
گل
حفاري
][PCF

40

][1/min

8448
6174
6824

146
149
160

][klbf

0

شکل .15ضریب تعیین نرخ نفوذ واقعی بر حسب نرخ نفوذ
محاسبه شده
نمودار مقایسه

نرخ
نفوذ
واقعی

40

][m/h

30

50

][m/h

30/3
7
9/2

7/03
5/93
6/90

20

7/77
5/34
6/55

0

نرخ نفوذ واقعی

نرخ نفوذ پیش بینی

شکل .16مقایسه مقادیر نرخ نفوذ پیش بینی شده با مقادیر
واقعی
14000.000
12000.000
10000.000
8000.000
6000.000
4000.000
2000.000
0.000

1
128
255
382
509
636
763
890
1017
1144
1271
1398
1525

ضریب تعیین بدست آمده با توجه به میزان نرخ نفوذ
واقعی نسبت به نرخ نفوذ محاسبه شده برابر با  0/94می باشد
و این مقدار قابل قبول میباشد زیرا هر چه این ضریب به یک
نزدیکتر باشد نشان از آن است كه متغیرهاي مستقل توانسته
اند میزان زیادي از واریانس متغیر وابسته را تعیین كنند و
بالعکس هرچه این ضریب به صفر نزدیکتر باشد داللت بر
نقش كمتر متغیرهاي مستقل در تعیین واریانس متغیر وابسته
دارد.
شکلهاي  15و  16بهترتیب نمودارهاي ضریب تعیین
و نرخ نفوذ واقعی بر حسب نرخ نفوذ محاسبه شده را نشان
میدهند.
همان طور كه در شکل 16مشاهده میشود ،مقادیر نرخ
نفوذ واقعی با رنگ قرمز و مقادیر نرخ نفوذ بدست آمده از
شبکه عصبی با رنگ آبی رسم شده است .این مقادیر در
بسیاري از موارد نزدیک به هم بوده و این نشان از قدرت و
دقت شبکه عصبی مورد نظر میدهد .اما مواردي براي اختالف
هم وجود دارد كه حکایت از نیاز شبکه به دادههاي اولیه بیشتر
براي آموزش دارد .در ادامه ،نمودار تغییرات پارامترهاي ورودي
با خروجی در شکل  17نشان داده شده است كه بر اساس
كلیه دادههاي بانک اطالعاتی ترسیم شده است.

10

1
10
19
28
37
46
55
64
73
82
91
100
109
118

65/07
74/10
74/10

گشتاور
][lbf.ft

سرعت
چرخش
مته

وزن
روي
مته

20

نرخ نفوذ پیش بینی

جدول  .9نمونهای از دادهها برای ارزیابی شبکه عصبی
نرخ
نفوذ
محاسبه
شده

نرخ نفوذ واقعی

30

وزن روی مته

عمق

وزن گل حفاری

گشتاور

نرخ چرخش مته

نرخ نفوذ حفاری

شکل  .17نمودار تغییرات ورودیها با خروجی

به منظور مقایسه مدل پیشنهادي با یکی از مدلهاي
تجربی ،مدل بایر و كالدر انتخاب شد .دلیل این انتخاب نیز
مشابهت پارامترهاي ورودي این مدل با مدل عصبی
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پیشنهادي بود .نتایج این مقایسه در جدول  11آورده شده
است .نتایج این مقایسه نشان میدهد كه میزان خطا و اختالف
مقادیر واقعی با مقادیر پیشبینی شده با مدل بایر و كالدر قابل

توجه میباشد در حالی كه این اختالف براي مدل پیشنهادي
بسیار كمتر بوده و این امر خود دلیلی بر ضرورت و اهمیت
تحقیق حاضر میباشد.

جدول  .11نتایج مقایسه مقادیر واقعی با مقادیر پیشبینی شده حاصل از مدل سازی عصبی و مدل بایر و کالدر

قطر مته
][in

17/5
17/5
17/5
17/5
17/5
17/5
17/5

مقاومت فشاري
تک محوره

سرعت
چرخش مته

][1000bf

][1/min

][klbf

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

130
124
138
128
155
183
170

19/5
18/5
26/0
23/90
9/10
9/00
6/00

وزن روي مته

 .8نتیجهگیری
این تحقیق مدلی را براي پیشبینی نرخ نفوذ حفاري با
استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ارائه میدهد .بدین منظور
در ابتدا یک بانک اطالعاتی جامع از دادههاي میدانی و عملیات
حفاري در میدان نفتی شادگان تهیه شد .سپس این اطالعات
با رویکرد شبکه عصبی مورد تحلیل قرار گرفت .نتایج كلی به
دست آمده از این مدلسازي پیشبینی نرخ نفوذ حفاري در
میدان نفتی شادگان با در نظر گرفتن پارامترهاي وزن روي
مته ،نرخ چرخش مته ،گشتاور و وزن گل حفاري با تعداد 400
داده را به صورت زیر میتوان خالصه نمود:
 -1تحلیلهاي انجام شده نشان میدهد كه شبکههاي عصبی
مصنوعی در مقایسه با روشهاي آماري همچون رگرسیون
چند متغیره در تخمین سرعت حفاري بسیار دقیقتر میباشند
به طوري كه ضریب تعیین در مدلسازي شبکه عصبی برابر
با  0/94و ضریب تعیین در مدل رگرسیونی برابر  0/89می
باشد .از آنجاكه رابطه بین پارامترهاي حفاري غیر خطی می
باشد میتوان نتیجه گرفت كه شبکه هاي عصبی در پیش
بینی روابط غیر خطی كارایی خوبی دارند.
 -2مقدار  Rیا همان ضریب همبستگی در شبکه عصبی براي
آموزش  0/9741و براي اعتبار سنجی  0/9605و براي تست

نرخ نفوذ محاسبه
شده با استفاده از
مدل بایر و كالدر

نرخ نفوذ
پیشبینی شده
با شبکه عصبی

][m/h

][m/h

11/10
10/04
15/71
13/40
6/17
7/21
4/40

13/23
10/34
10/04
10/70
8/12
4/09
6/60

نرخ نفوذ واقعی
][m/h

16/10
12/00
12/40
5/70
7/81
2/60
7/10

 0/9660و براي حالت كل مجموعه  0/9706میباشد كه نشان
دهنده قدرت شبکه عصبی در تخمین توابع می باشد .علت
باال بودن ضریب ها به این دلیل است كه داده هایی وارد مدل
سازي شده است كه هم بیشترین تاثیر را در نرخ نفوذ حفاري
دارند و هم داده هاي پرت حذف شدهاند.
 -3شبکه عصبی با دادههاي میدانی وزن روي مته ،سرعت
چرخش مته ،گشتاور و وزن گل حفاري با استفاده از تابع
آموزش و توابع انتقال طراحی و ساخته شد و خروجی كه
همان نرخ نفوذ حفاري میباشد پیشبینی شدكه ضریب
تعیین مقایسه بین مقادیر واقعی و پیش بینیR2 =0/94
بدست آمد كه از نزدیکی مقادیر واقعی و پیشبینی شده و
دقت باالي مدل پیشبینی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
حکایت دارد.
 -4میزان خطاي هیستوگرام با  20میله با توجه به نمودار برابر
با  0/005می باشد .بدلیل اینکه از دادههاي واقعی استفاده
شده این مقدار به صفر نمیرسد.كم بودن مقدار آن حاكی از
خطاي كم شبکه می باشد.
 -5تعداد ایپوک هاي صورت گرفته براي نتیجه گرفتن شبکه،
 13می باشد كه با توجه به میانگین خطاي مربع در ایپوک 7
بهترین نتیجه حاصل شده است.
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 نتایج مقایسه مدل پیشنهادي با مدلهاي تجربی نشان داد-6
كه میزان خطاي این روابط با مقادیر واقعی و مقادیر محاسبه
 اختالف، در این راستا.شده از مدل پیشنهادي زیاد میباشد
كم مقادیر واقعی و پیشبینی شده با مدل عصبی پیشنهادي
.از دقت مدل پشنهادي حکایت دارد
 با اینكه نتایج حاصله و مدل ارائه شده از دقت و قابلیت-7
 پیشنهاد میشود از دیگر،اعتماد باال برخوردار میباشد
روشهاي هوشمند دیگر جهت اعتبار و صحتسنجی نتایج
.بهره گرفته شود
 پیشنهاد میشود از مدلهاي هیبریدي شبکه عصبی و-8
دیگر روشهاي نوین براي مدلسازي نرخ نفوذ حفاري بهره
.گرفته شود

 فهرست نمادها.9
 جداول و،تمامی نمادهاي مورد استفاده در متن مقاله
. لیست شده است13 گزارههاي ریاضی در جدول
 فهرست نمادها.13 جدول
شرح

نرخ حفاري
ثابت
مقاومت حفاري
قطر مته
سرعت دوران
وزن روي مته
وزن مخصوص سیال
نیروي ضربه تعدیل یافته جت
مقاومت فشاري سازند
اختالف فشار ستون گل و
سازند
عمق عمودي چاه

واحد

نماد

ft/hr

R

بدون بعد

a¸b¸c

psi

𝑺

in

d

rev/min

N

Ibf

W

بدون بعد

𝜸

Ibf

𝑭𝒋𝒎

1000 lb/in

𝝈

1000 psi

∆P

ft

TVD
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