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مريم قاسمي*، مصطفي گنجه قزويني، احمد عليزاده؛ عماد رعايايي، محمد علي عمادي   شركت ملي نفت، پژوهشكده ازدياد بر داشت

كاربـرد شـبكه عصبـى و تكنيك طراحـى آزمايش ها در بررسـى عملكـرد تزريق 
غير امتزاجى نيتروژن 

شبكه عصبي به عنوان ابزاري سريع و قابل اعتماد مي تواند جايگزين مناسبي براي شبيه سازهاي معمول باشد. براي اين منظور، شبكه بايد به دقت آموزش داده 
شود. در حالت كلي، به نظر مي رسد شبكه عصبي مصنوعي به شدت به تعداد داده هاي ورودي وابسته باشد اما در مورد تعداد الگوي بهينه، بحث و اختالف نظر 

وجود دارد.
در اين مطالعه، ســه نمونه متفاوت از داده كه توســط سه روش شبيه سازي مونت كارلو، طراحي عاملي دو فاكتوري و  1CCD توليد گرديده به عنوان ورودي 
به شبكه عصبي داده شده و شبكه طبق اين سه نمونه، آموزش داده مي شود. سپس، شبكه توسط چندين داده كه در آموزش شبكه نقشي نداشته اند، آزمايش 

مي شود. جهت اطمينان از شبكه ي آموزش داده شده، عملكرد شبكه توسط آناليز هاي آماري (STUDENT T-TEST و 2ANOVA) سنجيده مي شود.
نتايج به دست آمده نشان مي دهند كه يك طراحي آزمايش مناسب مي تواند جايگزين خوبي براي تعداد زياد داده هاي ورودي باشد، خصوصاً هنگامي كه با 

محدوديت اقتصادي و وقت مواجه هستيم.
شبكه عصبي مصنوعي، طراحي آزمايش ها، طراحي عاملي دو فاكتوري، طراحي CCD، تزريق غير امتزاجي نيتروژن، عملكرد مخزن

مقدمه
روش هــاي مختلفــي مانند شبيه ســازي عــددي و آزمايش براي 
پيش بينــي عملكــرد مخــزن وجــود دارد. از آنجايي كــه انجام 
آزمايش، وقت گير و پُرهزينه اســت، شبيه سازي عددي به منظور 
تخمين اوليه ترجيح داده مي شــود. يك شــبكه عصبي مصنوعي ِ 

آموزش ديده را مي توان براي تخمين رفتار مخزن به كار برد [1]
قابليت باالي شــبكه عصبي در برخورد با عــدم قطعيت، آن را به 
جايگزين مناسبي براي شبيه سازهاي تجاري تبديل كرده است[2]

افراد مختلف از شبكه عصبي در زمينه هاي مختلفي استفاده كرده اند. 
مثًال هي3 [3] و همكاران، شــبكه عصبــي را براي تخمين عملكرد 
چاه هاي موجود و جديد بر اســاس تاريخچه توليد به كار گرفته اند. 
غربي4 [4]و همكاران، از شبكه عصبي مصنوعي براي تخمين زمان 
ميان شكني آب و نفت استفاده كرده اند. پارادا5 [5] از شبكه عصبي 
براي غربالگري روش هاى IOR/EOR مانند سيالب زني آب، تزريق 
بخار و تزريق امتزاجي دي اكســيد كربن و نيتروژن بهره برده است. 
بيرنگ و همكاران[6] مدلي جديد از شــبكه عصبي را براي تعيين 

حداقل فشار امتزاج در سيالب زني گاز توسعه دادند. 
يكي از چالش هاي كار با شبكه عصبي، آموزش آن است و استفاده 

مناســب از شبكه عصبي به شدت به تعداد داده هاي ورودي بستگي 
دارد. اگر تعداد زيادي از داده هاي قابل اطمينان در دســترس باشد، 
شبكه ي عصبي صرف نظر از نحوه ي توزيع داده ها به خوبي آموزش 

مي بيند. 
طراحي آزمايش هم يك روش اصولي براي حل مســائل مهندسي 
اســت. طراحي آزمايش اوايل ســال 1990 به صنعت معرفي شد و 
از آن پس در مطالعات مختلف مهندســي شــامل غربالگري ، عدم 
قطعيــت و آناليز ريســك به كار گرفته مي شــود. در واقع، طراحي 
آزمايــش از روش هــا و قوانين پيچيده براي كاهــش زمان اجرا و 
بودجه اســتفاده مي كند و اين در حالي است كه كليت مسأله حفظ 
مي شود. مي توان گفت طراحي آزمايش مانند يك جدول مي باشد 
كه حاوي تركيبي از متغيرها بوده و بيشــترين اطالعات را در مورد 

يك سيستم فراهم مي كند[7، 8، 9 و10].
تركيب شــبكه عصبي مصنوعي و طراحــي آزمايش يك ايده ي 
جديد اســت. در واقع، شبكه عصبي مصنوعي و طراحي آزمايش 
را مي توان باهم و به صورت يك ابزار پرقدرت و براي سيستم هاي 

داراي عدم قطعيت به كار برد.[11،12 و 13]
در مطالعه حاضر، شــبكه ي عصبي مصنوعي بــراي تخمين بازده 
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توليد نفت به كار مي رود و اين در حالي  اســت كه مخزن، تحت 
تزريق نيتروژن به صورت غير امتزاجي است. 

1-پيش زمينه ي فني
شبكه عصبي پيشرو با الگوريتم نظارتِي پس انتشار خطا

آموزش نظارتِي پيش رو معمول ترين روش آموزش در شبكه هاي 
عصبي اســت. در اين روش، ورودي هــا و خروجي هاي متناظر به 
شبكه معرفي مي شوند و اين در حالي است كه خطاي خروجي ها 
به شــبكه بازگردانده شــده و وزن هاي ورودي تنظيم مي شود. به 
اين روش، روِش پس انتشــار خطا گفته مي شــود. معموالً يك يا 
چنــد اليه مياني مي تواند بين ورودي هــا و خروجي ها قرار گيرد.  
براي شــروع آموزش، وزن ها بايد به صورت تصادفي و با مقادير 
كوچك انتخاب شــوند. پــس از هر بار آمــوزش، خروجي هاي 
شبكه با مقادير واقعي مقايسه شده و اختالف آن ها به عنوان خطاي 

شبكه و با استفاده از معادله-1 محاسبه مي شود.

2
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كه در آن e بيانگر خطا، d و a به ترتيب مقادير واقعي و خروجي هاي 
شبكه هستند. پس از محاسبه ي خطا، اين خطا به شبكه بازگردانده 

شده و مقادير وزن هاي جديد طبق معادله-2 تنظيم مي شوند.
( 1) ( ) k1) (1) (w w g( 1) ( )i j i j kk, ( 1) ( ),1) (1) (1) (1) (, )(

كــه در معادله-Wi,j 2 وزن اتصال دهنده ي نرون i و j بوده و η نرخ 
يادگيري است. K بيانگر تعداد آزمايش ها بوده و gk نيز با استفاده 

از معادله-3 تعريف مي شود.
i j,k wg /e /

در واقع gk اســاس روش پس انتشــار خطاســت چراكه وزن ها با 
استفاده از مشتق خطا نسبت به gk محاسبه مي شود. خطا پس از هر 
مرحله آموزش، محاسبه شده و به منظور دقت بيشتر به درون شبكه 
بازگردانده مي شود. هنگامي كه خطا كمتر از يك مقدار مشخص 
شده شود و يا تعداد دفعات تكرار از يك مقدار تعيين شده بيشتر 

شود، آموزش به پايان مي رسد.

2-طراحي آزمايش
در بين روش هــاي مختلف طراحي آزمايــش، دو روش طراحي 

عاملــي دو فاكتــوري6 و CCD كــه در ايــن مقاله بــه كار گرفته 
شده اند، توضيح داده مي شوند.

 طراحي عاملي دو فاكتوري يك روش معمول در طراحي آزمايش ها 
بوده كه در آن، همه ورودي ها فقط دو مقدار باال و پايين را مي پذيرند

 ( مثــال "1+" و "1-" ). با فرض داشــتن x پارامتر كه هركدام دو 
مقــدار را بتوانند اختيار كنند، ايــن طراحي تعداد 2x اجرا خواهد 
داشــت. روش CCD شامل سه بخش است: 1) طراحي عاملي دو 
فاكتوري 2) يك نقطه مركزي و 3) مجموعه اي از نقاط محوري 
 CCD ،پارامتر x كه از مركز مي گذرند. بنابراين، با فرض داشــتن

تعداد اجرايي برابر با 2x+2x+1 خواهد داشت.[ 6 ]

3-روش كار
در ايــن مطالعــه پنــج پارامتــر ضخامت، شــيب، ويســكوزيته، 
تراوايــي مطلق و نســبت تراوايــي عمودي به تراوايــي افقي كه 
به عنــوان تأثيرگذارترين پارامترها در تزريق غيرامتزاجي نيتروژن 
غربالگري شده بودند،[14] به عنوان ورودي هاي شبكه عصبي در 
نظر گرفته شدند. حد باال و پايين هريك از اين پارامترها براساس 
داده هاي در دســترس از مخازن ايران در جدول-1 آورده شــده 

است.
بازده توليد به عنوان پارامتر خروجي است. با استفاده از پارامترهاي 
ورودي، شبكه عصبي تحت سه روش متفاوت آموزش داده شد. 
در روش اول بــا اســتفاده از روش طراحي عاملــي دو فاكتوري 
و پنــج پارامتر ورودي، 32 آزمايش طراحي شــد. بازده توليدي 
اين 32 آزمايش با اســتفاده از شبيه ساز اكليپس محاسبه گرديد. 
جدول-2 اين 32 آزمايش طراحي شده و بازده متناظر هريك را 

نشان مي دهد.
 ،CCD در روش دوم با اســتفاده از پنج پارامتر ورودي و طراحي
43آزمايش طراحي شد. بازده توليدي اين 43 آزمايش با استفاده 
از شبيه ساز اكليپس محاســبه گرديد. جدول-3 اين 43 آزمايش 

طراحي شده و بازده متناظر هريك را نشان مي دهد.
بديهي است كه جدول-3 براي 32 آزمايش اول مشابه جدول-2 
اســت و تفاوت دو جدول در 11 آزمايشي است كه CCD نسبت 

KV/KH 
(Ratio)K (md)Viscosity 

(cp)
Dip 

(Degree)
Thickness 

(Ft)

0/05100/775200MIN

0/253503/140850MAX

  1  حد باال و پايين هريك از پارامترهاي ورودي براساس داده هاي 
در دسترس از مخازن ايران
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به طراحي عاملي دو فاكتوري اضافه دارد. 
در روش سوم كه نقش گروه كنترل كننده را ايفا خواهد كرد، با 
استفاده از روش مونت كارلو به ازاء هريك از پنج پارامتر ورودي 
320 پارامتر تصادفي در محدوده ي جدول-1 توليد شد. در واقع، 
در اين روش با اســتفاده از شبيه سازي مونت كارلو، 320 الگوي 
ورودي، طراحي شــد. ســپس، همانند دو روش ديگر، بازده هر 
الگو توســط شبيه ساز اكليپس محاســبه گرديد.جدول-4 توزيع 
احتمالــي كه در روش-3 براي هر پارامتر در نظر گرفته شــده را 

نشان مي دهد.
از اين 320 الگو، 220 الگو به منظور آموزش شــبكه و 100 الگو 

به منظور تست شبكه به كار گرفته مي شوند.
در مرحله بعد كد آموزش شبكه در محيط مطلب نوشته شد. كد 
نوشته شــده داراي پنج ورودي، يك اليه مياني و يك خروجي 

است. شكل-1 ساختار شبكه عصبي اين مطالعه را نشان مي دهد.
 شكل-2 الگوريتم كد نوشته شده در مطلب را نشان مي دهد.

به منظور بهينه سازي شبكه، مراحل زير انجام شد:
1. الگوريتم آموزش شــبكه كه در شكل-2 آورده شده است، به 

تعداد دفعات زيادي (1000 بار) تكرار شد. 
2. پس از اتمام هر مرحله آموزش، نتايج حاصل با نتايج آموزش 
مرحله قبل مقايســه شــده و پارامترهاي مربوط به آموزشــي كه 
كمترين خطا را داشــتند، ذخيره شــدند. اين رونــد تا پايان ادامه 

مي يابد و به اين ترتيب شبكه بهينه مي شود. 

4-نتايج و بحث
شــكل-3 خطاي هر يك از ســه روش توضيح داده شــده را بر 
اســاس تعداد تكــرار آزمايش ها نشــان مي دهــد. همان طور كه 

RF (%)Kv/Kh 
(Ratio)K (md)Viscosity 

(cp)Dip (Degree)Thickness 
(Ft)Case #

14/92111111
10/19-111112
33/911-11113
30/04-1-11114
22/6611-1115
15/28-11-1116
49/391-1-1117
46/08-1-1-1118
16/68111-119
11/71-111-1110
50/651-11-1111
52/50-1-11-1112
34/2711-1-1113
26/82-11-1-1114
54/361-1-1-1115
55/13-1-1-1-1116
14/931111-117
21/27-1111-118
40/241-111-119
35/98-1-111-120
35/1711-11-121
30/24-11-11-122
44/261-1-11-123
43/21-1-1-11-124
22/97111-1-125
32/63-111-1-126
54/221-11-1-127
55/17-1-11-1-128
38/4111-1-1-129
49/43-11-1-1-130
57/761-1-1-1-131
55/99-1-1-1-1-132

  2  طراحي عاملي دو فاكتوري براســاس 5 پارامتر ورودي و بازده 
هر الگو از شبيه ساز اكليپس

RF (%)Kv/Kh 
(Ratio)K (md)Viscosity 

(cp)Dip (Degree)Thickness 
(Ft)Case #

14/92111-1-11
10/19-111-1-12
33/911-11-1-13
30/04-1-11-1-14
22/6611-1-1-15
15/28-11-1-1-16
49/391-1-1-1-17
46/08-1-1-1-1-18
16/681111-19
11/71-1111-110
50/651-111-111
52/50-1-111-112
34/2711-11-113
26/82-11-11-114
54/361-1-11-115
55/13-1-1-11-116
14/93111-1117
21/27-111-1118
40/241-11-1119
35/98-1-11-1120
35/1711-1-1121
30/24-11-1-1122
44/261-1-1-1123
43/21-1-1-1-1124
22/971111125
32/63-1111126
54/221-111127
55/17-1-111128
38/4111-11129
49/43-11-11130
57/761-1-11131
55/99-1-1-11132
46/3210/50/50/50/533
41/99-10/50/50/50/534
46/810/50/510/50/535
53/090/50/5-10/50/536
52/940/50/50/50/50/537
23/280/510/510/538
48/560/5-10/5-10/539
25.590/50/50/50/50/540
46/810/50/50/50/5141
25/990/50/50/50/5-142
48/380/50/50/50/50/543

  3  طراحي CCD براســاس 5 پارامتــر ورودي و بازده هر الگو از 
شبيه ساز اكليپس
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مشــاهده مي شود، اگرچه شــكل مربوط به روش طراحي عاملي 
دو فاكتوري داراي كمي نوســان است، ولي هر سه روش داراي 
خطــاي نهايي كوچك و منطقي هســتند كه اين موضوع نشــان 
مي دهد هر سه روش به خوبي آموزش ديده اند. در شكل-4 بازده 
توليد بر اســاس الگوهــاي ورودي (32 الگو براي روش طراحي 
عاملــي دو فاكتــوري، 43 الگــو بــراي روش CCD و 220 الگو 
براي گروه كنترل كننده) براي ســه روش، نشان داده شده است. 
الزم به ذكر اســت به منظور وضوح بيشتر شكل، نتايج مربوط به 
گــروه كنترل كننده فقــط براي 50 الگوي تصادفــي از بين 220 
الگوي تعريف شده رسم شده است. مجدداً تطابق مطلوب نتايج 

خروجي با نتايج واقعي، بيانگر آموزش خوب شبكه است. 
از آنجايي كه آموزش خوب شــبكه لزوماً به معناي داشــتن يك 
شــبكه خوب نيست، در مرحله بعد، شبكه با استفاده از داده هايي 
كه در مرحله آموزش آن به كار گرفته نشــده ، مورد آزمون قرار 

مي گيرد.
همان طور كــه قبــًال گفته شــد ، 100 الگــو از 320 الگويي كه با 

استفاده از روش مونت كارلو توليد شدند، براي تست شبكه كنار 
گذاشــته شد. شكل-5 نتايج مربوط به تســت شبكه را با استفاده 
از ســه روش مختلف آموزش نشــان مي دهــد. به منظور وضوح 
شــكل ها، نتايج مربوط به 50 الگــو از 100 الگوي به كار گرفته 
شده در مرحله تست در شكل نشان داده شده است. همان طور كه 
مشــخص اســت شــبكه اي كه با اســتفاده از طراحي عاملي دو 
فاكتوري آموزش ديده اســت، نتايج خوبي را در مرحله تســت 
به دست نمي دهد، ولي دو شــبكه ديگر نتايج قابل قبولي را ارائه 
مي دهند. شــكل-6 نحوه توزيع نتايج تســت شــبكه با سه روش 
مختلف و نتايج شبيه ساز اكليپس را حول خط y=x نشان مي دهد. 
نحوه پراكنندگي اين نتايج حول خط y=x نشان مي دهد كه روش 
CCD همانند گروه كنترل كننده، نتايج قابل قبولي را به دست داده 

اما شبكه اي كه توسط روش طراحي عاملي دو فاكتوري آموزش 
ديده است، نسبت به دو الگوي ديگر ضعيف تر عمل مي  كند.

 همان طور كه از نتايج پيداســت، به نظر مي رســد شــبكه اي كه با 
اســتفاده از روش CCD و بــا 43 الگــوي ورودي آموزش ديده، 

 1  ساختار شبكه عصبي اين مطالعه

 2   الگوريتم كد مطلب نوشته شده براي شبكه

خواندن ورودى و خروجى ها از فايل اكسل و نرمااليز كردن آنها

حدس وزن هاى اوليه

حدس پارامترهاى اوليه مرحله آموزش

آموزش شبكه بر اساس حدسيات مرحله قبل

بدنه تابع

خروج از تابع

محاسبه خروجى آموزش با استفاده از وزن ها و پارامترهاى بهينه
محاسبه خروجى تست با استفاده از وزن ها و پارامترهاى بهينه

شروع
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é >خطا
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 3   مجموع مربعات خطا بر اساس تعداد آزمون هاي حدس و خطا براي a) گروه 
كنترل كننده، CCD ( b و c) طراحي عاملي دو فاكتوري
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مانند شــبكه اي كه توســط روش مونت كارلو و بــا 220 الگوي 
ورودي آموزش ديده است، عمل مي كند.

 در ايــن قســمت به منظــور اطمينــان از نتايج به دســت آمده، از 
آناليز هــاي آمــاري از قبيــل student t-test و آناليــز واريانــس 
(ANOVA) استفاده مي شود. قبل از اين كار بايد از توزيع تصادفي 
خطا اطمينان حاصل كرد كه بديــن منظور نمودار احتمال نرمال 

به كار گرفته مي شود. 
شكل-7 نمودار احتمال خطا را براي سه روش فوق نشان مي دهد. 
همان گونه كه از شــكل-7 پيداست، تقريباً همه خطاها به صورت 

نرمال توزيع شده اند.
 حال به منظور مستقل بودن يا نبودن هر روش مي توان از آناليزهاي 

student t-test و آناليز واريانس استفاده كرد.

 در اينجا فرض صفِر آناليز واريانس اين است كه ميانگين خطاهاي 
روش هاي عاملي دو فاكتوري،CCD و گروه كنترل كننده مساوي 
بوده و بنابراين داده ها متعلق به يك جامعه آماري است. جدول-5 
نتيجه ي تست ANOVA را براي سه روش ذكر شده نشان مي دهد. 

مقدار p-value در آناليز واريانس مشخص كننده ي نتيجه آزمايش 
اســت. اگر مقدار آن بزرگ باشد، يعني فرضيه صفر تأييد شده و 
سه نمونه،  متعلق به يك جامعه آماري هستند و وجود اختالف در 
 p-valueِ سه نمونه به دليل نمونه گيري تصادفي است. از آنجايي كه
مربوط به فرض صفر خيلي كوچك اســت، پــس اين فرضيه رد 
مي شود يعني حداقل دو نمونه وجود دارد كه متعلق به يك جامعه 

آماري نيستند.
براي مقايســه دو به دوي نمونه ها از روش student t-test  اســتفاده 

مي شود.
جداول 6، 7 و 8 نتايج آزمون t-test را به ترتيب بر روي مجموعه 
خطاهــاي مربوط بــه CCD و گروه كنترل كننــده، روش عاملي 
دو فاكتــوري وگــروه كنترل كننده و نيــز روش CCD و روش 
عاملي دو فاكتوري نشــان مي دهد. ميانگيــن و واريانس مربوط 
بــه هر مجموعه و نيز p-value هريك، در جداول مذكور آورده 
شــده اند. مجدداً اينجا هم فرضيه صفر برابري ميانگين خطاهاي 
ســه روش اســت كه در جداول مربوطه مشــخص شــده است. 

 4   نتايج آموزش شــبكه براي a) گروه كنترل كننده، CCD ( b و c) طراحي 
عاملي دو فاكتوري( منحني سبز نتايج شبيه ساز اكليپس و منحني قرمز 

نتايج شبكه هستند.)
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 5   نتايج آموزش شــبكه براي a) گروه كنترل كننده، CCD ( b و c) طراحي 
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 6   نتايج آموزش شــبكه براي a) گروه كنترل كننــده،CCD ( b و c) طراحي 
عاملي دو فاكتوري
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  4  توزيــع در نظــر گرفتــه شــده در روش 3 بــراي هريــك از 
پارامترهاي ورودي

 

VARIANCEAVERAGESUMCOUNTGROUPS

4.331197-1.46342146.34217100Randomly 
distributed

5.804961-1.04444104.44374100CCD

26.65848-3.38681338.68096100FULL

F critP-VALUEFMSdfSS
SOURCE OF 
VARIATION

3.0261535E-0612.72152156.02792312.0559Between 
Groups

12.264882973642.669Within Groups

  2993954.725Total

  5  نتيجه ي تســت ANOVA براي ســه روش عاملي دو فاكتوري 
CCD و گروه كنترل كننده

CCDRANDOMLY DISTRIBUTED

-1.04443743-1.46342168MEAN

5.8049609254.331197127VARIANCE

100100OBSERVATIONS

0.18972173P(T<=T) TWO-TAIL

  6  نتايج آزمون t-test  براي دو روش CCD و گروه كنترل كننده

FULLRANDOMLY DISTRIBUTED

-3.38681-1.46342168MEAN

26.658484.331197127VARIANCE

100100OBSERVATIONS

0.000743442P(T<=T) TWO-TAIL

  7  نتايج آزمون t-test  براي روش عاملي دو فاكتوري وگروه كنترل كننده

همان طور كه از جداول مشــخص است، فرضيه صفر براي روش 
عاملي دو فاكتوري و گــروه كنترل كننده و نيز روش عاملي دو 
فاكتوري و CCD رد شــده ولي براي CCD و گروه كنترل كننده 
پذيرفته مي شــود. اين نتيجه نشان مي دهد كه روش CCD همانند 

روش كنترل كننــده عمل مي كند(يا به زبان آماري اين دو نمونه 
متعلــق به يك جامعه آماري هســتند) و هيچ ترجيهي بين روش 
كنترل كننده با 220 الگوي ورودي و CCD با 43 الگوي ورودي 

وجود ندارد.
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نتيجه گيري
نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه يك طراحي آزمايش مناسب مي تواند 
مشكل كمبود الگوهاي ورودي براي آموزش شبكه عصبي را جبران كند.

از آنجايي كه طراحي عاملي دو فاكتوري فقط سطح باال و پايين ورودي را 
در نظر مي گيرد، براي آموزش شبكه عصبي توصيه نمي شود، در حالي كه 
CCD عملكرد مناســبي در آموزش شبكه عصبي نشان داد. ضمناً، آناليز 

آمــاري را مي توان به عنــوان ابزاري قوي در آناليز خروجي هاي شــبكه 
عصبي به كار برد.

FULLCCD

-3.38680955-1.04443743MEAN

26.658475335.804960925VARIANCE

100100OBSERVATIONS

6.6779E-05P(T<=T) TWO-TAIL

  8  نتايج آزمون t-test  براي روش CCD  و روش عاملي دو فاكتوري
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