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بهینهسازی مسیر چاههای جهتدار با استفاده از الگوریتم زنبور عسل مصنوعی
سیامک حسینی* ،مهدي زلقي

شرکت ملی حفاری ایران

مهوشزری میدانی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد

حفاری چاههای جهتدار ،علیرغم آنکه متأثر از شرایط عملیاتی است ،اما در آن ،انتخاب مسیر مناسب بسیارحائز اهمیت است .یکی از شاخصههای مهم در انتخاب این
مسیر ،کمتر بودن میزان ِد َرگ و گشتاور اِعمالی به رشته حفاری است .این مهم بهویژه در چاههای با دسترسی گسترده و یا چاههای افقی بیش از پیش نمایان میشود چرا که
ِ
چرخش رشته حفاری( ُسریدن) بیشتر میگردد .بهویژه آنکه استفاده از تکنولوژیهای
هر چه میزان درگ چاه با رشته حفاری کاهش يابد ،امکان حفاری در حالت بدون
ِ
اولویت کمتر بودن میزان درگ و گشتاور اعمالی به رشته حفاری مورد بررسي
جدید مستلزم صرف هزینه بیشتر است .در این مقاله ،بهینه کردن مسیر یک چاه جهتدار با
قرار ميگيرد .بدیهی است هرچه میزان درگ کمتر شود ،امکان اعمال وزن بیشتر بر روی مته و به تبع آن ،سرعت حفاری افزایش پیدا میکند .جهت بهینه کردن مسیر
حفاری از الگوریتم زنبور عسل مصنوعی استفاده میگردد .در این روش ،با انتخاب ِ
عمق اندازهگیری شدهي نهایی بهعنوان تابع هدف و دخالت پارامترهای مسیر نظیر شدت
سگدست و زاویه نهايی چاه و تأثیر این پارامترها بر روی درگ اعمالی به رشته حفاری ،مسیر بهینه در دو حالت کوتاهترین مسیر و کوتاهترین مسیر با توجه به کمترین درگ
اعمالی به رشته حفاری انتخاب میگردد .لزوم رسیدن به نقطه هدف در چاههای جهتدار مسأله را به یک مسأله مقید تبدیل میکند ،نکته قابلتوجه در روند بهینهسازی ،آن
است که محدودیتهای عملیاتی را نیز میتوان به عنوان قید در نظر گرفت و از این روش برای الگوهای مختلف چاههای جهتدار استفاده كرد.
الگوریتم زنبور عسل مصنوعی ،بهینهسازی ،حفاری جهتدار ،درگ

مقدمه

بهینهسازی مسیر چاههای جهتدار با الگوهای مختلف آن همواره
مورد توجه کارشناس��ان بوده و مقاالت متعددی در این زمینه نوش��ته
ش��ده است .هرچند این مس��یر متأثر از ش��رایط مختلف نظیر شرایط
عملیات��ی و یا زمینس��اختاری نیز میباش��د ،اما ای��ن روشها کمک
شایانی به روند حفاری جهتدار میكنند.
بهب��ود پارامترهای حف��اری جهتدار هن��گام کار ب��ا موتورهای
درونچاهی[ ،]1بهبود مس��یر حفاری با استفاده از روشهای متفاوت
نظیر روش نامقید کمینهس��ازی متوالی[ ،]2ازجمله فعالیتهايی است
که در راس��تای بهینهس��ازی این نوع حف��اری انجام پذیرفته اس��ت.
وابس��تگي پارامترهاي مختلف حفاري به يكديگ��ر و همچنين ابداع
روشهاي نوين و هوش��مند بهينهس��ازي ،باعث گرديد كه نگاههاي
كارشناس��ان به اين روشهاي جديد معطوف گ��ردد ،بهگونهاي كه
ام��روزه صحبت از حفاري هوش��مند نیز به ميان ميآيد .بهینهس��ازی
مس��یر یک چاه  sش��کل با اس��تفاده از الگوریتم ژنتیک که توس��ط
شوکیر و همکارانش انجام گرفت[ ،]3از جمله این اقدامات است.
در دههه��ای اخی��ر ،روشهای تکامل��ی بهعنوان یک اب��زار مفید
*نويسندهی عهدهدار مکاتبات ()smk.hosseini@yahoo.com
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بهینهس��ازی در حوزهه��ای مختلف عل��وم ،نظیر اقتصاد و مهندس��ی
مورد اس��تفاده قرار گرفتهاند .سهولت اس��تفاده ،دامنه کاربرد وسیع و
قابلیت دستیابی به جوابهای قابلقبول ،از جمله دالیل محبوبیت این
روشهاس��ت .از جمله این روشها میتوان به الگوریتم زنبور عس��ل
مصنوعی که بر گرفته از رفتار زنبورهای عسل در طبیعت است ،اشاره
کرد .در این مقاله ،با اس��تفاده از ای��ن الگوریتم به طراحی بهینه یک
چاه جهتدار اشاره خواهد شد.
از آنجايیک��ه طراحی یک چاه جهتدار تابع مس��یر حفاری بوده
و همچنی��ن ،با توج��ه به الگوه��ای مختلف در چاهه��ای جهتدار،
الگوی افزایش -حفظ زاویه ،به عنوانکاربرديترین الگوی چاههای
جهتدار بهعنوان نمونه انتخاب میگردد .میزان گشتاور و درگ چاه
در طول مس��یر حفاری ،ارزیابی ش��ده و بهترین مسیر حفاری از نظر
ِ
درگ رشته حفاری انتخاب میگردد.
کمترین
نکته قابلتوجه در این بهینهس��ازی آن است که پارامترهای جانبی
دیگر که به نوعی ،مس��یر چاه را تحت تأثیر قرار میدهند و همچنین،
محدودیته��ای عملیاتی را نیز میتوان در روند بهینهس��ازی دخالت
داد.
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 -1روش تحقيق

بهمنظور بهینهس��ازی مس��یر با توجه به درگ رش��ته حفاری ،ابتدا
معادالت مس��یر برای ی��ک چاه جهتدار با الگ��وی افزایش و حفظ
زاویه بیان میگردد .س��پس ،درگ اعمالی به رش��ته حفاری از طریق
معادالت مربوطه محاسبه گردیده و پس از آن ،با استفاده از الگوریتم
زنبور عس��ل مصنوعی ،مسیر بهینه بهدست میآید .انتخاب مسیر بهینه
از طريق کدنویسی در برنامه متلب و حل همزمان معادالت مربوط به
مسیر و درگ رشته حفاری ،صورت میپذیرد.
-1-1معادالت مسیرچاه درالگوی افزایش -حفظ زاویه

الگ��وی افزایش–حفظ زاویه از مرس��ومترین الگوه��ای حفاری
جهتدار اس��ت که در شکل 1 -نش��ان داده شده است .در این الگو،
سه متغیر با دو درجه آزادی وجود دارد؛ این متغیرها عبارتند از :نقطه
شروع انحراف ،1شدت سگدست 2و زاویه نهايی چاه .ارتباط بین این
پارامترها در معادالت 1-تا  5نشان داده شده است.
()1
()2

d

d

()3

(D3-D1)2 (X-R)2
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()4
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()5
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برنامههای پیش��نهادی حفاری جهتدار ،می��زان جابهجايی افقی و
همچنین عمق قائم حقیقی تا رس��یدن به نقطه هدف ،مشخص است.
در این معادالت  DLSشدت سگدست R،شعاع انحناء α ،زاویه نهائی
چاه MD ،عمق اندازهگیری ش��ده نهايی و  MDEOBعمق چاه تا پایان
نقطه انحناء است.

-2-1نیروی درگ

در چاهه��ای جهتدار ،می��زان درگ اعمالی به رش��ته حفاری را
ِ
میت��وان به دو بخش تقس��یم ك��ردِ :
ثاب��ت چاه و بخش
بخش زاویه
منحنیش��کلِ چ��اه .در بخش زاویه ثابت ،رش��ته حف��اری مانند قرار
گرفتن یک جس��م روی سطح شیبدار است .جهت سهولت کار و با
توجه به آنکه رش��ته حفاری آرايش اجزاي مختلفی از لولههای وزنه،
لولههای حفاری س��نگین ،لولههای حف��اری و ...را دربرميگيرد ،لذا
از وزن ش��ناوری واحد طول استفاده میگردد .از طرفی ،هر بخش از
رشته حفاری همواره تحت تأثیر دو نیرو قرار دارد(شکل.)2-
با توجه به شکل ،2-معادالت 6-و  7بهدست میآید.
هنگام باال رفتن رشته حفاری
F2-F1= .W. sin + Wcos
()6
هنگام پایین رفتن رشته حفاري
F2-F1= - .W. sin + Wcos
()7
 Fنیروی کشش��ی w ،وزن واحد شناوری ،ضریب اصطکاک و
 Lطول هر بخش از رش��ته حفاری است .مقدار ضریب اصطکاک با
توجه به نوع گل حفاری انتخاب میگردد[.]4
در بخش منحنیشکل چاه ،نیروی درگ و گشتاور اعمالی به رشته
حفاری تابعی از کش��ش رشته حفاری و میزان تغییرات انحناء(شدت
سگدس��ت) خواهد بود .با توجه به ش��کل ،3-مق��دار نیروی درگ
بهكمك معادله 8-بهدست میآید[.]5
) F2= ( )+(F1- ( )). ek. ( -
()8

با توجه به انتخاب الگوی افزایش -حفظ زاویه ،مقادیر پارامترهای
معادالت 6 -تا  8عبارتند از:
k=1

α1=360-α

 1برنامه پیشنهادی حفاری جهتدار
جابجائی افقی در جهت  225/85درجه
شدت سگدست (درجه در  30متر) جابجائی افقی (متر) محورشرق (متر) محورشمال (متر) عمق قائم(متر) جهت (درجه) زاویه (درجه) عمق (درجه)
0

0

0

0

0

0

0

0

0

24/99

0/02

-17/97

-17/97

1908/78

226

1/5

1909

1

117/42

4

-84/30

-81/73

2163/97

225/85

38/32

2 2185/14

426/45

0

-306/04

-296/98

2555

225/85

38/32

3 2684/54
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مقدار زاویه در هنگام باال رفتن رشته حفاری
مقدار زاویه در هنگام پایین رفتن رشته حفاری α1=180α2=180+α
هر چه میزان درگ رش��ته حفاری کمتر باش��د ،امکان اعمال وز ِن
بیشتر بر روی مته بهتر صورت میگیرد .این مسأله بهویژه در چاههای
با دسترسی گسترده و یا چاههای افقی بسیار حائز اهمیت است ،چراکه
افزایش بیش از حد درگ پیش از آنکه باعث اعمال وزن بر روی مته
گردد ،س��بب کمانش در رشته حفاری خواهد شد .در این حالت ،به
استفاده از سیس��تمهای جدید ،نظیر سیستمهای َدورانیِ هدایتپذیر،
نیاز بوده که مستلزم صرف هزینههای بیشتر است.
α2 =360

-3-1الگوریتم زنبور عسل مصنوعی

موجود در هر منب��ع بیانگر کیفیت(برازندگی) آن منبع اس��ت[.]8،7
تعداد زنبورهای اس��تخدام شده یا زنبورهای جس��تجوگر برابر تعداد
پاس��خهای موج��ود در جمعیت زنبورهاس��ت .در مرحل��ه اول ،یک
جمعیت اولی��ه از جوابها  SNکه برابر هم��ان موقعیت منبع غذايی
است ،تولید میشود؛ درجايیکه  SNبیانگر تعداد زنبورهای استخدام
شده یا جس��تجوگر است .هر پاسخ ) Xi (j=1.2.3....SNیک بردار
 Dبعدی است که  Dتعداد پارامترهای بهینهسازی است.
زنبورهای جستجوگر یک منبع غذايی را بر اساس احتمال ،انتخاب
میکنند .این انتخاب ،متأثر از کیفیت آن منبع غذايی اس��ت .احتمال
انتخاب هر منبع توسط معادله 9 -محاسبه میگردد.

iti

()9

pi

SN

این الگوریتم در سال  2005توسط درویش کارابوا معرفی گردید[]6
در معادل��ه it 9 -مق��دار برازندگ��ی پاس��خ  iاس��ت و انتخاب
كه برگرفته از رفتار زنبورهای عسل در یافتن گلزارهای مطلوب جهت
جمعآوری شهد مناسب است .الگوریتم زنبور عسل مصنوعی از جمله منب��ع غذاي��ی جدید  ،vijب��ا توجه به منبع غذايی پیش��ین  xijتوس��ط
الگوریتمهای مبتنی بر هوش جمعی و حاصل ارتباط زنبورهای عسل با معادله10-صورت میگيرد.
یکدیگر است .در این الگوریتم ،هر زنبور بهتنهايی قادر به یافتن گلزار
)vij xij ij (xij-xkj
()10
مناس��ب نیس��ت ،بلکه همکاری و تبادل اطالعات بی��ن مجموعهای از
 k 1.2. ...،SNو  j 1.2. ...،SNش��اخصهای تصادفی
زنبورها منجربه یافتن گلزار مناسب خواهد شد.
ي اﻓﺰاﻳﺶ–ﺣﻔﻆ زاوﻳﻪ از ﻣﺮﺳﻮمﺗﺮﻳﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺣﻔﺎري ﺟﻬﺖدار اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ 1 -ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﻳﻦ اﻟﮕﻮ ،ﺳﻪ
در الگوریتم زنبور عسل مصنوعی ،اجتماع و کلونی1زنبورها شامل 2انتخاب ش��ده هستند .اگر چه  kبهصورت تصادفی انتخاب میگردد،
ﺮ ﺑﺎ دو درﺟﻪ آزادي وﺟﻮد دارد؛ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع اﻧﺤﺮاف  ،ﺷﺪت ﺳﮕﺪﺳﺖ و زاوﻳﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭼﺎه .ارﺗﺒﺎط
س��ه گروه اس��ت :زنبورهای استخدام ش��ده ،زنبورهای جستجوگر و اما باید متفاوت از  jباش��د ij .يک ع��دد تصادفی بین []-1،1بوده و
ﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻣﻌﺎدﻻت 1-ﺗﺎ  5ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻃﺮﻓﻲx،ijﻫﺮاست.
همسایگی
ﻣﻲشده
تولید
منبع غذايی
کنترل
دهنده
غذايی ازنش��ان
هر منبع
الگوریتم،
ﺑﺨﺶ از رﺷﺘﻪ ﺣﻔﺎر
در .از
ﮔﺮدد
اﺳﺘﻔﺎده
کنندهﻃﻮل
واﺣﺪ
ﺷﻨﺎوري
وزن
ﮔﻴﺮد ،ﻟﺬا
درﺑﺮﻣﻲ
ای��ن ...را
زنبوره��ای دیدهبان .در و
در الگوریتم زنبور عس��ل مصنوعی ،اگر ی��ک منبع غذايی بعد از تعداد
اس��ت2و(.مقدار ش��هد
س��ازیﺷﻜﻞ-
بهینهدارد)
مس��ألهﻗﺮار
ی��ک جواب ممکن برای ﻧﻴﺮو
it

N

N=1

i

ﺷﻜ 2
درثابت چاه.
زاویه
رﺷﺘﻪدر بخش
رشته حفاری
ﺑﺨﺶ زاوﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﭼﺎه.
ﺣﻔﺎري
ﻞ):(2

2
حدود شدت سگدست و نقطه شروع انحراف
ﻣﻲآﻳﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ،2-ﻣﻌﺎدﻻت 6-و  7ﺑﻪدﺳﺖ
ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ رﺷﺘﻪ ﺣﻔﺎري
متغیر
)( 6
نقطه شروع انحراف(متر)
ﺷﻜﻞ) (1ﻧﻤﺎي ﻗﺎﺋﻢ ﭼﺎه در اﻟﮕﻮي اﻓﺰاﻳﺶ و ﺣﻔﻆ زاوﻳﻪ.
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حفظ زاویه.
 1نمای قائم چاه در الگوی افزایش و
ﭘﺎﻳﻴﻦ رﻓﺘﻦ رﺷﺘﻪ ﺣﻔﺎري
ﻫﻨﮕﺎم
)(7

شدت سگدست(درجه در هر  30متر)

 Fﻧﻴﺮوي ﻛﺸﺸﻲ w ،وزن واﺣﺪ ﺷﻨﺎوري،

حد پایین

حد باال

1909

2555

1

7

ﺿﺮﻳﺐ اﺻﻄﻜﺎك و  Lﻃﻮل ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از رﺷﺘﻪ ﺣﻔ
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جدید غذايی
به خاطر سپردن بهترین منبع غذايی
تکرار مراحل قبل بهگونهای که شرایط مطلوب حاصل گردد.

مراحل تکرار مش��خصی هیچ بهب��ودی حاصل نکند ،ب��ه آن ،منبع غذايی
ﺷﻜﻞ) :(2رﺷﺘﻪ ﺣﻔﺎري در ﺑﺨﺶ زاوﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﭼﺎه.
متروکه گفته میشود .به تعداد مراحل تکرار ،پارامتر حد گفته و معموالً با
حرف  Lنشان داده ميشود[ .]7در این صورت ،زنبورهای دیدهبان با توجه
ت 6-و  7ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ.
ب��ه معادله 11 -و بهصورت تصادف��ی منبع غذايی جدیدی را جایگزین آن
ﻪ ﺣﻔﺎري
خواهند کرد.

 -2مدلسازی

بهمنظور تعیین پاسخهای تصادفی اولیه در الگوریتم زنبور عسل مصنوعی
j
()11
)
xij xmin +rand[0.1](xmax-xmin
س��ازی،
ه
بهین
براي
زاویه
حفظ
و
افزای��ش
الگوی
مع��ادالت
به
توج��ه
ا
ب
و
ﺷﺘﻪ ﺣﻔﺎري
 -3اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮﺣﻔﺎري ﺟﻬﺖدار ،ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ دارد ﻛﻪ از ﻣﺰﻳﺖﻫﺎي
ﺟﺪول 1 -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺣﻔﺎري ﺟﻬﺖدار.
ای��ن کار با توجه به
برای
گردند.
تعری��ف
مس��یر
های
ر
متغی
محدوده
بای��د
سازی
ه
بهین
روند
کلی،
حالت
در
است.
سازی
ه
بهین
ی
ا
متغیره
تعداد
برابر
j
اﺳﺘﻔﺎده ازاﻳﻦ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ اﺳﺖ)ﺟﺪول .(3-اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﺷﻜﻞ 6-ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ اﻓﻘﻲ در ﺟﻬﺖ  225/85درﺟﻪ
س��ه متغیر با دو درج��ه آزادی میتوان محدوده دو متغی��ر نقطه انحراف و
را میتوان به صورت زیر خالصه كرد:
ﻋﻤﻖ
زاوﻳﻪ
ﺟﻬﺖ
ﺷﺪت ﺳﮕﺪﺳﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ اﻓﻘﻲ ﻣﺤﻮرﺷﺮق ﻣﺤﻮرﺷﻤﺎل ﻋﻤﻖ ﻗﺎﺋﻢ
ش��دت سگدست را تعیین کرده و متغیر سوم را که زاویه نهايی چاه است،
جستجو
های
ایجاد
درﺟﻪ(
)
فضای(
اولیه در )درﺟﻪ
ﻣﺘﺮ(تصادفی)درﺟﻪ(
پاسخ )
ازﻣﺘﺮ(
مجموع(های )
)ﻣﺘﺮ
)ﻣﺘﺮ(
)درﺟﻪ در  30ﻣﺘﺮ(
0
0
0
0
0
0
0
0
ﺿﺮﻳﺐمحدوده نقطه ش��رو ِع انحراف
آنجايیکه
گرفت .اما از
عنوان قید در
منبع از به
زنبور یک
غذايی(هر
زنبورهای استخدام ش��ده به منابع
 wوزن  0واﺣﺪ اختصاص
ﻣﻘﺪار
نظر اﺳﺖ.
ﺣﻔﺎري
رﺷﺘﻪ
ﺑﺨﺶ
ﻃﻮل ﻫﺮ
ﺿﺮﻳﺐ اﺻﻄﻜﺎك و L
ﺷﻨﺎوري،
1/5
226
غذايی)1908/78 -17/97 -17/97 24
/99
0/02
 1 1909با محدوده ش��دت سگدست متفاوت اس��ت ،جهت ایجاد پاسخهای اولیه،
.
[
4
]
ﮔﺮدد
ﻣﻲ
اﻧﺘﺨﺎب
ﺣﻔﺎري
ﻞ
توجه به /14
غذايی با 38/32
منابع225/
 2163به 85
زنبورهای/97 -81/
اختصاص73 -84/30
117/42
4
2185شهد  2هر دو متغیر در دو بردار جداگانه تعریف و سپس ،با ترکیب آنها در یک
میزان
جس��تجوگر
ﻛﺸﺶ رﺷﺘﻪ ﺣﻔﺎري و ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺗﺎﺑﻌﻲ از
رﺷﺘﻪ
ﮔﺸﺘﺎور-296اﻋﻤﺎﻟﻲ
درگ و
3 2684
ﺣﻔﺎري/54 38
/32
225
 2555ﺑﻪ /85
/98 -306/04
ﻞ ﭼﺎه 0،ﻧﻴﺮوي426/45
دو
دارای
گردد.
ﻣﺴﻴﺮﺣﻔﺎريمی
اولیه ایجاد
های
پاس��خ
مجزا،
ماتریس
آنها
ﻣﺰﻳﺖﻫﺎي
پاس��خﻛﻪ از
پس،ﺑﺴﻴﺎرهرﺧﻮﺑﻲ دارد
ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ
ﺟﻬﺖدار،
ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮﻳﻦ
ﻳﺎﻓﺘﻦ
ﻃﺒﻴﻌﻲ در
زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ
 -3اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ
.
[
5
]
آﻳﺪ
ﻣﻲ
دﺳﺖ
ﻪ
ﺑ
8
ﻣﻌﺎدﻟﻪ
ﻛﻤﻚ
ﺑﻪ
درگ
ﻧﻴﺮوي
ﻣﻘﺪار
،
3
ﺷﻜﻞ
ﺑﻪ
ﺗﻮﺟﻪ
اﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ
ﻧﺸﺎنوداده ﺷﺪه
نقطهدر ﺷﻜﻞ6-
شروعﻣﺴﺄﻟﻪ
ﺟﺪول .(3-اﻳﻦ
مشخصهاﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ
فرس��تادن زنبورهای دیدهبان به فضای جس��تجو جهت کش��ف منابع اﺳﺘﻔﺎده ازاﻳﻦ
شدتاﺳﺖ.سگدست.
انحراف
اﺳﺖ)بود:
خواهد
ﺟﺪول2 -ﺣﺪود ﺷﺪت ﺳﮕﺪﺳﺖ و ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع اﻧﺤﺮاف

ﻣﺘﻐﻴﺮ

ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ

ﺣﺪ ﺑﺎﻻ

ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع اﻧﺤﺮاف)ﻣﺘﺮ(

1909

2555

1

7

ﺷﺪت ﺳﮕﺪﺳﺖ)درﺟﻪ در ﻫﺮ  30ﻣﺘﺮ(

ﺷﻜﻞ 6 -ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﺮار.

ﺷﺮوع ﻧﻘﻄﻪ اﻧﺤﺮاف را ﻣﻲﺗﻮان از ﻧﻘﻄﻪ ﺟﺪارهﮔﺬاري اﻳﻨﭻ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻤﻖ  1893/5ﻣﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
 -4ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﺪاول 3-و  4ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ،ﻋﻠﻲرﻏﻢ آﻧﻜﻪ ﻣﻴﺴﺮ ﺣﻔﺎري ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﻣﺎ ﻣﻴﺰان درگ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﻋﻤﻖ 1909ﻣﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﺷﺮوع ﻧﻘﻄﻪ اﻧﺤﺮاف در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺪود ﺷﺪت ﺳﮕﺪﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻣﻼًﺷﻜﻞ 7-ﻣﻴﺰان اﻳﻦ اﺧﺘﻼف در ﺣﺪود 11ﻛﻴﻠﻮﻧﻴﻮﺗﻦ اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮدن ﻣﺴﻴﺮ ﺣﻔﺎري
اﺧﺘﻴﺎري اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺄﻟﻪ را اﺣﺼﺎء ﻛﻨﺪ و ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و رﺷﺘﻪ ﺣﻔﺎري ﻧﻴﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪﺟﻬﺖدار ﺗﻔﺎوت زﻳﺎدي ﻧﺪارد اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش ﺑﻪوﻳﮋه در ﭼﺎهﻫﺎي ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﮔﺴﺘﺮده ،ﺑﺴﻴﺎر ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ ،اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﺑﻴﻦ  1ﺗﺎ  7در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻴﺰان ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ اﻓﻘﻲ ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺪف)ﺟﺪارهﮔﺬاري ﺑﻮد).ﭼﺎهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ اﻓﻘﻲ در آنﻫﺎ ﺑﻴﺶ از  2/5ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ(.
 -5اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي اﻟﮕﻮﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﭼﺎهﻫﺎي ﺟﻬﺖدار ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﮔﺮدد.
اﻳﻨﭻ( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت داده ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ  426/45ﻣﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي ،ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي اوﻟﻴﻪ  100در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻜﻞ 6 -ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﺮار.
ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺷﻜﻞ ﭼﺎه
ﺣﻔﺎري در
رﺷﺘﻪ
ﺷﻜﻞ)
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺟﻮابﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ5-
ﺪﮔﻲاوﻟﻴﻪ(3،ﭘﺮاﻛﻨ
ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي
3
رشته حفاری در بخش منحنی شکل چاه

 5کمترین عمق اندازه گیری شده در هر مرحله تکرار.

) (8

ﺰاﻳﺶ -ﺣﻔﻆ زاوﻳﻪ ،ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻌﺎدﻻت 6 -ﺗﺎ  8ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ

 -4ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﺪاول 3-و  4ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ،ﻋﻠﻲرﻏﻢ آﻧﻜﻪ ﻣﻴﺴﺮ ﺣﻔﺎري ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﻣﺎ ﻣﻴﺰان درگ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺷﻜﻞ 7-ﻣﻴﺰان اﻳﻦ اﺧﺘﻼف در ﺣﺪود 11ﻛﻴﻠﻮﻧﻴﻮﺗﻦ اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮدن ﻣﺴﻴﺮ ﺣﻔﺎري
ﺟﻬﺖدار ﺗﻔﺎوت زﻳﺎدي ﻧﺪارد اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش ﺑﻪوﻳﮋه در ﭼﺎهﻫﺎي ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﮔﺴﺘﺮده ،ﺑﺴﻴﺎر ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد).ﭼﺎهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ اﻓﻘﻲ در آنﻫﺎ ﺑﻴﺶ از  2/5ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ(.
از :اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي اﻟﮕﻮﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﭼﺎهﻫﺎي ﺟﻬﺖدار ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﮔﺮدد.
-5

ﻣﻘﺪار زاوﻳﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ رﺷﺘﻪ ﺣﻔﺎري
ﻣﻘﺪار زاوﻳﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺎﻳﻴﻦ رﻓﺘﻦ رﺷﺘﻪ ﺣﻔﺎري

 4پراکندگی پاسخهای اولیه در فضای جستجو

مس��یرﻛﻮﺗﺎه
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﺪه و
رشتهﺑﻴﻦ
درگ ﺣﻔﺎري
درگ رﺷﺘﻪ
ﻣﻴﺰان
ﺷﻜﻞ7 -6ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﺣﻔﺎريهترین
ﻣﺴﻴﺮو کوتا
ﺗﺮﻳﻦشده
بهینه
ﻣﺴﻴﺮبین
حفاری
میزان
مقایس��ه
مسیرحفاری

اﻋﻤﺎل وزنِ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ روي ﻣﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد .اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪوﻳﮋه
رﺷﺘﻪ ﺣﻔﺎري ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﻜﺎن ٨
ﺴﺘﺮده و ﻳﺎ ﭼﺎهﻫﺎي اﻓﻘﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ،ﭼﺮاﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ درگ ﭘﻴﺶ از آﻧﻜﻪ ﺑﺎﻋﺚ
٥

١٠

ﺷﻜﻞ7 -ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان درگ رﺷﺘﻪ ﺣﻔﺎري ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﺪه و ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺣﻔﺎري
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مقاالت علمي  -پژوهشی

خواهند شد .منابع غذايی( ش��دت سگدست و شروع نقطه انحراف) که در
برازندگی آنها بهبودی حاصل نش��ود ،رها میگردند و زنبورهای دیدهبان
با توجه به معادله ،11-منب��ع غذايی دیگری را جایگزين میکنند .در پایان،
بهترین منبع غذايی(بهترین شدت سگدست و بهترین نقطه شروع انحراف)،
انتخاب میگ��ردد .این روند به صورت تکراری تا جاي��ی ادامه مییابد که
شرایط مناسب محقق گردد .شرایط مناسب میتواند یک برازندگی خوب و
یا مراحل تکرار مشخصی باشد.
در مرحله تکرار آخرِ ،
ِ
شرط کمترین درگ رشته حفاری از طریق دنبال
کردن آن در هر مرحله مورد ارزیابی قرار میگیرد .در پایان ،شرایط بهینه
برای دو حالت بهدست میآید:
الف -کوتاهترین مسیر حفاری،
ب -کوتاهترین مسیر با توجه به کمترین میزان درگ رشته حفاری.

بازه ش��روع نقطه انحراف را میتوان با توجه به مطالعات زمینشناس��ی
و همچنین برنامه پیش��نهادی حف��اری جهتدار ب��رای حفرههای مختلف
این��چ این محدوده میتواند
تعیی��ن کرد .بهعنوان مثال ،برای حفره
اینچ تا عمق قائم حقیقی
ازعم��ق قائم حقیقی نقطه جدارهگ��ذاری
اینچ باش��د .بازه ش��دت سگدس��ت نیز تابع نوع
نقطه جدارهگذاری
حفره و همچنین ،محدودیتهای عملیاتی و مکانیکی رشته حفاری است.
بهعنوان نمون��ه با توجه به محدودیتهای حفاری در س��ازند گچس��اران
و همچنی��ن اطالعات میدان��ی ،ميتوان این محدوده را بی��ن 1تا  7در نظر
گرفت .محدودیتهای مکانیکی رش��ته حفاری را نیز میتوان بهعنوان قید
در معادالت بهینهس��ازی اعم��ال نمود .محدوده در نظر گرفته ش��ده یک
محدوده اختیاری اس��ت و معموالً در برنامهریزی چاه این محدوده تعریف
میشود.
در مرحله نخست مجموعهای از پاسخهای تصادفی اولیه ایجاد میگردد.
س��پس زنبورهای اس��تخدام ش��ده با توجه به معادله 10-پاسخهای جدیدی
ایجاد میکنند .ارزیابی منابع غذايی(پاس��خهای اولیه) با توجه به تابع هدف
که عمق اندازهگیری ش��ده نهايی اس��ت ،انجام میش��ود .عمق اندازهگیری
ش��ده نهايی بهكمك معادله 5-بهدس��ت میآید .پس از ارزیابی تمام منابع
غذايی ،با توجه به کیفیت هر منبع غذايی که برازندگی آن توس��ط معادله-
 9مش��خص میگردد ،زنبورهای جستجوگر به منابع غذايی ،اختصاص داده

واقعی حفاری شده
-1-2اعمال بهینهسازی بر یک چاه
ِ

با توجه به مطالب گفته شده اکنون به بهینهسازی مسیر چاه و پارامترهای
حفاری جهتدار ميپردازيم :بهینهس��ازی بر روی چاه شماره  359اهواز و
انجام گرفته است .مشخصات چاه ،خواص گل حفاری و
در حفره
مجموعه تهچاهی ،از گزارشهای روزانه حفاری استخراج گردیده و مورد
استفاده قرار گرفته است.

 3طراحی مسیر برای حالتی که فقط پارامترهای مسیر در نظر گرفته شوند.
جابجائی افقی در جهت  225/85درجه
شدت سگدست (درجه در  30متر) جابجائی افقی (متر) محورشرق (متر) محورشمال (متر) عمق قائم(متر) جهت (درجه) زاویه (درجه)

عمق (درجه)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0/02

24/99

-17/97

-17/97

1908/78

226

1/5

1909

1

7

69/09

-49/62

-48/07

2042/84

225/85

34/91

2052/17

2

0

426/47

-306/05

-297

2555

225/85

34/91

2676/65

3

 4طراحی برای حالتی که عالوه بر پارامترهای مسیر ،کمترین درگ رشته حفاری نیز در نظر گرفته شده است.
جابجائی افقی در جهت  225/85درجه
شدت سگدست (درجه در  30متر) جابجائی افقی (متر) محورشرق (متر) محورشمال (متر) عمق قائم(متر) جهت (درجه) زاویه (درجه)
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عمق (درجه)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0/02

24/99

-17/97

-17/97

1908/78

226

1/5

1909

1

3/88

121/76

-89/37

-84/80

2173/69

225/85

38/63

2196/06

2

0

426/45

-306/02

-296/98

2555

225/85

38/63

2684/16

3
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برنامه پیش��نهادی حفاری جهتدار در مختص��ات محلی طبق جدول-
1خواهد ش��د .همچنین ،ح��دود متغیرها با توجه به مباحث ارائه ش��ده در
بخش مدلس��ازی و همچنین مشکالت حفاری در میدانهای مجاور اهواز
و همچنین اطالعات میدانی به صورت جدول 2-در نظر گرفته میشود.
اینچ یعنی
شروع نقطه انحراف را میتوان از نقطه جدارهگذاری
عم��ق  1893/5متر در نظر گرفت ،اما با توجه به مالحظات زمینشناس��ی،
عمق 1909متر جهت شروع نقطه انحراف در نظر گرفته شده است .حدود
شدت سگدس��ت نیز کام ً
ال اختیاری است ،اما باید شرایط مسأله را احصاء
کند و محدودیتهای عملیاتی و رش��ته حفاری نیز در نظر گرفته شوند .با
توجه به اطالعات میدانی ،این محدوده بین  1تا  7در نظر گرفته شده است.
اینچ) با توجه
می��زان جابهجايی افقی تا نقطه ه��دف (جدارهگذاری
به اطالعات داده ش��ده برابر  426/45متر اس��ت .برای ش��روع بهینهسازی،
پاس��خهای اولیه  100در نظر گرفته میش��ود .با توجه به پاس��خهای اولیه،
پراکندگی جوابها به شکل 5-خواهد بود.
پس از انجام بهینهس��ازی(کد نوش��ته ش��ده توس��ط نرم افزار متلب) دو
جواب برای دوحالت بهدست میآید:
الف -کوتاهترین مسیر با توجه به پارامترهای مسیر(جدول.)3-
ب -کوتاهترین مسیر با توجه اعمال شرط کمترین درگ رشته (جدول.)4-
نتيجهگيري

بهمنظور بهینهسازی مسیر چاههای جهتدار با استفاده از الگوریتم زنبور
عس��ل مصنوعی ابتدا پارامترها و قیدهای وابسته به مسیر تعریف و سپس با
اعمال قید کمترین درگ در حین بهینهس��ازی مس��یر در هر مرحله ،مسیر
پا نویس ها

)Kick of Point (KOP

2.

مناس��ب انتخاب میگردد .جهت تبیین موضوع ،ب��ه ذکر یک مثال عملی
پرداخته ش��ده اس��ت .با توجه به پاس��خهای بهدس��ت آمده از بهینهسازی
میتوان نتیجه گرفت که:
مقایس��ه مس��یر پیش��نهادی حف��اری جه��تدار چ��اه ش��ماره 359
اهواز(جدول )1-و مس��یر بهدس��ت آمده از بهینهس��ازی (جدول )4-نشان
میدهد که مسیر پیشنهادی حفاری جهتدار به لحاظ کمتر بودن درگ ،با
مس��یر بهینه شده توس��ط الگوریتم زنبور عس��ل طبیعی از همخوانی خوبی
برخوردار است.
امکان اضافه نمودن قیدهای مختلف دیگر و همچنین ،محدودیتهای
عملیاتی حفاری در روند بهینهسازی وجود دارد .در مثال ذکر شده ،با توجه
به مش��کالت حفاری در زوایای باالتر از  40درجه در سازند گچساران ،قید
حداکثر زاویه  40درجه اعمال شده است.
الگوریت��م زنبور عس��ل طبیع��ی در یافت��ن کوتاهترین مس��یرحفاری
جهتدار ،همگرايی بس��یار خوب��ی دارد که از مزیتهای اس��تفاده ازاین
الگوریتم است(جدول .)3-این مسأله در شکل 6-نشان داده شده است.
مقایسه جداول 3-و  4نشان میدهد ،علیرغم آنکه میسر حفاری کمتر
بوده اما میزان درگ بیشتر است .با توجه به شکل 7-میزان این اختالف در
حدود 11کیلونیوتن اس��ت .اگرچه این مقدار با توجه به کوتاه بودن مسیر
حفاری جهتدار تفاوت زیادی ندارد اما اس��تفاده از این روش بهویژه در
چاههای با دسترس��ی گسترده ،بس��یار ثمربخش خواهد بود(.چاههايي که
جابجايی افقی در آنها بیش از  2/5کیلومتر است).
اس��تفاده از الگوریتم زنبور عسل طبیعی در بهینهسازی الگوهای دیگر
چاههای جهتدار پيشنهاد ميگردد.
Dogleg Severity
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