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حف��اري چاه ها و رس��يدن به اليه ه��اي داراي هيدروکرب��ن، تنها راه 
دس��تيابي به اين منابع ب��ا ارزش بوده كه هزينه ه��اي زيادي به اين 
موضوع اختص��اص مي يابد. ارزيابي عملکرد حف��اري نقش مهمي در 
بهره وري عمليات و به حداقل رس��اندن هزينه هاي حفاري دارد که در 
اين راس��تا، اطالعات ميدانى بايد با دقت باال برداش��ت و مورد تحليل 
ق��رار گيرد که در اين خصوص مي ت��وان از ابزارهاي تحليل اطالعات 

بهره برد.
با استفاده از مدل هاي پيش بيني عملکرد و نتايج حاصل از تحليل هاي 
حاص��ل از برداش��ت هاي ميداني، مي توان ديدگاه بهت��ري از عمليات 
حفاري به دس��ت آورد و با تغيير و اص��الح پارامترهاي موثر، به نتايج 
بهتر و اثربخش تري دست يافت. در روند بهينه سازي عمليات حفاري 
عوام��ل مختلفي چون هزينه، ايمنى و تكمي��ل چاه دخالت دارند که 
در اي��ن بين، يک��ي از عوامل اصلي، نرخ نفوذ1 اس��ت. پيش بيني نرخ 
نفوذ حف��اري عاملي کليدي در موفقيت پروژه ه��اي حفاري بوده که 

به عواملي چون وزن روي مته2، س��رعت چرخش مته، نوع مته3، نرخ 
گردش گل )دبي جرياني(4، ميزان فش��ار جرياني س��يال، وزن سيال 
حف��اري5، انحراف چاه، هيدروليک مته، عمق حفاري، نوع مته و غيره 
بس��تگي دارد ]1,2[. از عوام��ل مه��م ديگر موث��ر در ارزيابي عملکرد 
حف��اري، هزينه حفاري بازه حفر ش��ده از يک چاه در يک راندن مته 
مي باشد. هزينه حفاري در صورت انتخاب صحيح پارامترهاي حفاري 
کمينه خواهد ش��د. الزم به ذکر است که همواره گران ترين و يا حتي 
ارزان ترين مته، بهترين انتخاب نيس��ت، بلکه مناسب ترين مته جهت 
حفاري سازنِد خاص همراه با اعمال پارامترهاي بهينه مي تواند بهترين 

گزينه باشد]3[.
در اين تحقيق سعي شد محاس��بات هوشمندي براي پيش بيني نرخ 
نفوذ ارائه شود که تأکيد ويژه بر پارامترهاي تأثيرگذار بر نرخ نفوذ در 
منطق��ه مورد مطالعه بود. درخص��وص پيش بيني و افزايش نرخ نفوذ، 
مطالعات مختلفي انجام ش��ده است که در اينجا به طور خالصه به آنها 
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عمليات حفاري يکي از هزينه بر ترين قس��مت هاي باالدس��تي در صنايع مختلف نفت و گاز مي باش��د. از 
اين رو، اهداف اصلي در مهندس��ي حفاري، بهينه س��ازي عمليات جهت کاهش زم��ان حفاري با روش هاي 
اقتص��ادي و در نتيجه کاهش هزينه هاس��ت. تخمين نرخ نفوذ حفاري ب��ه دليل نقش آن در کمينه نمودن 
هزينه هاي حفاري، براي بهينه س��ازي عمليات از اهميت زيادي برخوردار اس��ت. تحليل داده هاي ميدانى، 
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پيش بيني، يکي از راه هاى توس��عه و بهبود عمليات حفارى به شمار مي رود. هدف اصلي انجام اين مطالعه، 
کاربرد سيستم هوشمند جهت تخمين نرخ نفوذ است که بدين منظور يک بانک اطالعاتي از داده هاي ميداني 
از جمله وزن روي مته، س��رعت چرخش مته، نرخ گردش گل، افت فش��ار حفاري، وزن سيال حفاري، عمق 
حفاري و همچنين نرخ نفوذ از يکي از ميادين ايران تهيه گرديد. س��پس سامانه هوشمند استنتاج عصبي- 
فازي تطبيقي به منظور تخمين نرخ نفوذ با استفاده از داد ه هاي ذکر شده طراحي و ساخته شد. از داده هاي 
حفاري و نرخ نفوذ متناظر با آنها در ش��ش چاه ميدان مورد مطالعه به عنوان مجموعه ي الگوهاي آموزش��ي 
براي تش��کيل سيس��تم عصبي-فازي اس��تفاده گرديد. انتخاب داده ها نيز به صورت تصادفي صورت گرفت. 
داده هاي س��ه چاه ديگر از ميدان مورد بحث )به جز چاه هايي از ميدان که از داده هاي آنها براي آموزش و 
ساخت سيستم استفاده شد(، جهت تخمين نرخ نفوذ وارد سيستم شدند و پس از تخمين نرخ نفوذ متناظر 
با داده هاي ورودي، خروجي سيس��تم با مقادير واقعي مقايس��ه گرديد. ارزيابي نتايج استفاده از اين سامانه 
نش��ان داد که ضريب همبس��تگي خوب و با دقت بااليي براي تخمين نرخ نفوذ حاصل مي شود که حاکي از 

دقت مدل پيش بيني با استفاده از روش عصبي-فازي است.
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پرداخته مي شود:
Bilgesu و همکاران روش��ي براي پيش بيني مقدار نرخ نفوذ در حين 

حف��اري معرفي کردند. اين روش از داده هاي اندازه گيري ش��ده براي 
تعيي��ن رابطه بي��ن پارامترهاي مختلف مانن��د وزن روي مته، عمق و 
سرعت چرخشي که در طول عمليات حفاري ثبت شده است، استفاده 
مي ک��رد. البته اين تحقيق فقط بر روي ي��ک مته و يک اندازه خاص 
صورت گرفت]Bourgoyne  .]4 و Young روش رگرس��يون چندگانه6  
را براي به دس��ت آوردن مجهوالت در رابطه با بهينه سازي پارامترهاي 
حفاري اس��تفاده کردند که اي��ن روش، مجموعه اي از معادالت خطي 
را که مرتبط با پارامترهاي حفاري بود با تش��کيل يک ماتريس که در 
تحقيقشان به دس��ت آوردند، حل مي کند ]Hareland.]5  و همکاران 
مدل��ي براي تعيين وزن روي مته بهينه، ب��ا تنظيم داده هاي عملکرد 
موتور جهت افزايش نرخ نفوذ و بيش��ينه ک��ردن آن انجام دادند ]6[. 
Hankins  و همکاران روش��ي جهت بهينه س��ازي عمليات حفاري به 

کم��ک روش هاي مختلف بهينه کردن تجهيزات و پارامترهاي حفاري 
از طريق شبيه سازي عمليات در ميدان لوئيزيانا در جنوب امريکا ارائه 
دادن��د ]Wang .]7 و Salehi از يک مدل ش��بکه عصبي جهت تخمين 
هيدروليک حفاري اس��تفاده کردند که در تحقيقشان آناليز حساسيت 
بر روي پارامترهاي ورودي جهت بررس��ي خروجي مدل به دست آمده 
انجام ش��د ]8[. مروجي و ن��ادري درباره پيش بيني نرخ نفوذ حفاري و 
بهينه س��ازي آن با استفاده از روش پاسخ س��طحي و الگوريتم بت7 و 
تأثير هم زمان متغيرهاي مختلف بر ميزان نفوذ با استفاده از داده هاي 
حفاري در يکي از ميادين ايران مطالعاتي را انجام دادند. در مقايسه با 
پژوهش حاضر سيستم استنتاج عصبي- فازي تطبيقي توانست با دقت 
باالت��ري نرخ نفوذ حفاري را تخمين بزن��د  ]Amer .]9 و همکاران از 
شبکه عصبي مصنوعي جهت پيش بيني نرخ نفوذ حفاري براي انتخاب 
مته مناس��ب در منطقه دلتاي نيل مصر بهره جس��تند ]10[. منشاد و 
همکاران براي بهينه س��ازي عمليات حفاري از شبکه هاي عصبي چند 
اليه8 اس��تفاده کردند. دو مدل با اس��تفاده از شبکه هاي عصبي براي 
تعيين نوع مته و نرخ نفوذ توس��عه داده شد، سپس ورودي هاي مدل 
دوم توس��ط الگوريتم ژنتيک9 براي دسترسي به حداکثر ميزان نفوذ، 
بهينه س��ازي شدند. آنها براي پيش بيني نوع مته و ميزان نرخ نفوذ در 
مرحله آزمايش، ضرايب همبستگي نسبتاً خوبي  به دست آوردند ]11[. 
ورود قلمرو علم مهندس��ي نفت به مح��دوده علوم رياضي و كامپيوتر 
نقش مهمي در حل مس��ائل و مش��كالت صنعت نفت داش��ته است. 
كاربرد تكنيك هاي هوش مصنوعي مانند شبكه هاي عصبي مصنوعي، 
منط��ق فازي، الگوريتم ه��اي ژنتيك وغي��ره در تخمين خصوصيات 

مخ��زن و ديگ��ر پارامترهاي اين صنعت، از جمله پيش��رفت هاي دهه 
اخير در صنعت نفت بوده كه منجر به كاهش چشمگير هزينه هاي اين 
صنعت ش��ده اس��ت ]12,13[. تحقيقات نشان مي دهد كه در بسياري 
از مراك��ز تحقيقاتي دنيا اطالعاتي كه ماحصل آناليزهاي مواد مختلف 
مي باشد، بر اساس موضوع مورد تحقيق، دسته بندي شده و با برقراري 
ارتباط بين آنها جهت آموزش ش��بكه هاي هوشمند مورد استفاده قرار 
مي گيرند. با هوش��مند كردن ش��بكه نرم افزاري و اس��تفاده از آن در 
مواردي كه دسترس��ي به برخي اطالعات به داليلي مقدور نبوده و يا 
بسيار مش��كل مي باشد، نتايج قابل قبول و دقيقي حاصل مي گردد كه 
بس��ياري از مشكالت پيش روي متخصصان را از ميان برمي دارد ]14[. 
دراين مقاله س��عي ش��ده پس از معرفي روش هوش��مند، با توجه به 
اهميت کاربردي نرخ نفوذ حفاري، اين ابزار جهت پيش بيني نرخ نفوذ 
حفاري با اس��تفاده از سيستم اس��تنتاج عصبي- فازي تطبيقي به کار 

گرفته شود. در جدول-1 مطالعات پيشين آورده شده است.

 1   مطالعات پیشین صورت گرفته

نویسندگان و 
محققان

تحقیق انجام شده و نتایج آن

Bilgesu و 
همکاران

معرفي روشــي براي پیش بیني مقدار نرخ نفوذ در حین حفاري. این روش از 
داده هاي اندازه گیري شــده براي تعیین رابطه بین پارامترهاي مختلف مانند 
وزن روي مته، عمق و ســرعت چرخشــي که در طول عملیات حفاري ثبت شده 
اســت، اســتفاده مي کرد. البته این تحقیق فقط بر روي یک مته و یک ســایز 

خاص صورت گرفت.

 Bourgoyne
Young و

روش رگرســیون چندگانــه را بــراي به دســت آوردن مجهــوالت در رابطه با 
بهینه ســازي پارامترهاي حفاري اســتفاده کردند که این روش مجموعه اي از 
معادالت خطي را که مرتبط با پارامترهاي حفاري بود با تشکیل یک ماتریس که 

در تحقیقشان به دست آوردند، حل مي¬کند.

Hareland  و 
همکاران

مدلي براي تعیین وزن روي مته بهینه، با تنظیم داده هاي عملکرد موتور جهت 
افزایش نرخ نفوذ و بیشینه کردن آن انجام دادند.

Hankins  و 
همکاران

روشــي جهت بهینه ســازي عملیات حفاري بــه کمک روش هــاي مختلف بهینه 
کردن تجهیزات و پارامترهاي  حفاري از طریق شبیه ســازي عملیات در میدان 

لوئیزیانا در جنوب امریکا ارائه دادند.

Wang  و 
Salehi

از یــک مدل شــبکه عصبي جهت تخمیــن هیدرولیک حفاري اســتفاده کردند 
که در تحقیقشــان آنالیز حساســیت بر روي پارامترهاي ورودي جهت بررسي 

خروجي مدل به دست آمده انجام شد.

مروجي و 
نادري

درباره پیش بیني نرخ نفوذ حفاري و بهینه سازي آن با استفاده از روش پاسخ 
ســطحي و الگوریتم بــت و تأثیر هم زمــان متغیرهاي مختلف بــر میزان نفوذ 
با اســتفاده از داده هاي حفــاري در یکي از میادین ایــران، مطالعاتي را انجام 

دادند.

Amer  و 
همکاران

از شــبکه عصبي مصنوعي جهت پیش بینــي نرخ نفوذ حفاري براي انتخاب مته 
مناسب در منطقه دلتاي نیل مصر بهره جستند.

منشاد و 
همکاران

همــکاران بــراي بهینه ســازي عملیات حفاري از شــبکه هاي عصبــي چند الیه 
استفاده کردند. دو مدل با استفاده از شبکه هاي عصبي براي تعیین نوع مته 
و نرخ نفوذ توســعه داده شد، ســپس ورودي هاي مدل دوم توسط الگوریتم 
ژنتیــک براي دسترســي بــه حداکثر میزان نفوذ، بهینه ســازي شــدند. براي 
پیش بیني نوع مته و میزان نرخ نفوذ در مرحله آزمایش، ضرایب همبســتگي 

نسبتاً خوبي به دست آوردند.
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1- سیستم استنتاج عصبي- فازي تطبیقي
در اين روش موس��وم به سيستم استنتاج عصبي- فازي تطبيقي10 
ترکيبي، بخش فازي رابطه بين متغيرهاي ورودي وخروجي برقرار 
و مشخصه هاي مربوط به توابع عضويت بخش فازي به وسيله شبکه 
عصبي تعيين مي ش��ود. در سيس��تم عصبي-فازي، ابتدا س��اختار 
مدل با مش��خصه هاي مش��خص که متناس��ب با ورودي ها، درجه 
عضوي��ت، قوانين و تواب��ع درجه عضويت خروجي اس��ت، انتخاب 
مي ش��ود. س��پس، بخش��ي از داده هاي موجود به عن��وان ورودي‐ 
خروجي که قابل اس��تفاده براي آموزش اين سيستم باشد، انتخاب 
مي گ��ردد]15[. در مرحله آموزش با اصالح مش��خصه هاي درجه 
عضويت بر اس��اس ميزان خطاي قابل قبول، مش��خصه هاي مدل 
ب��ه مقادير واقع��ي نزديک مي ش��وند. پس از آموزش سيس��تم و 
انتخاب مش��خصه هاي آن، نياز به صحت س��نجي، يا بررسي اعتبار 
مدل اس��ت. از آنجا که داده هاي مورد استفاده در آموزش سيستم، 
الزام��اً نماينده کاملي براي آموزش جامع نيس��ت، بنابراين، مرحله 
اعتبارسنجي مدل از اهميت خاصي برخوردار است. بخش ديگري 
از مجموع��ه داده هاي ورودي‐ خروجي موج��ود که براي آموزش 
سيس��تم اس��تنباط عصبي- فازي استفاده نشده اس��ت، به عنوان 
داده هاي ورودي به سيس��تم مورد اس��تفاده ق��رار گرفته تا بتوان 
از دقت و اعتبار مدل سيس��تم عصبي-فازي تهيه ش��ده، به منظور 
پيش بين��ي مقادير خروج��ي داده هاي متناظ��ر ورودي، اطمينان 
حاص��ل كرد. با اس��تفاده از مجموعه اي ديگ��ر از داده ها نيز اعتبار 
مدل سيس��تم اس��تنباط عصبي-ف��ازي تطبيقي تعيين مي ش��ود 
که به عن��وان مجموعه داده هاي کنترلي مطرح اس��ت. در انتخاب 
داده ه��اي کنترلي باي��د دقت كرد که اين داده ه��ا نماينده تمامي 
مجموعه داده هاي آموزشي باشند تا مدل بتواند پيش بيني مناسب 
داشته باشد. غالباً در هنگام استفاده از اين سيستم، بيش از نيمي 
از داده ها براي مرحله آموزش و بقيه، براي اعتبارس��نجي و کنترل 

مدل استفاده مي شود]16,17[. 

2- ساختار سیستم استنتاج عصبي- فازي تطبیقي
قوانين سيستم به صورت زير تعريف مي شود:
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براي غير فازي ساز از غير فازي ساز ميانگين مراکز استفاده مي شود که 
خروجي به صورت زير خواهد بود:
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سيستم اس��تنباط عصبي-فازي تطبيقي بيشتر با استفاده از سيستم 
اس��تنتاج فازي س��وگنو11 و يا ممداني12 به صورت س��اختار شبکه اي 

پيش رونده استفاده مي شود که داراي 5 اليه  مي باشد.
اليه اول: ش��امل گره هاي ورودي که هر گره ي آن يک مجموعه فازي 
و خروجي هر گره درجه عضويت متغير ورودي در اين مجموعه فازي 
است. در حقيقت در اين اليه ورودي ها از توابع عضويت عبور مي کنند.
الي��ه دوم: ش��امل گره هاي قوانين اس��ت ک��ه هر گ��ره در اين اليه، 
درجه فعاليت يک قانون را محاس��به مي کند. خروجي اين اليه ضرب 
سيگنال هاي ورودي است که در واقع، معادل قسمت اگر قوانين است.

اليه سوم: شامل گره هاي ميانگين است که نسبت درجه فعاليت قانون 
به مجموع درجات فعاليت کليه قوانين را محاسبه مي نمايد و خروجي 

اين اليه نرماليزه شده اليه قبلي است.
الي��ه چهارم: مش��تمل بر گره ه��اي نتيجه اس��ت که با اس��تفاده از 

مشخصه هاي نتيجه، خروجي هر گره محاسبه مي شود.
الي��ه پنجم: مش��تمل بر گره هاي خروجي اس��ت که ه��ر گره مقدار 
خروجي نهايي را به دس��ت مي ده��د و خروجي اين اليه خروجي کلي 

سيستم است.
اکنون يک شبکه سيستم استنباط عصبي- فازي تطبيقي توليد شده 
اس��ت که اين سيستم مورد آموزش با اس��تفاده از داده هاي چاه هاي 

ميدان قرار خواهد گرفت.

3- مراحل مدل سازي فازي
مدل فازي داراي يك س��اختار با س��ه قس��مت مجزا مي باش��د: يك 
مجموعه ورودي كه به وس��يله توابع عضويت فازي، به صورت فازي در 
مي آي��د، يك مجموعه از قواني��ن فازي جهت تحلي��ل و ميزان تأثير 
ورودي ه��ا ب��ر يکديگر و ارتب��اط آنها با خروجي هاي سيس��تم و يك 
مجموعه خروجي كه با اس��تفاده از روش هاي ديفازي، خروجي فازي 
سيس��تم را به يك خروجي غير فازي تبديل مي كند. براي رسيدن از 
ي��ك مجموعه ورودي به يك مجموعه خروجي در مدِل فازي، ممكن 
اس��ت از عملگرهاي مختل��ف، تركيب گزاره ه��ا و روش هاي مختلف 
اس��تدالل و اس��تنتاج فازي و همچنين، روش ه��اي متفاوت ديفازي 
براساس فيزيك مسئله مورد بحث، استفاده شود. بنابراين، تكميل يك 
سيستم كنترل فازي كه به وسيله گزاره هاي شرطي »اگر-آنگاه« انجام 
مي پذيرد، ش��امل مراحلي است که عبارتند از: 1- فازي سازي  مقادير  
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ورودي،2- بيان قواعد سيس��تم و روش اس��تنتاج، 3- ديفازي س��ازي 
مقادير فازي خروجي.

4- ابزار و روش اجرا
طراحي سيستم استنتاج عصبي- فازي تطبيقي با استفاده از نرم افزار 
متلب13 صورت گرفت. در طراحي سيس��تم عصبي- فازي پس از وارد 
ک��ردن داده هاي حفاري به عنوان داده هاي ورودي و نرخ نفوذ حفاري 

به عنوان داده خروجي، يک سيستم عصبي- فازي ايجاد مي شود.
در طراحي سيس��تم عصبي-فازي ابتدا داده هاي بانک اطالعاتي تهيه 
ش��ده از ميدان مورد مطالعه ش��امل وزن روي مته، س��رعت چرخش 
مته، نرخ گردش گل )دبي جرياني(، افت فش��ار حفاري، وزن س��يال 
حف��اري و عم��ق حفاري به عن��وان داده هاي ورودي و ن��رخ  نفوذ به 
عنوان داده خروجي وارد سيس��تم ش��دند. در ادامه، داده هاي صحيح 
به صورت ورودي در محيط سيستم عصبي- فازي وارد مي شوند. توابع 
عضوي��ت نيز براي ورودي ها تعيين گرديد. براي تنظيم توابع عضويت 
متغيره��اي ورودي از دانش موجود و مطالعه ش��هودي رفتار متغيرها 
بهره گرفته شده و سپس براي حصول به دقت باالتر نتايج، تنظيمات 
توابع عضويت بر اساس ميزان تغييرات در خروجي هاي سيستم انجام 
شده است. سيستم عصبي- فازي مورد استفاده در اينجا، يک سيستم 
فازي سوگنو را در يک ساختار عصبي اجرا مي کند که براي استخراج 
قوانين فازي و خروجي س��امانه از آن بهره گيري مي ش��ود. همچنين 
براي فرايند آموزش از ترکيبي از روش هاي آموزش پس انتشار خطا و 

کمينه خطا بهره گيري مي كند.

5- معماري سیس�تم اس�تنتاج عصبي- فازي تطبیق�ي در چاه هاي میدان 
مورد مطالعه

داده هاي حفاري مربوط به ش��ش چاه از يکي از ميادين ايران ش��امل 
وزن روي مت��ه، س��رعت چرخش مت��ه، نرخ گردش گل، افت فش��ار 
حفاري، وزن س��يال حفاري و عمق به عنوان ورودي سيستم عصبي- 
فازي اس��تفاده شد )اليه ورودي سيستم داراي 6 نرون مي باشد(. اليه 
خروجي نيز داراي يک نرون مي باشد که نرخ نفوذ حفاري است و تابع 
تبديل آن نيز Linear درنظر گرفته ش��د. از سيس��تم استنتاج فازي 
از نوع س��وگنوِي يك خروجي اس��تفاده گرديد. شكل -1 نشان دهنده  
معماري سيس��تم عصبي-فازي طراحي شده مي باشد كه داراي شش 

ورودي ذکر شده و يک خروجي است.
در شكل-2  ساختار سيستم اس��تنتاج عصبي-فازي تطبيقي طراحي 
ش��ده نشان داده ش��ده است که داراي ش��ش ورودي و يک خروجي 
مي باش��د. بردارهاي ورودي در اين ش��کل به ترتيب از ب��اال به پايين 

عبارتن��د از: وزن روي مته، س��رعت چرخش مته، ن��رخ گردش گل، 
افت فش��ار حفاري، وزن س��يال حفاري و عمق حف��اري. تعداد توابع 
عضوي��ت ورودي ها به صورت )4 3 5 3 3 3( مي باش��د که ورودي ها 
را به قوانين تعيين ش��ده مرتبط مي س��ازند. در جدول-2 ورودي ها و 

خروجي نرم افزار آورده شده است.

 1  معماري سیستم استنتاج عصبي- فازي تطبیقي از نوع سوگنو با شش و یک خروجي

 2  ساختار سیستم استنتاج عصبي- فازي تطبیقي طراحي شده جهت تخمین نرخ نفوذ

 3  توابع عضویت بهینه براي وزن روي مته )ورودي اول(

 2   ورودي ها و خروجي نرم افزار

ورودي هاي به نرم افزار حاصل از اطالعات چاه هاخروجي نرم افزار طراحي شده

وزن روي مته

نرخ نفوذ

سرعت چرخش مته

نرخ گردش گل )دبي جریاني(

افت فشار حفاري

وزن مخصوص سیال حفاري

عمق حفاري



ماهنامه ی  علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 169 

43

مدلي با تابع عضويت gaussmf و تعداد تابع عضويت )4 3 5 3 3 3( با 
شبكه انتشار برگشتي پيشخور14، به عنوان مناسب ترين مدل شناخته 
ش��د. ورودي اول، وزن روي مته با س��ه تابع عضويت گوسي، ورودي 
دوم، س��رعت چرخش مته با س��ه تابع عضويت گوسي، ورودي سوم، 
نرخ گردش گل با س��ه تابع عضويت گوسي، ورودي چهارم، افت فشار 
حفاري با پنج تابع عضويت گوس��ي، ورودي پنجم، وزن سيال حفاري 
با س��ه تابع عضويت گوسي و ورودي ششم، عمق حفاري با چهار تابع 

عضويت گوسي درنظر گرفته شد.
ش��كل هاي-3 تا 8 چگونگي فازي سازي ورودي هاي مذکور را با توابع 
عضويت گوسي همراه با  متغيرهاي زباني مورد استفاده براي هر دامنه 
نش��ان مي دهد. دراين ش��كل ها متغيرهاي زباني با يك سري حروف 
اختصاري تعريف ش��ده اند كه هر كدام از آنها بيانگر يكي از دامنه هاي 

فازي مي باشند.
  

6- آموزش سیستم استنتاج تطبیقي عصبي- فازي طراحي شده
در مرحله آموزش، با اصالح پارامترهاي درجه عضويت بر اساس ميزان 
خطاي قابل قبول، مقادير ورودي به مقادير واقعي نزديك تر مي ش��وند. 
روش آموزش اصلي در اين سامانه، روش پس انتشار خطاست. در اين 
روش با اس��تفاده از الگوريتم شيب نزولي خطا15، مقدار خطا به سمت 

ورودي ها پخش مي گردد و پارامترها تصحيح مي ش��وند. اين تکنيک 
روشي را براي فرايند مدل سازي فازي فراهم مي کند که براساس آن، 
م��دل اطالعاتي را در مورد مجموعه داده ها مي آموزد و از اين آموزه ها 
براي محاسبه پارامترهاي تابع عضويت خاصي استفاده مي کند که به 
سيستم فازي اجازه مي دهد تا بهترين ارتباط بين داده هاي ورودي و 

خروجي را بيابد.
ساختارهاي سيستم، متشکل از نورون ها هستند که به يک سري اجزا 
متصل هستند. يادگيري در اين روش ها مانند الگوريتم پس انتشار در 
ش��بکه هاي عصبي با يادگيري نظارت شده است. يک شبکه انطباقي 
يک ش��بکه جلو رونده16 چند اليه اس��ت که هر کدام از نرون هاي آن، 
ي��ک تاب��ع ويژه )تابع ن��رون( را روي س��يگنال ورودي اعمال کرده و 
پارامتره��اي مربوط به اين ن��ورون را تنظيم مي کند. روابط نرون ها از 
ي��ک نرون به نرون ديگر متفاوت اس��ت و انتخاب اي��ن تابع براي هر 
نرون بستگي به تابع کلي ورودي و خروجي که شبکه بايد آن را پياده 
کند، دارد. بايد توجه ش��ود که لينک هاي بين نرون ها در ش��بکه هاي 
انطباقي تنها جهت جريان سيگنال بين نرون ها را تعيين مي کنند. به 

اين لينک ها وزني تعلق نمي گيرد.
قسمتي يا تمام اين نرون ها انطباقي هستند، بدين معني که خروجي 
آنها به پارامترهاي مربوط به نرون ها وابس��ته است و قوانين يادگيري 

 4  توابع عضویت بهینه براي سرعت چرخش مته )ورودي دوم(

 5  توابع عضویت بهینه براي نرخ گردش گل )ورودي سوم(

 6  توابع عضویت بهینه براي افت فشار حفاري )ورودي چهارم(

 7  توابع عضویت بهینه براي وزن سیال حفاري )ورودي پنجم(

 8  توابع عضویت بهینه براي عمق حفاري )ورودي ششم(

 9  کاهش میزان خطاي مدل سیستم عصبي- فازي با افزایش تعداد تکراِر صورت گرفته
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تعيين مي کنند که به چه صورت پارامترها بايد تغيير کنند تا خطاهاي 
اندازه گيري ش��ده، مينيمم شود. قوانين اصلي يادگيري در شبکه هاي 

انطباقي بر اساس کاهش گراديان مي باشد.
از داده ه��اي پارامتره��اي حفاري و نرخ نفوذ متناظر با آنها در ش��ش 
چاه مورد مطالعه به عنوان مجموعه ي الگوهاي آموزش��ي براي تشکيل 
سيس��تم عصبي-فازي اس��تفاده گرديد. داده ها به سه دسته داده هاي 
آموزش��ي )70 درصد( داده هاي اعتبارسنجي )15 درصد( و داده هاي 
آزمايش��ي )15 درصد( تقسيم شدند و سپس نرمال گرديدند. الزم به 
ذکر اس��ت که انتخاب داده ها به صورت تصادفي صورت گرفت. در اين 

مرحله خطاي سيستم براي الگوها، معيار تصميم گيري است.
با توجه به الگوريتم مورد نظر و ساختار شبکه، فرايند يادگيري سيستم 
آغاز ش��ده و منحني تغييرات خطا در برابر تعداد تكرار براي مرحله ي 
يادگيري پس از پايان يادگيري، رس��م مي گردد و مورد بررس��ي قرار 
مي گيرد. در ش��کل-9، منحني تغييرات ميزان خطا بر حس��ب تعداد 

تكرار در مرحله آموزش براي داده ها ترسيم شده است.

7- تخمی�ن ن�رخ نف�وذ حفاري به کمک سیس�تم اس�تنتاج عصبي- فازي 
تطبیقي

پس از طراحي، س��اخت و آزمايش سيس��تم هوش��مند با استفاده از 
داده هاي ش��ش چاه مي��دان، نوبت به تخمين نرخ نفوذ مي رس��د که 

ه��دف اصل��ي اين تحقيق مي باش��د. حال داده هاي س��ه چ��اه ديگر 
( از ميدان م��ورد مطالعه )به  )چاه ه��اي 

 11  مقایسه تغییرات نرخ واقعي و مقدار تخمین زده شده توسط سیستم  عصبي- 
K-101 فازي در یک بازه حفاري براي چاه آزمون

 3   ضریب همبستگي به دست آمده جهت تخمین نرخ نفوذ توسط

ضریب همبستگينام چاه

K-1010/878
K-1020/794
K-1030/903

 10  نمودار ضریب همبســتگي نرخ نفوذ واقعي و میزان تخمین زده شــده توســط 
)R =0/878( K-101 سیستم  عصبي- فازي براي چاه آزمون



ماهنامه ی  علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 169 

45

جز ش��ش چاهي که از داده هاي آن  براي آموزش و س��اخت سيستم 
استفاده شده اس��ت( را جهت تخمين نرخ نفوذ وارد سيستم نموده و 
پس از تخمين نرخ نفوذ متناظر با داده هاي ورودي، خروجي سيستم 
با مقادير واقعي مقايسه مي شود و ضريب همبستگي و مقدار ميانگين 

مربعات خطا براي آنها محاسبه مي گردد. 
ضريب همبس��تگي نرخ نفوذ واقعي و ميزان تخمين زده ش��ده توسط 
  103-K 102 و-K ، 101-K سيس��تم عصبي- فازي براي چاه-هاي
به ترتيب برابر 0/878 ، 0/794 و 0/903مي باش��د. در شکل هاي-10 
تا 15 نمودار ضريب همبس��تگي و مقايسه تغييرات نرخ نفوذ تخمين 
زده ش��ده توسط سيس��تم عصبي- فازي طراحي شده با مقدار واقعي 
 براي هر س��ه چ��اه آزمون مورد بحث، نش��ان داده ش��ده اس��ت. در 

جدول-3 نتايج تخمين به تفکيک چاه ها مشخص شده است.
ش��کل ها نش��ان مي دهند ک��ه مقادير حاص��ل از پيش بين��ي مدل با 
 دق��ت قابل قبولي توانس��ته مقادير واقعي را پيش بين��ي نمايد. در چاه 
K-103 نيز نس��بت به دو چاه ديگر تخمي��ن با دقت باالتري صورت 
گرفته است. پيشنهاد مي شود جهت آموزش بهتر سيستم از داده هاي 
چاه هاي بيش��تري استفاده شود. اس��تفاده از داده هاي بيشتر ميدان، 
داده هاي بس��يار متفاوتي را به سيس��تم آم��وزش مي دهد. در نتيجه، 
سيس��تم با بازه هاي بيش��تري آموزش ديده و مي تواند با دقت بهتري 

عمليات تخمين را انجام دهد.

نتیجه گیري
در اي��ن مطالعه ابتدا يک بانک اطالعاتي از عملکرد حفاري در يکي از 
ميادين ايران تهيه ش��د و پس از آن با استفاده از روش هاي هوشمند 
مدلي براي پيش بيني نرخ نفوذ حفاري ارائه شد. نتايج به  دست آمده 

از اين پژوهش به صورت زير مي باشد:
 سامانه هوشمند اس��تنتاج عصبي- فازي تطبيقي به منظور تخمين 
نرخ نفوذ حفاري با اس��تفاده از داده هاي ميداني مربوط به ش��ش چاه 
شامل وزن روي مته، سرعت چرخش مته، نرخ گردش گل، افت فشار 

 12  نمودار ضریب همبســتگي نرخ نفوذ واقعي و میزان تخمین زده شــده توســط 
)R =0/794( K-102 سیستم  عصبي- فازي براي چاه آزمون

 13  مقایسه تغییرات نرخ واقعي و مقدار تخمین زده شده توسط سیستم  عصبي- 
K-102 فازي در یک بازه حفاري براي چاه آزمون
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 14  نمودار ضریب همبســتگي نرخ نفوذ واقعي و میزان تخمین زده شــده توســط 
)R =0/903( K-103 سیستم  عصبي- فازي براي چاه آزمون

 15   مقایسه تغییرات نرخ واقعي و مقدار تخمین زده شده توسط سیستم  عصبي- 
K-103 فازي در یک بازه حفاري براي چاه آزمون

حفاري، وزن سيال حفاري و عمق حفاري با استفاده از تابع آموزش و 
توابع عضويت بهينه براي هر يک از ورودي ها طراحي و ساخته شد. 

 در مرحل��ه آموزش، ب��ا اصالح پارامترهاي درجه عضويت براس��اس 
ميزان خطا، مقادير ورودي به مقادير واقعي نزديك تر مي ش��وند. روش 
آموزش اصلي در اين س��امانه، روش پس انتش��ار خطاست که در اين 
روش با اس��تفاده از الگوريتم ش��يب نزولي خطا، مقدار خ طا به سمت 

ورودي ها پخش مي گردد و پارامترها تصحيح مي شوند.
 از داده هاي پارامترهاي حفاري و نرخ نفوذ متناظر با آن ها در شش 
چاه ميدان مورد مطالعه به عنوان مجموعه ي الگوهاي آموزش��ي براي 
تشکيل سيس��تم عصبي-فازي اس��تفاده گرديد. داده ها به سه دسته 
داده هاي آموزش��ي )70 درصد( داده هاي اعتبارسنجي )15 درصد( و 
داده هاي آزمايش��ي )15 درصد( تقسيم شدند،. انتخاب داده ها نيز به 

صورت تصادفي صورت گرفت.
 داده هاي سه چاه ديگر از ميداِن مورد بحث جهت تخمين نرخ نفوذ 
وارد سيس��تم ش��دند و پس از تخمين نرخ نف��وذ متناظر با داده هاي 
ورودي، خروجي سيس��تم ب��ا مقادير واقعي مقايس��ه گرديد. ضريب 
همبس��تگي نرخ نفوذ واقعي و ميزان تخمين زده شده توسط سيستم 
 عصب��ي- ف��ازي طراحي ش��ده ب��راي چاه ه��اي K -102،K-101 و 
K-103 به ترتي��ب براب��ر 0/878، 0/794 و 0/903 ب��ود ک��ه نتايج 

قابل قبولي براي پيش بيني نرخ نفوذ مي باشد .

 ارزيابي نتايج به دست آمده ي تخمين  نشان داد که مدلي که بر پايه   
ساخته شده با دقت باال و خطاي نسبتاً پاييني، نرخ نفوذ حفاري را در 
ميدان مورد مطالعه تخمين زده است. مقايسه مقادير واقعي و مقادير 
خروجي مدل نش��ان دهنده قدرت باالي مدل ارائه شده جهت تخمين 
نرخ نفوذ اس��ت. در مقايسه با ساير مطالعات انجام شده، اين پژوهش 
توانس��ت به کمک سيستم استنتاج عصبي- فازي تطبيقي به تخمين 
ن��رخ نفوذ در يک��ي از ميادي��ن ايران بپ��ردازد و نتاي��ج قابل قبول و 

قابل اعتمادي به دست آورد. 
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پانویس هاپانویس ها
1. Rat of Penetration )ROP(
2. Weight On Bit, WOB
3. Revolutions Per Minute, RPM
4. Flow Rate, Gallon per Minute, GPM
5. Drilling Mud Weight, MW
6. Multiple Regression Technique
7. Bat Algorithm
8. Multilayer Perceptron )MLP(

9. Genetic Algorithm )GA(
10. Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System; ANFIS
11. Sugeno
12. Mamdani
13. Matlab
14. Back Propagation; BP
15. Gradient Descent Method; GDM
16. Feed -Forward
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