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»حفاري زير تعادلي«  که به عنوان يک گزينه براي کاهش خسارت 
س��ازند در چاه هاي افقي و قائم مطرح اس��ت، با طراحي مناس��ب، 
مي تواند از خس��ارت سازند جلوگيري کرده، توليد را افزايش داده و 
باعث کاهش هزينه تکميل  شود. از طرفي اين روش داراي معايبي از 
جمله، محاسبات هيدروليکي مشکل، مشکالت خوردگي با سياالت 
ه��وازده، هزينه هاي جانبي مرب��وط به نيتروژن و مواد ش��يميايي، 
مشکل کنترل سياالت مخزن، آتش سوزي در ته چاه و سطح زمين 
اس��ت. در عملياِت UBD الزم اس��ت که شرايط فش��ار زير تعادلي، 
توسط کنترل فشار ته چاه با توجه به شرايط خاص عملياتي، برقرار 
گردد. بنابراين فشار ته چاه بايد به دقت پيش بيني شود. در فرآیند 
حفارِي UBD، سياالت حفاري )مايع يا مايع گازدار( از طريق رشته 
حفاري به س��مت پايين پمپ شده، سپس از طريق فضاي آنولوس 
بين چاه و لوله، به س��طح بر مي گردد. در فضاي آنولوس، س��ياالت 
حفاري با خرده هاي حفاري و س��ياالت توليدي س��ازند )گاز، نفت 
و آب( مخلوط مي ش��وند. در اين ش��يوه ی حفاري از سیاالتی مانند 
س��يال گازي )تراكم پذير(، کف، سيال هوازده و سيال مايع )تراكم 
ناپذير( می توان اس��تفاده نمود ]1-3[. س��امانه جريان حفاري زير 
تعادل��ي ي��ک جريان پيچيده چند ف��ازي )ماي��ع، گاز و خرده هاي 
حفاري( اس��ت. بنابراين اس��اس تحليل و مطالع��ه UBD، برقراري 
م��دل مکانيکي جري��ان چند فازي براي پيش بيني و کنترل فش��ار 

با توجه به عکس العمل چاه و س��ازند است. در اين زمينه مدل هاي 
تجربي و مکانيک��ي مختلفي براي جريان دو فازي در لوله ]4-6[ و 
داليز چاه ]7-12[ ارائه ش��ده اس��ت. در زمينه ی جريان س��ه فازي 
از ميان لوله و داليز چاه کار کمتري انجام ش��ده اس��ت ]16-13[. 
مدل هاي اش��اره ش��ده فوق مربوط به محدوده ی خاصي از شرايط 
چاه و جريان هس��تند و از طرفی روش های آزمایشگاهی به زمان و 
هزینه ی باالیی نیاز دارند. شبکه های عصبی مصنوعی و منطق فازي  
از مهم ترین روش های هوش مصنوعی هس��تند كه به وس��يله  آن ها 
مي توان سيس��تم هاي پیچيده  را كه مدل س��ازي آن ها با اس��تفاده 
از رياضيات و روش هاي مدل س��ازي كالس��يك غيرممكن بوده و يا 
بسيارمش��كل است، به آس��اني و باانعطاف بسيار بيشتر، مدل سازي 
ك��رد. روش های هوش��مند در زمینه های مختلف��ی از صنعت نفت 
اس��تفاده ش��ده اند]21-17[. در اي��ن مقاله از روش ش��بکه عصبي 
ش��عاعی »رگرسیون عمومی« و »روش فازی« با توجه به مزیت های 
این دو روش )س��ادگی س��اختار، آموزش و هم گرایی س��ریع( براي 
تخمين افت فش��ار جريان سه فازی در فضای آنولوس چاه استفاده 

شده است.
1- »ش�بکه عصبی مصنوعی رگرس�یون عمومی«  )GRNN( و »منطق 

فازی« 
هوش مصنوعی ترکیبی از رفتار »شبکه  عصبی زیستی«  با سامانه های 

رضا روکی*، استادیار گروه مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی بیرجند 

فرآين��د حف��اري يکي از مراحل مهم توليد نفت و گاز اس��ت و هزينه زيادي را در بر مي گيرد. »حفاري زير تعادلي« 
به عنوان يک سيس��تم جريان چند فازي داراي مزيت هايي از جمله: بهبود کارايي تميزکاري چاه، محافظت مخزن 
هيدروکربني، افزايش در سرعت حفاري و کاهش هزينه ی حفاري است. تخمين صحيح افت هاي فشار براي جريان 
چند فازي داخِل »فضای آنولوس« چاه در تعيين قدرت هيدروليکي مورد نياز در طي حفاري ضروري است. در اين 
مطالعه با استفاده از داده هاي آزمايشگاهي مطالعات قبلی، افت فشار جريان سه فازي »مايع- گاز- جامد« در فضای 
آنولوس چاه شيب دار، به کمک روش های هوشمند فازی و شبکه عصبي مصنوعی شعاعی تخمين زده شد. داده های 
موجود به دو دس��ته آموزش و آزمون روش های هوش��مند تقسیم ش��دند. نتايج نشان می دهد که دو روش طراحی 
ش��ده، افت فش��ار را با دقت بس��یار خوبی تخمين زده اند. مقادیر عددی ضريب همبستگي بین مقادیر پيش بيني و 
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میانگین قدر مطلق خطای نس��بی برای دو روش ش��بکه عصبی ش��عاعی و فازی در داده های آزمون به ترتیب برابر 

با7/26% و 7/20% حفاري زير تعادلي، افت فشار، فضای آنولوس شيب دار،روش فازی، شبکه عصبي شعاعی است. 
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رایان��ه ای برای حل بس��یاری از مس��ائل پیچیده اس��ت. مهم ترین 
روش های هوشمند کاربردی ش��امل: »شبکه های عصبی مصنوعی«، 
»منطق فازی« و »الگوریتم  ژنتیک« هستند. شبکه عصبی مصنوعی 
الهام گرفته از ش��بکه عصبی زیس��تی برای حل مس��ائلی است که 
توس��ط روش های تحلیلی و منطقی، پیچیده و مش��کل هستند. هر 
شبکه ی عصبي مصنوعی، از واحدهايي به نام »نورون« تشکيل شده 
اس��ت. هر شبکه ی ساده، شامل: يک اليه ی ورودي، اليه ی مياني و 
اليه ی خروجي است که اليه ی ورودي، سيگنال ها را از محيط خارج 
)يا ديگر نورون ها( دريافت مي کند؛ الیه میانی، سيگنال هاي ورودي 
را جم��ع و پ��ردازش و از طري��ق اليه ی خروجي به بي��رون منتقل 
مي کند. هر ش��بکه ی عصبی مصنوعی مراحل »آموزش«، »آزمون« 
و »اجرا« را پش��ت سر مي گذارد. شبکه های عصبی مصنوعی شامل: 
انواع مختلفی از ش��بکه های »پرس��پترون چند الیه«، ش��بکه های 
ش��عاعی و ... می شوند ]22- 24[. در ش��کل-1 شبکه اي شعاعي با 
تعداد R ورودي نشان داده شده است. شبکه هاي شعاعي احتياج به 
نورون هاي بيش��تري نسبت به »شبکه هاي پس-انتشاِرخطا«  دارند 
ولي اين ش��بکه ها زماني طراحي مي ش��وند که آموزش ش��بکه هاي 
پس-انتش��اِرخطا،  زمان بَر باش��د. هم چنين اين ش��بکه ها زماني که 

بردارهاي ورودي بيشتري وجود داشته باشد بهتر کار مي کنند. 
 بايد توجه نمود كه ورودي یا نوروِن اين شبکه متفاوت از نورون های 
ورودی شبکه ی پس-انتشار است. در اينجا ورودي شبکه براي تابع 
محرک شعاعي، فاصله ی بُرداري، بين بُردار وزن )w( و بْردار ورودي 
)p(، ض��رب در باياس )b( اس��ت (.b)||w.p||((. جعب��ه ||dist|| در اين 

ش��کل بردار ورودي)p( و ماتريس تک رديفه ی وزن)w( را مي گيرد 
و توليد ضرب نقطه اي از آن دو مي کند؛ تابع محرک نورون شعاعي 
مطابق ش��کل-radbas 1 اس��ت. GRNN را مي ت��وان به عنوان يک 
ش��بکه شعاعي نرمال شده در نظر گرفت که براي هر واحد آموزشي 
يک نورون پنهان دارد. اين ش��بکه، یک الگوريتم يادگيري تک گذر 
با ساختار موازي است که در سال 1990 توسط »اسپچت«  اختراع 
شد و می تواند خروجي هاي پيوسته تولید کند. اين شبکه ها بر اساس 
تابع چگالي احتمال پايه گذاري ش��ده و از ويژگي هاي بارز آن زمان 
آموزش سريع و مدل س��ازي توابع غيرخطي است. اين شبکه حتي 
با داده هاي پراکنده در يک فضاي اندازه گيري چند بعدي، تغييرات 
هم��واري از داده مش��اهده اي را براي ديگر داده ه��ا فراهم مي کند. 
فرم الگوريتم اين ش��بکه براي هر مس��ئله رگرسيوني در جايي که 
هيچ گونه فرضياتي براي قضاوت خطي بودن وجود نداش��ته باش��د، 
مي تواند مورد اس��تفاده قرار گيرد. اين ش��بکه، پارامترهاي شبکه ی 

پس-انتش��ار خطا را ندارد، ولي در عوض »فاکتور تعدیل«  دارد که 
مقدار بهينه آن با سعی و خطا به دست مي آيد]22و 24[. 

مفهوم منطق فازي، اولین بار توسط دکتر لطفي زاده، استاد دانشگاه 
کاليفرني��ا در برکلي، ارائ��ه گرديد. در مقابِل منطق کالس��یک که 
برای گزاره های درس��ت ارزِش »یک« و برای گزاره های غلط ارزش 
»صفر« منظور می کند، در »منطق فازی« الزامی وجود ندارد که این 
ارزش ها صفر و یک باش��د، بلکه این گزاره ها تا درجه ای درست اند. 
این درجه را تابعی مش��خص می کند که »تابع عضویت« نام دارد و 
بُرد آن بازه ی ]1و0[ است. هدف در منطق فازی، نسبت دادن فضای 
ورودی به فضای خروجی توس��ط قوانین »اگر-آنگاه« با استفاده از 
سامانه های اس��تنتاج فازی نوع َ»مْمدانی«  یا نوع »سوگنو«  است. 
در واقع منط��ق فازی داده های ورودی را در داخل خوش��ه هایی با 
اس��تفاده از روش های خوشه بندی از جمله روش تفریقی می ریزد و 
به هر خوش��ه یک خروجی نسبت می دهد، سپس هر ورودی جدید 
را با در نظر گرفتن توابعی به خوش��ه های گفته شده مربوط می کند 
و بر این اساس و با در نظر گرفتن توابع مذکور، خروجی های جدید 

را ارائه می دهد]29-2۵[.

 1   مدل نورون شبکه عصبي شعاعي ]22[.

 2   ساختار شبکه شعاعی رگرسیون عمومی
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2-تخمين افت فشار با استفاده از شبکه ی عصبي رگرسیون عمومی 
و منطق فازی

در اين مطالعه، برای طراحی مدل شبکه ی عصبی رگرسیون عمومی 
و مدل فازی از »نرم افزار متلب«  استفاده شد. برای آموزش و آزمون 
دو روش، از 124 داده آزمايش��گاهي ]16[، مرب��وط ب��ه نتايج يک 
مقط��ع فضای آنولوس با طول 21 فوت و قط��ر لوله خارجي 2/91 
اينچ و لوله داخلي 1/86 اينچ اس��تفاده ش��د. پنج پارامتر »س��رعت 
ظاهري مايع و گاز« )VSL و VSG(، »ش��يب نسبت به افق«، »نرخ 

نفوذ مته«  یا »س��رعت  حفاري« و »سرعت چرخش لوله«  به عنوان 
ورودي ش��بکه و افت فش��ار به عنوان خروجي شبکه انتخاب شدند. 
ع��دم هم مرکزي لول��ه ی داخلي و خارجي در تم��ام 124  آزمايش 

انجام شده برابر با 0/623 است.

P
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QV = معادله-4
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QV = معادله-3
      

  
که QG، QL و AP به ترتيب »دبي جريان گاز«، »دبی جریان مايع« 
و »مس��احت مقطع عرضي« داليز چاه هستند. در جدول-1 مقادير 

کمینه و بیشینه داده های شبکه آورده شده است.
حدود 70درصد داده ها )99 داده( به صورت تصادفي براي آموزش و 
30 درصد باقی مانده )2۵ داده( براي آزمودن ش��بکه عصبی و روش 

فازی انتخاب شدند.
آموزِش ش��بکه ی  عصبی  رگرسیون  عمومی، در نرم افزار متلب، براي 
تخمين افت فش��ار، با فاکتور تعدیل های مختل��ف انجام گرفت. در 
نهاي��ت با توجه ب��ه ضريب همبس��تگي )R( و »ميانگين قدر مطلق 
خط��ای نس��بي« )AAPE(  )معادالت-3 و 4( براي دو س��ري داده 

 1      مقادیر کمینه و بیشینه داده هاي شبکه

MaximumMinimumParameter

33.780.132VSG )ft/s)

6.0051.79VSL )ft/s)

77.50Angel )θ (

12060ROP )ft/h(

1200RPM )1/min)

0.6260.042dP/dL )psi/ft)

 4    مقادیر پیش بیني شبکه در مقابل مقادیر آزمایشگاهي در داده هاي آزمون

تعداد دسته بندي انتخاب شده، با توجه به اين شعاع  بوده وخروجي در اين مدل به صورت پيش فرض خطي 

  د.شواستفاده مي evalfisاز دستور فازي ساخته شده  يسامانهسازي براي ارزيابي و شبيه. است 97قوانين برابر با 

  نتايج و بحث

در اين طراحي شده در نرم افزار متلب، و فازي  رگرسيون عموميعصبي مصنوعي  يشبكهبا استفاده از دو روش 

هاي بيني شده با مقادير آزمايشگاهي براي دادهپيش، افت فشار 3-در شكل. است ارايه شدهنتايج حاصل بخش 

و  %076/0و  1هاي آموزش، به ترتيب برابر با در داده AAPEو ، )R(شوند. ضريب همبستگي آموزش مقايسه مي

بيني با مقادير مقادير پيشي مقايسهكه  است؛ %26/7و  985/0برابر با آزمون به ترتيب هاي دادهبراي 

هاي آزمايشگاهي، نشان از ها و دادهبينينشان داده شده است. تطابق خوب بين پيش 4-آزمايشگاهي در شكل

  بيني افت فشار است.عصبي مصنوعي در پيشي باالي شبكه دقت

  

 3   مقادیر پیش بیني شبکه در مقابل مقادیر آزمایشگاهي در داده هاي آموزش

تعداد دسته بندي انتخاب شده، با توجه به اين شعاع  بوده وخروجي در اين مدل به صورت پيش فرض خطي 

  د.شواستفاده مي evalfisاز دستور فازي ساخته شده  يسامانهسازي براي ارزيابي و شبيه. است 97قوانين برابر با 

  نتايج و بحث

در اين طراحي شده در نرم افزار متلب، و فازي  رگرسيون عموميعصبي مصنوعي  يشبكهبا استفاده از دو روش 

هاي بيني شده با مقادير آزمايشگاهي براي دادهپيش، افت فشار 3-در شكل. است ارايه شدهنتايج حاصل بخش 

و  %076/0و  1هاي آموزش، به ترتيب برابر با در داده AAPEو ، )R(شوند. ضريب همبستگي آموزش مقايسه مي

بيني با مقادير مقادير پيشي مقايسهكه  است؛ %26/7و  985/0برابر با آزمون به ترتيب هاي دادهبراي 

هاي آزمايشگاهي، نشان از ها و دادهبينينشان داده شده است. تطابق خوب بين پيش 4-آزمايشگاهي در شكل

  بيني افت فشار است.عصبي مصنوعي در پيشي باالي شبكه دقت
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آموزش و آزمون، مقدار بهینه فاکتور تعدیل شبکه برابر با 0/02 در 
نظر گرفته شد. این ش��بکه داراي يک اليه ی ورودي با پنج نورون، 
يک اليه ی مياني با 99 نورون و تابع فعال س��از ش��عاعی و نیز یک 
اليه خروجي با يک نورون )افت فشار( و تابع فعال ساز خطی است.
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(ˆ)1 که yi مقدار اندازه گیری ش��ده،
داده ها را نشان می دهد. 

ش��بکه توصيف شده در باال )ش��کل-2(، براي پيش بيني افت فشار 
جريان س��ه فازي در فضای آنولوس چاه غيرهم مرکز استفاده شد. 
همان طور که در ش��بکه ی طراحی شده در نرم افزار متلب مشاهده 
می شود، این شبکه دارای یک الیه ی ورودی )شامل ۵ نورون(، یک 
الیه میانی )شامل 99 نورون با تابع فعال ساز شعاعی( و یک الیه ی 

خروجی )یک نورون و تابع فعال ساز خطی( است. 
 برای ساختن مدل فازی در نرم افزار متلب از تابع genfis2 استفاده 
ش��د. این تابع یک سامانه استنتاج نوع »سوگنو« با استفاده از روش 

خوشه سازی تفریقی است که با گرفتن یک شعاع دسته بندی اولیه، 
یک سامانه ی فازی بر اساس دس��ته بندی تفریقی می سازد. در این 
روش بر اساس شعاع دس��ته بندی، تعداد دسته ها و درنتیجه تعداد 
قوانی��ن »اگر-آنگاه« ی��ا تعداد توابع عضویت، متف��اوت خواهد بود. 

دستور تابع genfis2 به صورت زیر است ]2۵[:
Fismat=genfis2)datain, dataout, r)

“Fismat”: نام سامانه خلق شده، “Datain”: ماتریس پارامترهای ورودی 

مس��ئله، “Dataout”: ماتریس پارامتر خروجی و )r( ش��عاع دسته بندی 
اس��ت )r بین صفر و 1 انتخاب می ش��ود؛ هرچه مقدار r کوچک تر باشد، 
تعداد دسته ها بیشتر می شود(. بهترین r به طریق آزمون و خطا به دست 
می آی��د که در مس��ئله مورد نظر با توجه به مقادیر ضریب همبس��تگی 
)R( و »AAPE« بین مقادیر واقعی افت فش��ار و مقادیر تخمینی حاصل 

از روش ف��ازی در داده های آموزش و آزمون، عدد 0/02 حاصل گردید. 
نوع تابع عضویت ورودی ها »گوس��ی« و نوع تاب��ع عضویت خروجی در 
ای��ن مدل ب��ه صورت پیش فرض خط��ی بوده و با توجه به این ش��عاع 
دسته بندی انتخاب ش��ده، تعداد قوانین برابر با 97 است. برای ارزیابی 
و شبیه س��ازی س��امانه ی فازی ساخته شده از دس��تور evalfis استفاده 

می شود.

 5   مقایســه افت فشار حاصل از روش فازی در مقابل افت فشار آزمایشگاهی در 
داده های آموزش

 مقادير پيش بيني شبكه در مقابل مقادير آزمايشگاهي در -4شكل

 آزمونهاي داده

 مقادير پيش بيني شبكه در مقابل مقادير آزمايشگاهي در -3شكل

  هاي آموزشداده

  

روش فازي  هافت فشار ب براي دست آمدههفازي طراحي شده براي تخمين افت فشار، مقادير ب يسامانهبا توجه به 

برابر به ترتيب  آزمونآموزش و  يمقادير ضريب همبستگي براي دو سري داده ؛شدبا مقادير آزمايشگاهي مقايسه 

و  e6/2%-14 با  دو سري داده به ترتيب برابربراي  AAPEو خطاي  )6و  5-هايشكل(مطابق  9876/0و  1با 

گيري شده آزمايشگاهي براي كل مقادير تخميني در مقابل مقادير اندازه 8و  7- هايدر شكل. دست آمدبه 2/7%

قابليت باالي  ،نتايج حاصل. شعاعي و روش فازي آورده شده استداده به ترتيب براي دو روش شبكه عصبي  124

  دهد.ارزان و سريع نشان ميساده، گونه سياالت به طور اين روش را براي تخمين افت فشارِدو اين 

 مقايسه افت فشار حاصل از روش فازي در مقابل افت فشار-6شكل

 آزمون هاي آزمايشگاهي در داده

مقايسه افت فشار حاصل از روش فازي در مقابل افت فشار -  5شكل

  آموزشهاي آزمايشگاهي در داده

 6   مقایســه افت فشار حاصل از روش فازی در مقابل افت فشار آزمایشگاهی در 
داده های آزمون

 مقادير پيش بيني شبكه در مقابل مقادير آزمايشگاهي در -4شكل

 آزمونهاي داده

 مقادير پيش بيني شبكه در مقابل مقادير آزمايشگاهي در -3شكل

  هاي آموزشداده

  

روش فازي  هافت فشار ب براي دست آمدههفازي طراحي شده براي تخمين افت فشار، مقادير ب يسامانهبا توجه به 

برابر به ترتيب  آزمونآموزش و  يمقادير ضريب همبستگي براي دو سري داده ؛شدبا مقادير آزمايشگاهي مقايسه 

و  e6/2%-14 با  دو سري داده به ترتيب برابربراي  AAPEو خطاي  )6و  5-هايشكل(مطابق  9876/0و  1با 

گيري شده آزمايشگاهي براي كل مقادير تخميني در مقابل مقادير اندازه 8و  7- هايدر شكل. دست آمدبه 2/7%

قابليت باالي  ،نتايج حاصل. شعاعي و روش فازي آورده شده استداده به ترتيب براي دو روش شبكه عصبي  124

  دهد.ارزان و سريع نشان ميساده، گونه سياالت به طور اين روش را براي تخمين افت فشارِدو اين 

 مقايسه افت فشار حاصل از روش فازي در مقابل افت فشار-6شكل

 آزمون هاي آزمايشگاهي در داده

مقايسه افت فشار حاصل از روش فازي در مقابل افت فشار -  5شكل

  آموزشهاي آزمايشگاهي در داده
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نتایج و بحث
با اس��تفاده از دو روش شبکه ی عصبی مصنوعی رگرسیون عمومی 
و فازی طراحی ش��ده در نرم افزار متلب، در این بخش نتایج حاصل 
ارایه ش��ده است. در شکل-3، افت فش��ار پيش بيني شده با مقادير 
آزمايش��گاهي ب��راي داده هاي آموزش مقايس��ه مي ش��وند. ضريب 
همبس��تگي )R( و AAPE در داده هاي آموزش، ب��ه ترتيب برابر با 
1 و 0/076% و ب��راي داده ه��اي آزمون به ترتی��ب برابر با 0/98۵ و 
7/26% است؛ که مقایسه ی مقادير پيش بيني با مقادير آزمايشگاهي 
در ش��کل-4 نشان داده شده است. تطابق خوب بين پيش بيني ها و 
داده هاي آزمايشگاهي، نشان از دقت باالي شبکه ی عصبی مصنوعی 

در پيش بيني افت فشار است.
با توجه به سامانه ی فازی طراحی شده برای تخمین افت فشار، مقادیر 
به دس��ت آمده برای افت فش��ار به روش فازی با مقادیر آزمایشگاهی 
مقایسه شد؛ مقادیر ضریب همبستگی برای دو سری داده ی آموزش 
و آزم��ون به ترتیب برابر با 1 و 0/9876 )مطابق ش��کل های-۵ و 6( 
 %2/e6-14 برای دو س��ری داده به ترتیب برابر  با AAPE و خط��ای
و 7/2% به دس��ت آمد. در شکل های-7 و 8 مقادیر تخمینی در مقابل 
مقادیر اندازه گیری ش��ده آزمایشگاهی برای کل 124 داده به ترتیب 
برای دو روش ش��بکه عصبی شعاعی و روش فازی آورده شده است. 
نتایج حاصل، قابلیت باالی این دو روش را برای تخمین افت فش��اِر 

این گونه سیاالت به طور ساده، ارزان و سریع نشان می دهد.

 نتیجه گیري 
در اين مقاله دو روش هوش��مند یعنی روش ش��بکه عصبی شعاعی 
رگرس��یون عمومی و روش فازی برای تخمین افت فشارجریان سه 
فازی در فضای آنولوس چاه اس��تفاده گردید. شبکه ی شعاعی برای 
تخمین افت فش��ار، داراي یک الیه ی ورودی با پنج ورودي )سرعت 
ظاهري مايع و گاز، زاويه شيب فضای آنولوس چاه، سرعت چرخش 
لول��ه ی حفاري و س��رعت حفاري(، یک الی��ه ی میانی با 99 نورون 
اس��ت. مقدار بهینه ی فاکتور تعدیل ش��بکه، در این مطالعه برابر با 
0/02 تعیین گردید. مقدار ضريب همبستگي )R( و هم چنين مقدار  
ميانگين  قدر مطلق خطای  نس��بی )AAPE( بين مقادير پيش بيني 
و مقادير اندازه گيري افت فش��ار در داده هاي آموزش به ترتيب برابر 
ب��ا 1 و 0/076% و در داده ه��اي آزم��ون برابر ب��ا 0/98۵ و %7/26 
حاصل شد. در روش فازی مقدار بهینه ی شعاع خوشه سازی برابر با 
 AAPE و هم چنين مقدار R 0/02 به دست آمد. در این روش مقدار
بين مقادير پيش بيني و مقادير اندازه گيري افت فش��ار در داده هاي 
آموزش به ترتيب برابر با 1 و e6-14/2%  و در داده هاي آزمون برابر 
با 0/987 و 7/20% حاصل گردید.  نتايج به دس��ت آمده از مطالعه ی 
حاضر نش��ان مي دهد که دو روش براي تخمين افت فشار از کارايي 
ب��االي برخوردار بوده و مي توانند با اطمینان قابل قبولی در طراحي 
بهين��ه ی هيدرولي��ِک مورد نياز در حفارِي زي��ر تعادلي، به کار برده 

شوند.

 7   مقادیر افت فشــار حاصل از روش شبکه شعاعی در مقابل مقادیر اندازه گیری 
شده آزمایشگاهی بر روی 124 داده

 8   مقادیــر افت فشــار حاصــل از روش فازی در مقابل مقادیر اندازه گیری شــده 
آزمایشگاهی برروی 124 داده
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