مقاالت علمي  -پژوهشی

پیشبینی نسبت گاز میعانی بهوسیله شبکه عصبی مصنوعی

محمدعلی احمدی

*

پژوهشگاه صنعت نفت

 ،سید رضا شادیزاده دانشگاه صنعت نفت

شهاب گرامی پژوهشکده ازدیاد برداشت
محمد عبادی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات

ارزش افزوده اقتصادی حاصل از فروش میعانات گازی و کاهش ش��دید میزان عبوردهی س��نگ بهدلیل مسدود شدن در اثر میعانات مهمترین
تفاوتهای مخازن گاز میعانی با مخازن گاز خشک است .برای تخمین میزان ارزش افزوده نیاز به محاسبه مقدار نسبت گاز میعانی است که این
امر از طریق انجام آزمایشهای میدانی و آزمایشهای خاص مبتنی بر خواص س��یاالت میس��ر میشود .در ابتدای دوران توسعه یک مخزن که
انجام آزمایش خواص سیاالت امکانپذیر نیست ،روشهایی که توانایی مدلسازی کمیتهایی از قبیل نسبت گاز میعانی را دارند مورد توجه
مهندس��ین قرار میگیرند .در این مقاله چگونگی مدلس��ازی نسبت گاز میعانی به وس��یله یک شبکه عصبی مصنوعی که از توانایی جستجوی
محدودهای با نام روش پسانتشار استفاده میکند مورد تحقیق قرار گرفته است .نتایج حاصل از شبکه عصبی مصنوعی که بر مبنای استفاده از
دادههای گزارش ش��ده از مخازن ایران اس��ت با مقدار واقعی آنها مقایسه گردید و نتایج حاصل شده مؤید این امر است که روش استفاده شده
توانایی بسیار خوب و دقیقی در این زمینه دارد.
نسبت گاز میعانی ،شبکه عصبی مصنوعی ،دما ،نقطه شبنم ،وزن مولکولی
مقدمه

توصیف مخازن همواره بهعنوان یکی از مهمترین ،چالشبرانگیزترین
و مسئلهس��ازترین موارد در صنایع باالدس��تی نفت مطرح بوده اس��ت [.]1
ضرورت این مورد زمانی که مباحث مربوط به مخازن گاز میعانی بهعنوان
یکی از ارزشمندترین نوع مخازن باش��ند اهمیت بیشتری پیدا میکند [.]2
ب��ه عبارت دیگر تخمین کمیتهایی مثل نس��بت گاز میعانی نیازمند دقت
بس��یاری اس��ت؛ چرا که جمعبندی و تفس��یر این کمیت منجر به تفس��یر
عملک��رد مخازن گاز میعانی خواهد ش��د .]3-6[ .بهط��ور مثال روشهای
گوناگونی بر مبنای اصول تئ��وری و همچنین تلفیقی از هوش مصنوعی و
روشهای آزمایشگاهی مرسوم (مثل انبساط جرمی ثابت) توسط تعدادی از
محققین جهت مدلسازی رفتار غیرخطی فشار نقطه شبنم (بهعنوان یکی از
کلیدیترین مشخصههای مخازن گاز میعانی) پیشنهاد شدهاست .روشهای
زی��ادی برای ارزیابی عملک��رد مخازن گاز میعانی مطرح گردیده اس��ت.
توماس و همکاران ( )2009جهت ایجاد نگرش��ی عمیق نس��بت به مخازن
گاز میعان��ی و برای پیشبینی آینده این نوع از مخازن روش��ی ارائه کردند
که توصیف مناسبی از س��یاالت درجا و آزمایش جریانهای مرتبط دارد.
پیشبینی عملکرد مخازن گاز میعانی در آینده زمانی بهتر مشخص میشود
که تمامی توجهات هم از دیدگاه فنی و هم از دیدگاه اقتصادی معطوف به
* نويسندة عهدهدار مکاتبات )(ma.ahmadi.put@gmail.com
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طراحی و بهینهسازی امکانات سرچاهی و تجهیزات واحد بهرهبرداری باشد
[ .]7-13علوی و همکاران ( )2010با اس��تفاده از آزمایشهای گوناگون و
همچنین معادله حال��ت  Peng-Robinsonموفق به احراز همگرایی مورد
قبولی بین دادههای مش��اهدهای و محاسبهای مربوط به نرخ تولید (بهعنوان
کمیت بس��یار مهمی برای طراحی امکانات سرچاهی) ش��دند [ .]14تولید
بیش��ینه مقدار میعان��ات گازی (بهعنوان یک��ی از باارزشترین محصوالت
مخازن گاز میعانی که ناش��ی از افت فش��ار به زیر فشار نقطه شبنم است و
در نواحی اطراف دیواره چاه تش��کیل میشود) مهمترین توجیه برای تمام
تالشهای انجام ش��ده اس��ت .اگرچه میزان میعانات تولیدی را میتوان از
آزمای��ش بهدس��ت آورد اما کم��اکان هزینه ف��راوان و زمانب��ر بودن این
آزمایشها از معضالت فنی عمده آنهاست .بدین منظور مدلهای مرسوم و
جدیدی که با هوش مصنوعی تلفیق ش��دهاند برای پیشبینی میزان میعانات
پیشنهاد گردیدهاند [ .]15جوخیو و همکاران ( )2002با دقت بیشتری میزان
تولید میعانات را بر مبنای مدل  Whitson and Fevangو بر اساس تراوایی
نس��بی و دادههای س��یاالتی پیشبینی کردند .آنان با استفاده از روشهای
ناپایدار فش��اری ،تراوایی مؤثر را به عنوان تابعی از فش��ار بهدست آوردند
و س��پس با اس��تفاده از روشهای چاهآزمایی نزدیکترین ناحیه به دیواره
چاه را بهعنوان منبع میعانات مش��خص کردند [16و .]17فرحان و همکاران
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( )2006نی��ز میزان میعانات تولیدی را مس��تقیماً به نس��بت گاز میعانی
ارتباط دادند؛ چراکه معتقد بودند مقدار میعانات تولیدی از لحاظ کمی
و کیفی تابع اس��ت از فشار عملیاتی س��رچاهی .آنها در مرحله نخست
یک جداساز سهمرحلهای که در قسمتهای اول و سوم آن فشار توسط
یک کارش��ناس تعیین شده و در مرحله دوم میزان تولید بیشینه میعانات
بهعنوان متغیری از فشار است درنظر گرفتند [ .]18آنها برای بهینهسازی
این فرآیند از یک ش��بکه عصبی پسانتشار استفاده کردند که متشکل
از س��یزده ورودی شامل اجزای سازنده و سه خروجی متشکل از نسبت
گاز میعانی ،فش��ار مرحله دوم جداساز و درجه سبکی میعانات تولیدی
بود .برای مش��خص کردن ساختار ش��بکه و تعیین کمیتهای مربوطه
(مثل وزن اتصاالت بین نرونها) تعدادی از الگوریتمهای تکاملی مانند
الگوریتم ژنتیک ،]19[ 1الگوریتم هرس ]20[ 2و پسانتشار ]21[ 3استفاده
شد .در این تحقیق از الگوریتم ژنتیک بهعنوان بهینهساز وزنهای 4شبکه
عصبی اس��تفاده شده و نسبت میعانات به گاز خروجی از شبکه با نتایج
اخذ شده در آزمایشگاه مقایسه شدهاند.

بهط��ور کل��ی دادهه��ا ب��ه دو دس��ته کل��ی آموزشدهن��ده 8و
آزمایشکننده 9تقسیم میش��وند .هدف از تعیین یک سری از دادهها
بهعنوان آموزشدهنده رس��یدن به مجموعهای از وزنهای بهینه است.
زمانی که تعداد وزنهایی که باید بهینه ش��وند از تعداد دادهها بیش��تر
10
باش��د در ابتدا خطا نسبت به مناسبس��اختن دادههای مورد آزمایش
کاهش مییابد .اما با گذش��ت زمان و رسیدن شبکه به درجه آموزش
بیش از حد ،11خطا افزای��ش مییابد .در مقابل زمانی که تعداد وزنها
کمتر از تعداد دادههاست مس��ائل مربوط به مناسبسازی بیش از حد
اهمیت مییابد.
 1بازه کمیتهای استفاده شده جهت ایجاد مدل شبکه عصبی
ورودی

خروجی

کمیت (واحد)

کمینه

بیشینه

دما ()oF

165

283

فشار نقطه شبنم ()psi

2950

6035

وزن مولکولی ()gr

16/5

27

نسبت گازمیعانی ()B/MMscf

4/5

36/5

 -1شبکه عصبی مصنوعی

ش��بکه عصبی مصنوعی از روشهای آنالیز موازی اطالعات است
که قابلیت مدلس��ازی الگوهای پیچیده و غیرخطی موجود میان تعداد
محدودی از دادههای آزمایشگاهی را دارد .شبکههای عصبی بر مبنای
خواص ذاتی خود نگاشتی غیرخطی بین ورودیها و خروجیها برقرار
میکنن��د .تضمین موفقیت یک ش��بکه در گرو انج��ام پیشپردازش
درس��ت روی دادهها ،انتخاب صحیح ساختار ش��بکه و انتخاب روش
آموزش مناس��ب برای شبکه است .در ش��بکههای پیشخور 5بهعنوان
رایجترین نوع شبکههای عصبی مصنوعی تنها امکان انتشار سیگنالها
در یک راستا از ورودیها به سوی خروجیها وجود دارد .بهطور کلی
یک ش��بکه عصبی سه الیه پیشخور که بر مبنای الگوریتم پسانتشار
اس��ت توانایی تقریبزدن هر تابع غیرخطی پیوستهای را دارد .فرآیند
آم��وزش که همان تغیی��رات هدفدار وزنهای اتص��االت و عبارات
بایاس 6اس��ت مادامی که معیار خط��ای مربوط به محور مورد نظر میان
پاسخهای واکنش داده شده توس��ط شبکه و پاسخهای واقعی حاصل
از آزمایش��گاه به مقدار کمینه خود نرس��د ادام��ه مییابد .رابطه 1-که
بهعن��وان یکی از اینگونه معیارها مورد اس��تفاده قرار میگیرد بهطور
معمول میانگین مربع خطا 7را محاسبه میکند [.]22-25
()1
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2
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G
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 1الف)مقایس��ه دادههای خروجی ش��بکه عصبی و دادههای واقعی در
حالت آموزش شبکه

= MSE

k=1

در رابط��ه m ،1-تع��داد نرونه��ای خروجی G ،تع��داد دادههای
آموزشی Tj(k)،دادههای آزمایشگاهی و ) Tj(kپاسخهای شبکه هستند.

 1ب)مقایس��ه دادههای خروجی ش��بکه عصبی و دادههای واقعی در
حالت آزمایش شبکه
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 -2مطالعه موردی

بهرهگیری از دادههای معتبر را میتوان مهمترین اصل در طراحی یک
ش��بکه عصبی مصنوعی دانس��ت .برای مهیاکردن اینگونه دادهها باید در
ابتدا کمیتهایی را که اثر مس��تقیم بر مقدار و کیفیت کمیت هدف دارند
مشخص کرد.
بهطور کلی نس��بت گاز میعانی بهش��دت تحت تأثیر ش��رایط محیط
متخلخل و خواص س��یاالت مخزن است .بر این اساس و بر مبنای مطالعات
پیش��ین فشار نقطه ش��بنم ،دمای مخزن و وزن مولکولی بیشترین تأثیر را بر
میزان نسبت گاز میعانی دارند [.]26
جدول 1-نش��اندهنده خالصه وضیعت آماری  210سری از دادههایی
اس��ت که برای طراحی شبکه مدنظر جمعآوری ش��دهاند 40 .سری از این
مجموعه مربوط به مخازن ایران است که نمونهگیری آنها اخیرا ً انجام شده
و مابقی متعلق به مطالعات قبلی در مخازن جهان است.

 2نمودار رگرسیون برای خروجی شبکه عصبی

 -3نتایج و بحث

در این مطالعه یک ش��بکه عصب��ی مصنوعی جه��ت پیشبینی میزان
نسبت گاز میعانی توس��عه داده شد .مطلوبترین پاسخها با ساختار  3نرون
ورودی 7 ،نرون در الیه میانی و یک نرون بهعنوان خروجی بهدس��ت آمد.
شبکه حاصل از الگوریتم پسانتشار خطا و تابع Levenberg-Marquardt
استفاده کرده و سه کمیت فشار نقطه شبنم ،دما و وزن مولکولی ورودیها
هس��تند .همچنین در نرونهای میانی از توابع س��یگموئیدی و در نرونهای
خروجی از توابع خطی استفاده شده است.
از مجموع  210س��ری داده جمعآوری شده  170سری بهطور تصادفی
برای آموزش شبکه انتخاب شدند و مابقی جهت آزمایش شبکه و ارزیابی
قدرت و یکپارچگی آن استفاده گردید.
ش��کل 1-مقایس��های میان مقادیر نرمال پیشبینی ش��ده توسط شبکه
پسانتش��ار و مقادی��ر نرمال واقع��ی برای ه��ر دودس��ته آموزشدهنده و
تصدیقکنن��ده اس��ت .از دیدگاه فن��ی مقادیر ضریب آم��وزش و ضریب
تصحیح مومنتوم مربوط به الگوریتم پسانتش��ار ب��ه ترتیب  0/75و 0/001
تعیین ش��دند .شکل 1-مبین این همگرایی بسیارخوبپاسخهای ارائه شده
توسط شبکه برای دادههای آزمایش در مقایسه با مقادیر واقعی است .عالوه
بر ای��ن از دو معیار میانگین مربع خطا و ضریب بازده��ی  R2برای ارزیابی
هرچه بیش��تر شبکه اس��تفاده ش��د که به ترتیب مقادیر قابلقبول 0/09814
و  0/87845ب��رای آنها بهدس��ت آمد .معم��والً مقادیر  0/9و بیش��تر از آن
عملکرد بس��یار مطلوب ،مقادیر  0/8-0/9عملکرد خ��وب و مقادیر کمتر
از  0/8نش��اندهنده عملکرد غیرقابلقبول برای  R2است .شکل 2-عملکرد
ش��بکه عصبی مذکور را بر مبنای نمودارهای پراکندگی نمایش میدهد و
ش��کل 3-نیز نمودار عملکرد خود ش��بکه عصبی اس��ت .همچنین مقادیر
میانگین مربع خطا و  R2برای دادههای آزمایش در جدول 2-ارائه شده است.
نتیجهگیری

 3نمودار کارایی شبکه عصبی بر مبنای میانگینهای مجذور خطا
 2کمیتهای آماری مدل شبکه عصبی برای پیشبینی نسبت
به میعانات به گاز
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BP-ANk
0/09814

میانگین مجذور خطا

0/87845

ضریب همبستگی ()R2

در صنعت نفت همواره طیف گستردهای از تالشها بر یافتن روشهای
بهتر و با دقت بیش��تر جهت توصیف هرچه دقیقتر س��یاالت متمرکز بوده
اس��ت .در این پژوهش یک راه حل س��ریعتر ،ارزانت��ر و کارآمدتر برای
تخمین مقدار کمیت نس��بت گاز میعانی پیش��نهاد شد که باتوجه به خطای
حاصل بسیار مفید است .شبکه مذکور از توانایی جستجوی منطقهای با نام
روش پسانتش��ار اس��تفاده میکند .پاس��خهای حاصل بر مبن��ای دادههای
جمعآوری شده از آزمایشهای نمونههای گرفته شده از یک مخزن نفتی
شمال خلیجفارس و دادههای جمعآوری شده از مطالعات مرتبط پیشین ،به
طورکلی عملکرد مناس��ب شبکه را تصدیق میکند .همواره تعیین ساختار
بهین��ه ب��رای ی��ک ش��بکه عصبی ب��ا هدف ح��ل یک مس��ئله یک��ی از
چالشبرانگیزترین موضوعها بوده که در این مورد خاص ،س��اختار شبکه
توس��ط کاربر تعیین شد .در این خصوص میتوان از الگوریتمهای تکاملی
استفاده کرد که این امر میتواند موضوع مقالهای جداگانه قرار گیرد.
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