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بهکارگیری روش شبکههای عصبی مصنوعی برای پیشبینی دبی تزریق

بهینهگاز در سیستمهای فرازآوری با گاز بهصورت پیوسته
احسان خامهچی* ،رحیم عباسیپورآتشگاه

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرازآوری با گاز یکی از متداولترین روشهای فرازآوری مصنوعی است که در بهرهبرداری از منابع هیدروکربوری مورد استفاده قرار میگیرد .فرازآوری
با گاز درصورتی استفاده میشود که مخزن ،فشار الزم برای رساندن سیال تولیدی به سرچاه را نداشته باشد یا دبی سیال تولیدی ،اقتصادی نباشد .تا بهحال
روشهای مختلفی برای بهینهسازی فرآیند فرازآوری با گاز که همه آنها ازآنالیز نودال بهره میبرند ،ارائه شده است .مقاله پیشرو مدلی جدید را برای
پیشبینی دبی تزریق گاز در فرایند فرازآوری با گاز ،با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ارائه کرده است.
برای این مطالعه ،ابتدا مش��خصات  134چاه حفاری ش��ده در ایران که باتوجه به افت فشار مخزن ،شرایط کاندیدا شدن برای تولید با استفاده ازفرازآوری
ب��ا گاز را دارند ،جمعآوری و طبقهبندی ش��د .س��پس ،بهمنظور یافتن دبی بهینه تزریق گاز برای رس��یدن به ماکزیمم نرخ تولید ،ای��ن چاهها درنرمافزار
 PROSPERمدلسازی شدند .درنهایت ،با استفاده از اطالعات خروجی نرم افزار ،شبکه عصبی مناسب طراحی گردید.
فشارجریانی سرچاه ،فشارجریانی ته چاه ،شاخص بهرهدهی ،قطرداخلی لوله مغزی ،عمق محل مشبک کاری ،درصد برش آب ،ماکزیمم دبی تولید نفت،
عمق تزریق گاز ،چگالی مخصوص گاز تزریقی ،فش��ار اس��تاتیک تهچاه ،چگالی نفت ،نسبت گاز به نفت ،فشار نقطه حباب و دمای مخزن ،پارامترهای
ورودی و دبی بهینه تزریق گاز ،بهعنوان پارامتر خروجی شبکه عصبی تعریف گردید .همچنین  70درصد از چاهها(94چاه) برای آموزش15 ،درصد(20چاه)
برای تست و 15درصد(20چاه) باقیمانده برای ارزیابی عمومیت شبکه اختصاص داده شد.
با بررسی خطاهای آماری بهدست آمده از این شبکه میتوان نتیجه گرفت که روش ارائه شده برای یافتن دبی بهینه تزریق گاز ،روشی سریع ،دقیق و بینیاز
از روشهای نرمافزاری ارائه شده پیشین است.
فرازآوری با گاز ،دبی تزریق بهینه گاز ،شبکه عصبی مصنوعی ،آنالیز خطای آماری
مقدمه

ف��رازآوری مصنوع��ی زمان��ی در بهرهب��رداری از چاهه��ای نفتوگاز
مورد اس��تفاده قرارمیگیرد که مخزن توانایی الزم برای رس��اندن سیال
تولیدی به س��رچاه را نداش��ته باش��د و یا دبی تولی��دی از نظر اقتصادی
مق��رون بهصرفه نباش��د .امروزه به دلیل افت فش��ار مخازن ،اس��تفاده از
فرازآوری مصنوعی در سراسر جهان رو به افزایش است .زمانیکه یک
چ��اه نیاز به تولید با اس��تفاده از فرازآوری مصنوع��ی پیدا کند ،انتخاب
روش مناس��ب فرازآوری مصنوعی برای آن چاه برای رس��یدن به تولید
بیش��تر اهمیت ویژهای پی��دا خواهد کرد[ .]1ف��رازآوری با گاز یکی از
متداولترین روشهای فرازآوری مصنوعی اس��ت که با تزریق گاز در
س��تون س��یا ِل درون چاه انرژی الزم را برای جریان یافتن و تولید سیال،
فراهم میسازد[.]2
یک مهندس معدن آلمانی به نام کارامانوئللوچر اولین کسی بود که از
هوای فشرده ش��ده جهت راندن و بلند کردن ستون مایع در آزمایشگاه

اس��تفاده کرد .اولی��ن کاربرد عملی اس��تفاده از هوا جه��ت فرازآوری
مصنوعی ،سال  1846در بعضی از چاههای نفتی پنسیلوانیا انجام شد و از
آن زمان تاکنون روشهای مختلفی مورد استفاده قرارگرفته تا به روش
پیش��رفتهی امروزی رسیده اس��ت .فرازآوری با گاز ازنظر تزریق گاز به
دو نوع تزریق پیوسته گاز و تزریق متناوب تقسیم بندی میشود .تزریق
پیوسته گاز روشی ساده و کارآمد در محدوده وسیعی از شرایط عملیاتی
اس��ت .همچنین ،نیاز کمتری به نگهداری تأسیسات سطحاالرضی دارد.
با این حال ،برای برخی از چاهها که ش��اخص بهرهدهی کمتری دارند،
تزریق متناوب گاز مقرون بهصرفه خواهد بود[.]3
تاکنون روشهای مختلفی برای بهینهس��ازی فرازآوری با گاز که در آنها
آنالیز نودال نقش اساس��ی دارد ،ارائه ش��ده اس��ت[ .]4گمز در سال 1974
روشی برای بهدس��ت آوردن نمودار عملکرد فرازآوری با گاز (شکل)1-
ارائه داد .در این روش یک چندجملهای درجه  2با استفاده از روش کمترین
مربعات خطا به نمودار عملکرد فرازآوری با گاز عبورداده ش��د و س��پس

* نويسندة عهدهدار مکاتبات ()khamehchi@aut.ac.ir

75

مقاالت علمي  -پژوهشی

میش��وند .این عناصر از سیستمهای زیستی الهام گرفتهاند .شبکههای
ضرایب این چندجمله ای تعیین و معادله این نمودار مشخص گردید[.]5
ای��ن معادله برای بهدس��ت آوردن دب��ی بهینه تزریق گاز و رس��یدن به عصبی برای پیادهس��ازی توابع پیچی��ده در زمینههای مختلف از جمله
ماکزیمم دبی تولیدی نفت مورد اس��تفاده قرار گرفت .هونگ در سال تشخیص الگو ،تشخیص هویت ،طبقهبندی ،پردازش صحبت و تصویر
 1975تأثی��ر پارامترهای مختلف را روی تزریق پیوس��ته گاز در فرایند و سیس��تمهای کنترلی کاربرد دارد .امروزه ،از شبکههای عصبی برای
فرازآوری با گاز در  6چاه بررسی کرد .اساس کار هونگ برای بهدست حل مس��ائل دش��واری که حل آنها با کامپیوترهای معمولی دش��وار
آوردن معادلهی نمودار عملکرد فرازآوری با گاز ،ش��بیه کار گمز بود ،است ،استفاده میش��ود[.]9در طبیعت ،ساختار ش��بکههای عصبی از
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ب��ا این تف��اوت ک��ه وی چندجمله ای درج��ه  3بر روی نم��ودار عبور طری��ق نحوه اتصال بین اجزا تعیین میش��ود .بنابرای��ن ،میتوان یک
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های عصبی از
ﻋﺒﻮرداده ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ شبک
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فرازآوری
عملکرد

خروجی شبکه عصبی
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بر مبنای تطابق و همس��نجی بین ورودی و هدف س��ازگار میش��ود
تا اینکه خروجی ش��بکه و هدف بر هم منطب��ق گردند .عموماً تعداد
زیادی از این زوجهای ورودی و خروجی بهکار گرفته میشود تا در
ِ
یادگیری نظارت ش��ده یاد میش��ود،
این روند که از آن تحت عنوان
ش��بکه ،آموزش داده شود .دادههای ورودی و آموزشی در مهندسی
نف��ت میتواند دادههای آزمایش��گاهی ،دادههای بهدس��ت آمده در
میدان ،دادههای بهدس��ت آمده از شبیهس��ازی مخزن و یا ترکیبی از
تاریخ نخس��تین پژوهش در مورد شبکههای عصبیِ
اینها باشد[.]10
ِ
مصنوعی به س��ال  1943میالدی باز میگردد که در آن ،مککوالچ
و پیتز اولی��ن گام را در زمینه معرفی این روش برداش��تند[.]11از آن
زمان به بعد ،ش��بکههای عصبی مصنوعی کاربرد گستردهای در علوم
مهندسی پیدا کرد.

تزریقی از روی نمودارعملکرد ،مقدار گاز تزریقی که در آن ،مقدار نفت
تولیدی در ماکزیمم حد خود قرار دارد ،بهعنوان مقدار گاز تزریقی بهینه
درنظر گرفته شد .براساس بررسیهای انجام شده بر روی تحقیقات فوق
و همچنین آنالیز حساس��یت 14 ،مورد از اطالعات چاه و مخزن بهعنوان
اطالعات ورودی برای شبکه عصبی مصنوعی تعیین شد .خروجی شبکه
نیز مقدار گاز تزریقی بهینه تعریف گردید.
ای��ن  14ورودی طوری انتخاب ش��دند که تم��ام پارامترهایی که روی
خروجی(مقدار گاز تزریقی بهینه) تأثیرگذار بود ،پوش��ش داده ش��ود.
جدول 1-نشاندهنده این  14پارامتر و گستره تغییرات آنهاست.
حال پس از مش��خص ش��دن اطالعات ورودی و خروجی ش��بکه عصبی
مصنوعی ،به طراحی شبکه میپردازیم .شبکهای که با استفاده از  14ورودی،
بتواند خروجی مطلوب را برای هرچاه ،با کمترین خطا تخمین بزند.

-2روش بهینهسازی

-1-2معماری شبکه عصبی مصنوعی طراحی شده برای مسأله

ابت��دا  70درصد از دادهها(94چاه) ،برای آموزش  15 ،درصد از دادهها
ب��رای تس��ت و  15درصد از دادهها برای اعتبارس��نجی ش��بکه عصبی
مصنوعی اختصاص داده ش��د .اعتبارس��نجی ش��بکه عصبی مصنوعی،
عالوهبر تست ،بهمنظور سنجش حساسیت شبکه عصبی مصنوعی نسبت
به روند تغییرات تکتک دادهها صورت میپذیرد.
برای یافتن بهترین معماری شبکه عصبی برای این مسأله ،روش سعی
و خط��ا بهکارگرفته ش��د .ابتدا با یک الیهی مخفی که ش��امل یک

در مطالع��ه پیشرو ،اطالع��ات  134چاه که کاندی��دای تولید بهکمک
فرازآوری با گاز هستند ،جمعآوری و در نرمافزار PROSPERشبیهسازی
ش��ده است .سپس ،نمودار عملکرد فرازآوری با گاز مربوط به هریک از
چاهها در نرمافزار پیشگفته رس��م گردید .با توجه به نامحدود بودن گاز

L4-12-1
API

ﺟﺪول -2ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺧﻄﺎﻫﺎي آﻣﺎري ﻣﺪل ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ در ﺳﻪ ﮔﺎم آﻣﻮزش ،اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ و ﺗﺴﺖ
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ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺧﻄﺎﻫﺎي آﻣﺎري ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ
شبکه عصبی بهینه در سه گام
آماری مدل
 2پارامترهای خطاهای
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ﮔﺎم
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ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)(%
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ثابت R
2

1/06میانگین
1/24
مجذور خطا

آﻣﻮزش

اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ

گام
ﺗﺴﺖ

 MPDدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻋﻼوهﺑﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آﻣﺎري ﻣﺪل ،دﻗﺖ ﻣﺪل ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ .ﺷﻜﻞﻫﺎي
آموزش
ﻣﻲدﻫﻨﺪ.
 1/21اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ ﻧﺸﺎن
0/978مِ آﻣﻮزش ،ﺗﺴﺖ و
0/529ﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ را در ﮔﺎ
5/67ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻄﻠﻖ ﺧﺮوﺟﻲ
 2،3و  4ﺧﻄﺎي
WHFP
ﻫﻤﺎنﻃﻮرﻛﻪ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد ،ﺧﻄﺎﻫﺎ داراي روﻧﺪ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ.
اعتبارسنجیﺧﻮﺑﻲ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺪل ،در ﻛﻞ ،دﻗﺖ
اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ و ﺗﺴﺖ ،در
4/96در ﺳﻪ ﮔﺎمِ آﻣﻮزش،
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺧﻄﺎﻫﺎ
 0/995ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮﻟﻲ1/06
0/422
Dinj
اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫﺪ.
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15

0

ﺷﻜﻞ -3ﺧﻄﺎي ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻄﻠﻖ ﺧﺮوﺟﻲ ﺷﺒﻜﻪ در ﮔﺎم آﻣﻮزش

 3خطای نسبی مطلق خروجی شبکه در گام آموزش

 2ساختمان شبکه عصبی استفاده شده

ﺷﻜﻞ -2ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
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ﺑﺮاي ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﻣﺪل ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ،ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻻﻳﻪﻫﺎ و
8

مقاالت علمي  -پژوهشی

نرون بود ،ش��روع کرده و با افزودن تعداد الیههای مخفی و نرون به
الیهها ،خطای شبکه بررسی گردید .الزم به ذکر است که باید تعداد
بهینه نرونه��ا را در الیه مخفی یافت .زیرا اگر تعداد نرونها در الیه
مخفی بیش ازحد باش��د ،از عمومیت ش��بکه عصبی مصنوعی کاسته
میشود .همچنین ،اگر کمتر از حد بهینه باشند ،خطای شبکه افزایش
مییابد[.]12پس از آنالیز نرمافزاری و سعی و خطا ،بهترین شبکه که
دارای حداقل خطای ممکن بود ،برگزیده شد.

دﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه

)(MMscf/day

 -3بحث و جمع بندی

همانطور که قب ً
ال اشاره ش��د ،برای پیدا کردن مدل شبکه عصبی بهینه،
تعداد زیادی ش��بکه با تعداد الیهها و نرونهای مختلف آزمایش شد و
بهترین مدل ش��بکه عصبی با یک الیه مخفی با  12نرون بهدست آمد.
اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ)(%
ﻣﻄﻠﻖگامﮔﺎم
اعتبار سنجی ()%
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ﺧﻄﺎي خطای
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0

بنابراین ،شبکه عصبی مصنوعی که در نهایت طراحی گردید 14 ،نرون
در الی��ه اول(ورودیها) ،یک الیه مخفی ب��ا  12نرون و الیه خروجی
با 1نرون داش��ت .افزون براین ،توابع انتقال ب��رای الیه مخفی ،تانژانت
س��یگموید و ب��رای الیه خروجی ،خطی انتخاب ش��د .ب��رای ارزیابی
عملکرد این مدل ،از آنالیزهای آماری و گرافیکی اس��تفاده شد .برای
آنالیز خطاهای آماری این ش��بکه از پارامترهای آماری ش��امل خطای
مطلقآﻣﻮزش
مطلق میانگین ،خطای ﮔﺎم
ِ
نسبیِ
میانگین ،ثابت  R2و میانگین22مجذور
خطا استفاده شد .تعریف و کاربرد هر کدام از این پارامترها در مقاالت
18
دیگر موجود اس��ت[ .]13جدول 2-مقایسه آنالیز خطاهای آماری مدل
14
ش��بکه عصبی بهینه را نش��ان میدهد .همانطورکه دیده میشود ،مد ِل
موجود ،در هر سه گا ِم آموزش ،اعتبارسنجی و تست ،دقت بسیار 10خوبی
خط با شيب واحد
6
دارد.
گام آموزش
دقت مدل
در این مطالعه ،عالوهبر بررس��ی پارامترهای آماری مدل2 ،
2
6
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﺰرﻳﻖ 10
14
18
22
واﻗﻌﻲ شکلهای  3،2و  4خطای نسبی
شد.
بهصورت گرافیکی نیزدﺑﻲبررس��ی
)(MMscf/day
آﻣﻮزشاعتبارسنجی
تس��ت و
مطلق خروجیهای ش��بکه را در گا ِم آموزش،
ﺷﻜﻞ -6رﺳﻢ ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺪل ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دادهﻫﺎي واﻗﻌﻲ در ﮔﺎم
نش��ان میدهن��د .همانطورکه دیده میش��ود ،خطاه��ا دارای روند
اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ
ﮔﺎم
اعتبار سنجی
گام
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)(MMscf/day
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ﺷﻜﻞ -7رﺳﻢ ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺪل ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ دادهﻫﺎي واﻗﻌﻲ درﮔﺎم اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ

 7رس��م خروجی مدل شبکه عصبی بهینه برحسب دادههای واقعی
درگاماعتبارسنجی

ﺗﺴﺖتست
درگام
 5خطای نسبی مطلق خروجی شبکه
ﺷﻜﻞ -5ﺧﻄﺎي ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻄﻠﻖ ﺧﺮوﺟﻲ ﺷﺒﻜﻪ درﮔﺎم

ﺷﻜﻞﻫﺎي  5،6و 7ﻧﻤﻮدارﻫﺎي دﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﺰرﻳﻖِ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﺰرﻳﻖ
آموزش آﻣﻮزش ،ﺗﺴﺖ و اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲدﻫﻨﺪ.
واﻗﻌﻲِ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ،ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮايگامﮔﺎمﻫﺎي
آﻣﻮزش
ﺷﻜﻞﻫﺎي  5،6و 7ﻧﻤﻮدارﻫﺎي دﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﺰرﻳﻖِﮔﺎم
دﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﺰرﻳﻖ
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه
اﻧﺪ22 .
ﻫﻤﺎنﻃﻮرﻛﻪ
دادهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ روي ﺧﻂ ﺑﺎ ﺷﻴﺐِ واﺣﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪﻃﻮر ﻛﺎﻣﻼً دﻗﻴﻖ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه
دﻫﻨﺪ.
ﻣﻲﻣﻲ
ﻧﻤﺎﻳﺶ
اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ
ﺗﺴﺖ و
ﮔﺎمﻫﺎي
اﻋﺘﺒﺎرﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺳﺎزي ،ﺑﻪ
آﻣﺪهﺳﻪازﮔﺎمِﺷﺒﻴﻪ
ﻣﻲ ﺑﻪ
واﻗﻌﻲِ
ﮔﻴﺮﻧﺪ
واﺣﺪ ﻗﺮار
ﺧﻂ ﺑﺎ ﺷﻴﺐ
آﻣﻮزش ،روي
دادهﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
ﺑﺮايﺗﺴﺖ،
ﺳﻨﺠﻲ و
آﻣﻮزش،
دﺳﺖ ﻫﺮ
ﺷﻮد ،در
دﻳﺪه
 18ﻫﻤﺎنﻃﻮرﻛﻪ
دﻫﺪ .دﻗﻴﻖ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻃﻮرﻣﻲﻛﺎﻣﻼً
ﺑﻪ
ﻳﻌﻨﻲ
،
اﻧﺪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻗﺮار
واﺣﺪ
ﺐ
ِ
ﺷﻴ
ﺑﺎ
ﺧﻂ
روي
ﻛﻪ
ﻫﺎﻳﻲ
ﻛﻪداده
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب ﻣﺪل ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻧﺸﺎن
دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد ،در ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺎمِ آﻣﻮزش ،اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ و ﺗﺴﺖ ،دادهﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً روي ﺧﻂ ﺑﺎ ﺷﻴﺐ واﺣﺪ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ
14
ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب ﻣﺪل ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.

ﺗﺴﺖ
ﮔﺎمگام تست

22

دﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه

18

)(MMscf/day

خط با شيب واحد

6

گام آموزش

9

22
22

18

14
14
10
تزریقواﻗﻌﻲ
ﺗﺰرﻳﻖ
واقعی
ﺑﻬﻴﻨﻪبهینه
دﺑﻲ دبی

2
6

)(MMscf/day

()MMscf/day

خط با شيب واحد

)Mscf/day

14

دﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﭘﻴﺶ

78

10

18

10
14
14
دﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﺰرﻳﻖ 10
واﻗﻌﻲ
دبی بهینه تزریق واقعی
)(MMscf/day
()MMscf/day

66

22

 8رس��م خروجی مدل شبکه عصبی بهینه برحسب دادههای واقعی
درگام تست

ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي

22
18

2

ﺷﻜﻞ -8رﺳﻢ ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺪل ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ دادهﻫﺎي واﻗﻌﻲ درﮔﺎم ﺗﺴﺖ

حسبآﻣﻮزش
واﻗﻌﻲ در ﮔﺎم
عصبیدادهﻫﺎي
شبکهﺑﺮ ﺣﺴﺐ
ﻋﺼﺒﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ
ﺷﺒﻜﻪ
ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺪل
ﺷﻜﻞ -6رﺳﻢ
6
دادههای واقعی
بهینه بر
مدل
خروجی
رس��م
در گام آموزش

ﮔﺎم اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ

6

گام تست

22
22

22

)(MMscf/day

10

10
خط با شيب واحد

دﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه

14

10

9

دﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه

 4خطای نسبی مطلق خروجی شبکه درگام اعتبارسنجی

22

 (1ﻳﺎﻓﺘﻦ دﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز در ﻓﺮازآوري ﺑﺎ ﮔﺎز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ روﺷﻲ ﺳﺮﻳﻊ اﺳﺖ.
درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ روشﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ ﭘﻴﺶﺗﺮ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ ،روشﻫﺎﻳﻲ زﻣﺎنﺑﺮ و ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪاﻧﺪ.
 (2ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﺎ ﺧﻄﺎﻳﻲ ﻧﺎﭼﻴﺰ ،دﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز را ﺑﺮاي ﻫﺮ ﭼﺎه
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ .درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ روشﻫﺎي دﻳﮕﺮ داراي ﺧﻄﺎي زﻳﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 (3ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ورودي ﺷﺒﻜﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ،ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﻮد)14ﭘﺎراﻣﺘﺮ( ،
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نتیجهگیری

یافتن دبی بهینه تزریق گاز در فرازآوری با گاز با استفاده از شبکههای عصبی
 درحالیکه روشهای مختلف که پیشتر به آنها اشاره.روشی سریع است
. روشهایی زمانبر و پرهزینهاند،شد
 دبی بهینه تزریق گاز را،شبکه عصبی طراحی شده در این مقاله با خطایی ناچیز
.درحالیکهروشهایدیگرخطایزیادیدارند.برایهرچاهپیشبینیمیکند
،با توجه به اینکه تعداد پارامترهایی که بهعنوان ورودی ش��بکه استفاده شد
ِ میتوان ادعا کرد تمام پارامترهایی که روی دبی، )پارامتر14(بسیار زیاد بود
. لحاظ شدهاند،تزریق گاز اثرگذار بودند
 میتوان گفت که،با توجه به خطای ناچیز تست شبکه عصبیِ طراحی شده
.قابلقبولاست،عمومیتشبکه

، همچنین.خاصی نیستند و بهصورت تقریباً یکنواخت توزیع شدهاند
 در حد قابلقبولی، اعتبارسنجی و تست،خطاها در س��ه گا ِم آموزش
. دقت خوبی ارائه میدهد، در کل،هستند و مدل
ِ
تزریق پیشبینی شده توسط
 نمودارهای دبی بهینه7 و6،5 ش��کلهای
ش��بکه عصبی را نس��بت به دبی بهینه تزریق واقعیِ بهدس��ت آمده از
 تس��ت و اعتبارسنجی، بهترتیب برای گامهای آموزش،شبیهس��ازی
ِ  دادههایی که روی خط با.نمایش میدهند
،شیب واحد قرار گرفتهاند
ً یعنی بهطور کام
، همانطورکه دیده میشود.ال دقیق پیشبینی شدهاند
 دادهها تقریباً روی خط، اعتبارسنجی و تست،در هر سه گا ِم آموزش
با شیب واحد قرار میگیرند که قابلیت بسیار خوب مدل توسعه داده
.شده در این مطالعه را نشان میدهد
پا نویس ها

gas lift performance
curve(GLPC)
2.
liquid loading
3.
API
4.
productivity index
5.
bottom hole static pressure
6.
water cut
1.

tubing inside diameter
mid perforation depth
9.
flowing wellhead pressure
10.
gas injection depth
11.
gas specific gravity
12.
flowing bottom hole pressure
13.
maximum oil production rate

reservoir temperature
gas oil ratio(GOR)
16.
bubble point pressure
17.
optimum gas injection rate
18.
train
19.
test
20.
validation

7.

14.

8.

15.
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