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فشار نقطه حباب، روابط تجربى فشار نقطه حباب ، شبكه عصبى مصنوعى، خواص فيزيكى نفت خام

دكتر سيامك مرادى3  دانشگاه صنعت نفت كورش كاظمى1  دانشجوى كارشناسى ارشد دانشگاه صنعت  نفت      دكتر جمشيد مقدسى2  دانشگاه صنعت نفت 

ــتفاده قرار مى گيرد. بنابراين عدم دقت در  ــيارى از محاسبات مهندسى مخزن مورد اس ــت كه در بس ــار نقطه حباب4 يكى از مهم ترين ويژگى هاى نفت خام اس فش
ــود. براى تخمين فشار نقطه حباب سيال مخزن، چندين رابطه تجربى5 ارايه شده است.  اين  ــبات مى ش ــمگيرى در محاس تعيين اين ويژگى باعث ايجاد خطاهاى چش
روابط داراى عملكردهاى متفاوتى مى باشند و در بسيارى از موارد از دقت كافى برخوردار نيستند. در اين مطالعه براى افزايش دقت تخمين فشار نقطه حباب، از شبكه 
ــده است. براي ارتقاى دقت تخمين نيز از ميان روابط تجربى، سه رابطه با باالترين دقت انتخاب شدند كه با تركيب نتايج حاصل از آن ها  ــتفاده ش عصبى مصنوعى6 اس

توسط شبكه عصبى مصنوعى، دقت تخمين به ميزان قابل توجهى افزايش يافت. 

  تخمين فشار نقطه حباب نفت خام به وسيله تركيب نتايج روابط 
تجربى و استفاده از شبكه هاى عصبى مصنوعى

 مقدمه
ــيال مخزن است كه در  ــار نقطه حباب يكى از مهم ترين ويژگى هاى س فش
ــى مخزن مانند موازنه مواد، تخمين نفت درجا،  ــبات مهندس ــياري از محاس بس
ــبات ياد شده به دقت  ــازى مخزن كاربرد دارد. دقت محاس چاه آزمايى و شبيه س
ــدم دقت در اين  ــتگى دارد؛ به طورى كه ع ــاب بس ــار نقطه حب ــرى فش اندازه گي
ــود. از اين رو  ــبات مى ش ــر به ايجاد خطاهاى بزرگى در محاس ــرى منج اندازه گي
تعيين دقيق اين پارامتر اجتناب ناپذير است [1]. مقدار دقيق اين ويژگى توسط 
ــود به دست  ــيال مخزن انجام مى ش آزمايش هاى PVT كه بر روى نمونه هاى س
ــيار پرهزينه  ــكالت نمونه گيرى و انجام، بس ــد. اين آزمايش ها به دليل مش مى آي
ــده اند يا اين كه  ــيارى از موارد انجام نش ــند؛ از اين رو در بس ــر مى باش و وقت گي
ــن محققين براى  ــند. بنابراي ــات PVT ، ناقص و غير قابل اعتماد مى باش اطالع
ــت آوردن فشار نقطه حباب، چندين رابطه تجربى ارايه داده اند. اين روابط  به دس
ــاس نمونه هاى متفاوت  ــيون خطى و غيرخطى و بر اس ــط روش هاى رگرس توس
ــار  ــده اند. تقريباً در همه اين روابط، فش نفت خام در مناطق مختلف دنيا ايجاد ش
ــژه نفت خام،  ــامل چگالى وي ــيال مخزن ش ــط چهار ويژگى س نقطه حباب توس
چگالى ويژه گاز، دماى مخزن و نسبت گاز محلول7 به نفت تخمين زده مى شود. 
بعضى اوقات محاسبه فشار نقطه حباب توسط اين روابط، ممكن است با خطاى 
ــد. بنابراين براى تخمين اين ويژگى بايد روش دقيق ترى به كار  زيادى همراه باش
ــود. در سال هاى اخير، شبكه هاى عصبى مصنوعى در زمينه هاى مختلف  برده ش
ــده اند.  صنعت نفت از جمله پيش بينى خصوصيات PVT نفت خام، به كار برده ش
ــده اند كه از ميان  ــكيل ش ــى از پردازش كننده هاى موازى تش ــبكه هاى عصب ش
ــخيص الگوهاى بسيار پيچيده را دارا مى باشند[2].  اطالعات موجود، توانايى تش
در مطالعات انجام شده، شبكه هاى عصبى اطالعات چگالى ويژه نفت خام، چگالى 
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ــبت گاز محلول به نفت را به عنوان ورودى دريافت  ويژه گاز، دماى مخزن و نس
مى كند و فشار نقطه حباب را به عنوان خروجى پيش بينى مى نمايد. هدف از اين 
مطالعه، پيش بينى فشار نقطه حباب توسط شبكه عصبى است؛ با در نظر گرفتن 
ــار نقطه حباب داراى بهترين  اين نكته كه ابتدا روابط تجربى كه در تخمين فش
عملكرد مى باشند انتخاب مى شوند، سپس از مقادير تخمين زده شده توسط اين 
ــژه نفت خام، چگالى ويژه گاز، دماى مخزن و  ــط به جاى اطالعات چگالى وي رواب
نسبت گاز محلول به نفت، به عنوان ورودى شبكه استفاده مى شود. به اين ترتيب 

فشار نقطه حباب به عنوان خروجى پيش بينى مى گردد.

1  . شبكه عصبى مصنوعى
1-1. مقدمه اى بر شبكه هاى عصبى

ــبكه عصبى از يك اليه ورودى، يك اليه خروجى و يك يا چند اليه  هر ش
ــت. هر كدام از اين اليه ها از تعدادى نرون9 تشكيل  ــده اس ــكيل ش پنهان8  تش
شده اند [3]. نرون ها در اليه هاى مختلف توسط وزن  به يكديگر متصل مى شوند. 
ــت. فرآيند يادگيرى در  ــر اين، هر نرون داراى باياس و تابع انتقال10 اس عالوه ب
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شبكه هاى عصبى با توجه به داده هاى ورودى و هدفي كه در اختيار دارند، انجام 
مي شود. شبكه پس از دريافت داده، با پردازش آن به يك خروجى دست مى يابد 
ــت مى آورد. بر  ــدف و خروجى، ميزان خطا را به دس ــه بين ه كه پس از مقايس
اين  اساس، وزن ها و باياس ها در جهت به حداقل رساندن خطا تنظيم مى شوند 
ــبكه به حداقل خطاى  ــات يادگيرى تا هنگامى ادامه پيدا مى كند كه ش و عملي
تعيين شده دست يابد. در شكل 1، ساختار كلى يك شبكه عصبى و يك نرون 

نشان داده شده است[4]. 
ــازى) و  ــه گروه آموزش، ارزيابى(معتبرس در فرآيند يادگيرى، داده ها به س
ــط داده هاى گروه اول، آموزش مى بيند و  ــيم مى شوند. شبكه توس آزمايش تقس
صحت اين فرآيند توسط گروه دوم داده ها ارزيابى مى شود. براي مشخص شدن 

عملكرد شبكه در هنگام ايجاد آن، از داده هاى آزمايش استفاده مى گردد.

2-1. كاربرد شبكه هاى عصبى در صنعت نفت
ــف كاربرد فراوانى  ــبكه هاى عصبى در صنايع مختل ــال هاى اخير، ش در س
پيدا كرده اند؛ صنعت نفت نيز از اين قاعده مستثنى نبوده است. اين شبكه ها را 
ــير داده هاى لرزه اى، تخمين خصوصيات سنگ و سيال مخزن،  مى توان در تفس
ــاى چاه آزمايى و چاه پيمايى، انتخاب  ــير داده ه انتخاب بهينه مته حفارى، تفس
محل ايجاد شكاف و پيش بينى عملكرد آينده مخزن مورد استفاده قرار داد[5]. 

2. ايجاد شبكه عصبى
1-2. جمع آورى و دسته بندى داده ها

ــتفاده قرار مي گيرد، بايد از  هر مجموعه داده اى كه در اين مطالعه مورد اس
ــبت گاز محلول به نفت، چگالى ويژه نفت خام،  ــار نقطه حباب، نس 5 پارامتر فش
چگالى ويژه گاز و دماى مخزن تشكيل شده باشد. براي جمع آورى داده هايى كه 
ــكيل شده اند، نتايج چندين آزمايش PVT مربوط به نمونه  از اين 5 پارامتر تش
ــد. پس از اين بررسى، 157 مجموعه  ــى ش نفت هاى ميادين جنوبى ايران بررس

داده PVT به دست آمد كه مشخصات آمارى آن ها در جدول1 آمده است.
ــيم مى شوند.  ــته تقس اين 157 مجموعه داده به صورت تصادفى به دو دس
ــبكه و دسته دوم شامل 30  ــته اول شامل 127 مجموعه براي يادگيرى ش دس
مجموعه براي مقايسه عملكرد شبكه با روابط تجربى است. داده هاى دسته اول 
ــوند نيز، در هنگام يادگيرى شبكه به  ــتفاده مى ش ــبكه اس كه براى يادگيرى ش
ــيم مى گردند؛ به طورى كه 60 درصد داده هاى يادگيرى به عنوان  ــته تقس 3 دس
ــاى ارزيابى و20 درصد باقيمانده  ــى، 20 درصد به عنوان داده ه داده هاى آموزش
نيز به عنوان داده هاى آزمايش استفاده مى شوند. الزم به ذكر است كه دسته دوم 
ــبكه نقشى ندارند و به منظور مقايسه عملكرد  داده ها (30مجموعه)، در ايجاد ش
ــاخت شبكه به صورت  ــده اند و بعد از اتمام س ــبكه با روابط تجربى انتخاب ش ش

داده هاى دست نخورده استفاده مى شوند. 

2-2 انتخاب روابط تجربى
ــار نقطه  ــن روابط مختلفى را براى تخمين فش ــى چند دهه، محققي در ط
حباب ارايه داده اند [6]. بعضى از اين روابط تجربى در جدول2 آورده شده است.

ــود، بعضى از اين روابط براى يك  ــور كه در اين جدول ديده مى ش همان ط
ــه عملكرد  ــند. براي مقايس مكان خاص جغرافيايى و بعضى ديگر جهانى مى باش

    1   ساختار كلى شبكه عصبى و نرون

PVT انحراف از ميانگينبيشينهكمينهپارامتر
معيار

 دماى مخزن
(◦F)90266177/851/50

چگالى ويژه نفت خام 
(◦API)19/345/427/85/26

نسبت گازمحلول به نفت
(SCF/STB)169/51608675/2301/89

چگالى ويژه گاز 
(air=1)0/7471/4030/9880/157

فشار نقطه حباب 
(psia)91542562428934/49

1   ويژگى هاى آمارى پارامترهاى PVT استفاده شده در اين مطالعه

منطقه جغرافيايىمؤلف (يا مؤلفين)
Standingكاليفرنيا
Lasaterكانادا، آمريكاى جنوبى

Vasquez & Beggsجهانى
Glasoدرياى شمال

Al-Marhounخاورميانه
Kartoatmodjo & Schmidtجهانى

Dolka & Osmanامارات
Petrosky & Farshadخليج مكزيك، تگزاس

Velarde et alجهانى
Al-Shammasiجهانى

Dindoruk & Christmanخليج مكزيك
Mehran et alايران

2   روابط تجربى ارايه شده براى تخمين فشار نقطه حباب
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اين روابط با يكديگر، از مقدار ميانگين خطاى نسبى مطلق (AARE) و انحراف 
ــه از فرمول هاى ذيل  ــتگى (R) ك ــن خطا (STD) و ضريب همبس ــار اي از معي

به دست مى آيند، استفاده مى شود.
(1)

 AARE = N
100    

  (2)
STD = )) )i- AARE)2

N- 1
 

(3) 
R=  1001 -

(pb expi - pb esti)
2

(pb expi - pb esti)
2

 

در جدول 3، نتايج STD، AARE و R حاصل از روابط تجربى، آورده شده 
است. همان طور كه در اين جدول مشخص است، در ميان روابط موجود، روابط 
ــى و مهران داراى بهترين عملكرد مى باشند كه بر طبق  تجربى والرده، الشماس
جدول 2، دو رابطه اول، جهانى و رابطه سوم مربوط به ايران است. نتايج به دست 

آمده از اين سه رابطه به عنوان ورودى شبكه عصبى انتخاب شدند.

3-2. ايجاد شبكه
در اين مطالعه از يك شبكه با الگوريتم يادگيرى پس انتشار1 استفاده شده 
ــيگمويد، مى توانند اين گونه مسايل  ــبكه ها همراه با تابع انتقال س است. اين ش
ــار  ــت يافتن به مدلى كه در تخمين فش ــل كنند [4]. براى دس ــى ح را به خوب
ــد، بايد چندين ساختار شبكه بررسى  نقطه حباب داراى بيش ترين كارآيى باش
ــى  ــبكه هاى عصبى در محيط برنامه نويس گردد. در اين مطالعه از جعبه ابزار ش
ــتفاده شده است. همان طور كه گفته شد، اين شبكه داراى سه  MATLAB اس
ــت آمده از روابط تجربى مهران، والرده و الشماسى) و يك  ورودى (نتايج به دس
ــت. در مرحله يادگيرى شبكه از 127 مجموعه داده PVT استفاده  خروجى اس

ــر اليه و توابع  ــاى پنهان، تعداد نرون هاى ه ــود. اكنون بايد تعداد اليه ه مى ش
ــبكه اى با دو اليه  ــى حالت هاى مختلف، ش ــوند. پس از بررس ــال تعيين ش انتق
ــرون در اليه دوم) كه توابع انتقال نرون هاى  ــان (3 نرون در اليه اول و 6  ن پنه
ــان داد. در جدول 4، وزن و  ــند، بهترين عملكرد را نش ــيگمويد مى باش آن تانس
باياس هاى به دست آمده براى اين شبكه نشان داده شده است. Wji، وزن ارتباط 
دهنده بين نرون j ام از يك اليه با نرون i ام اليه قبلى است و bj نيز باياس نرون 

jام اليه هاى مختلف مى باشد.

Correlation R 
(درصد)

AARE 
(درصد) STD

Standing 94/45 10/24 10/85
Lasater 83/22 25/32 18/92
Vasquez & Beggs 95/74 11/2 9/34
Glaso 95/23 30/67 16/74
Al-Marhoun 95/01 13/17 8/42
Kartoatmodjo & Schmidt 95/42 13/44 11/26
Dolka & Osman 85/41 20/57 14/97
Petrosky & Farshad 95/73 12/23 9/59
Velarde et al 95/83 7/95 6/61
Al-Shammasi 95/41 10/05 9/27
Dindoruk & Christman 88/03 22/52 14/45
Mehran et al 96/21 6/63 7/03

3   نتايج حاصل از مقايسه روابط تجربى

وزنباياس
bj65432            1      Wji

اليه پنهان اول
1/6594/0634-3/2312/27531

-3/3662-5/21741/97360/57272
-9/2246-1/62750/8735/98963

اليه پنهان دوم
2/8944-1/01111/38794/13811
2/69322/2891-1/54040/77392
1/1319-4/1489-0/93822/26573
3/59-23/2386-0/82696/4774

0/09931/8864-6/2059-8/50645
2/9697-1/8604-1/6730/69846

اليه خروجى
1/64012/94450/9299-8/51933/058-0/20461/06961

4   وزن و باياس هاى شبكه عصبى ايجاد شده با بهترين عملكرد
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3. مقايسه نتايج شبكه عصبى و روابط تجربى
بعد از ساخت يك مدل عصبى براى تخمين فشار نقطه حباب، عملكرد 
ــده اند،  ــتفاده نش ــط داده هايى كه در ايجادكردن آن اس اين مدل بايد توس
ــود و با نتايج به دست آمده از روابط تجربى مقايسه گردد. به اين  آزمايش ش
منظور، با استفاده از 30 مجموعه داده PVT، عملكرد مدل و روابط تجربى 
انتخاب شده امتحان گرديد. شكل 2، دو مقدار واقعى و تخمينى فشار نقطه 

ــبكه عصبى و روابط تجربى را نشان مى دهد. همان طور  حباب مربوط به ش
ــبكه عصبى عملكرد بهترى نسبت به  ــخص است، ش ــكل مش كه در اين ش

روابط تجربى داشته است.
ــبى  ــتگى (R)، مقدار ميانگين خطاى نس ــدول 5، ضريب همبس در ج
ــراى روابط مختلف و  ــراف معياراين خطا (STD) ب ــق (AARE) و انح مطل
ــده، آورده شده است. همان طور كه در اين جدول آمده است،  مدل ايجاد ش
ــبكه عصبى داراى بيش ترين ضريب همبستگى، كم ترين خطا وكم ترين  ش
ــار نقطه  ــكل 3، مقدار واقعى فش ــد. در نمودارهاى ش انحراف معيار مى باش
ــده است. در اين  ــم ش حباب و مقدار تخمينى آن براى 4 روش مختلف رس
شكل نقاطى كه در باالى خط (نيمساز ربع اول) قرار دارند، بيش تر از مقدار 
ــده اند. اين  واقعى و نقاط زير اين خط، كم تر از مقدار واقعى تخمين زده ش
ــبت به روش هاى تجربى از دقت  ــكل نشان مى دهد كه شبكه عصبى نس ش
باالترى برخوردار است؛ چون نقاط رسم شده به خط با شيب يك نزديك تر 

مى باشند.

 R(درصد)STDAARE(درصد)Method

97/355/3367/086Velarde

95/789/86011/528Al-Shammasi

95/777/2147/368Mehran

99/303/4004/339Neural Network

5   مقايسه عملكرد روش هاى مختلف با استفاده از روابط آمارى

    2   عملكرد روابط تجربى و شبكه عصبى در تخمين فشار نقطه حباب ( دايره آبى نشان دهنده مقدار واقعى است)
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    3   اندازه هاى واقعى و تخمينى فشار نقطه حباب براى روابط تجربى و شبكه عصبى     

  نتيجه گيرى
از نتايج اين مطالعه مى توان به موارد ذيل  اشاره كرد:

1.  از ميان روابط تجربى ارايه شده براي تخمين فشار نقطه حباب، روابط 
والرده، الشماسى و مهران بهترين عملكرد را از خود نشان دادند.

2.  فشارنقطه حباب محاسبه شده توسط روابط تجربى را مى توان به عنوان 
ــتفاده كرد و دقت پيش بينى فشار نقطه حباب را  ــبكه عصبى اس ورودى يك ش

با اين عمل افزايش داد.
ــبكه عصبى با دو اليه پنهان كه از 3 نرون در اليه اول و 6 نرون  3. يك ش
ــكيل شده است، مى تواند عملكرد خوبى در تخمين فشار نقطه  در اليه دوم تش

حباب داشته باشد.
4.  شبكه عصبى با استفاده از نتايج سه رابطه تجربى، توانست كه باالترين 
ــبت به روابط  ــت آورد و نس ــتگى و كم ترين ميزان خطا را به دس ضريب همبس

تجربى انتخاب شده، عملكرد بهترى داشته باشد. 
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