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مقاالت علمي - پژوهشی

 کاربرد مدل شبکه  ي عصبي در پیش  بیني فشار نقطه  ي شبنم 
میادین گاز میعاني ایران

شیما ابراهیم  زاده*، مریم قاسمي1، محمدعلی عمادی  پژوهشکده  ي ازدیادبرداشت

تعیین نقطه  ي شبنم یکي از مهم  ترین عناصر محاسبات مهندسي مخزن است. از جمله روش  هاي مورد استفاده در تعیین فشار نقطه  ي شبنم روش آزمایشگاهي است که 
پرهزینه  و زمان  بر مي  باشد. به  همین دلیل شناسایي روش  هاي جایگزین در تعیین نقطه  ي شبنم بسیار ضروري به  نظر مي  رسد، یکی از این روش  ها استفاده از شبکه  های عصبی 
است. هدف این مقاله ارائه  ي کاربردي دقیق از مدل شبکه  ي عصبي جهت پیش  بیني فشار نقطه  ي شبنم سیاالت گاز میعاني مخازن زیراشباع کشور است. این مدل پیشنهادي 
C7 و همچنین 

بر اساس روش پس  انتشار خطاي پیشرو و ورودي  هایي مثل ترکیبات غیرهیدروکربني نظیر دي  اکسیدکربن و نیتروژن و ترکیبات هیدروکربني نظیر متان و +
C7  است و در آن از 119 داده  ي آزمایشگاهي از نمونه  ي چاه  هاي مختلف میادین گاز میعاني ایران استفاده مي  شود. این روش شبکه  ي عصبي بر مبناي 

دما و جرم مولکولي+
دست  یابي به حداقل خطا عمل مي  کند. شبکه  ي عصبي توسط 119 داده  ي آزمایشگاهي از نمونه  ي چاه  هاي مختلف میادین گاز میعاني کشور آموزش داده شده و به  منظور 
اعتباردهي،  با تعدادي داده  ي آزمایشگاهي از نمونه  ي سیاالت گاز میعاني سایر مخازن آزمایش شد. نتایج ساختاري شبکه بر مبناي سه الیه  شامل یك الیه  ي ورودي با شش 
نرون، یك الیه  ي میاني با بیست نرون و یك الیه  ي خروجي با یك نرون است. نتایج مدل نشان مي  دهد که خروجي شبکه با مقدار مطلوب آن در فاز آزمایش با خطایي 

معادل 1/5767 درصد مطابقت دارد که این نشان  دهنده  ي اطمینان از صحت مدل شبکه  ي عصبي در این مطالعه است.
فشار نقطه  ي شبنم، شبکه  ي عصبي، الگوریتم پس  انتشار خطاي پیشرو

)ebrahimzadeh_sh@yahoo.com( نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*

مقدمه
تعیی��ن دقیق خواص ترمودینامیکي س��یاالت مخزن جهت انجام محاس��بات 
مهندسي مخزن در مراحل ذخیره  سازي، تولید و برنامه  ریزي بسیار مهم و اساسي 
است. یکي از مهم  ترین خواص ترمودینامیکي سیاالت گاز میعاني فشار نقطه  ي 
شبنم است. به  دلیل اهمیت زمان تشکیل میعانات در مناطق ته  چاهي، پیش  بیني هرچه 
دقیق  تر فشار نقطه  ي شبنم بسیار مهم است. زماني که سیال گاز میعاني در باالتر از 
فشار نقطه  ي شبنم تولید مي  شود سیال تولیدي حاوي مایعات است که روي سطح 
جمع مي  شود ]1[. جهت پیش  بیني خواص ترمودینامیکي سیال مخزن روش  هاي 
مختلف شبیه  سازي عددي و همچنین روش  هاي آزمایشگاهي وجود دارد. به  دلیل 
اینکه روش  هاي آزمایشگاهي پرهزینه و زمان  بر است به  طور معمول جهت تخمین 
اولیه  ي خواص س��یاالت از شبیه  س��ازي عددي استفاده مي  شود. از مدل شبکه  ي 
عصبي مي  توان به  عنوان مدلي جایگزین جهت تعیین رفتار ترمودینامیکي سیاالت 
از جمله نقطه  ي شبنم استفاده کرد ]2[. در این مطالعه شبکه  ي عصبي جهت تعیین 
فشار نقطه  ي شبنم در سیاالت گاز میعاني ایران و همچنین تعیین بهترین نمونه  هاي 

یکي از میادین گازی کشور به  کار مي  رود.

1- روابط تعیین فشار نقطه  ي شبنم
در س��یاالت گاز میعاني هنگامي  که در نواحی اطراف چاه فش��ار به کمتر از 
فش��ار نقطه  ي شبنم مي  رسد تولید چاه به  س��رعت کاهش مي  یابد. به  همین دلیل 

تعیین دقیق فش��ار نقطه  ي ش��بنم براي سیاالت گاز میعاني بس��یار حائزاهمیت 
اس��ت ]3[. برخي محققین جهت تعیین فش��ار نقطه  ي شبنم روابطي را بر اساس 
C7 ارائه کرده  اند. 

متغیرهایي مثل دما، ترکیبات هیدروکربني و مش��خصه  هاي +
به  عنوان مثال در 1952 ارگانیك2 و گلدینگ3 روابطي را براي پیش  بیني فش��ار 
اش��باع س��یال گاز میعاني و مخلوط نفت فرار4 ارائه کردند. در 1967 نمنس5 و 
کندي6 رابطه  اي بین فشار نقطه  ي شبنم سیاالت مخازن هیدروکربني با ترکیبات، 
C7 پیشنهاد کردند. در 2001 هومود7 و آل  مرهون8 رابطه  ي 

دما و مشخصه  هاي +
تجربي جدیدي براي پیش  بیني فش��ار نقطه  ي ش��بنم در سیاالت گاز میعاني بر 
اساس داده  هاي موجود یك میدان ارائه کردند ]1[. در 2002 الشارکاوي9 مدل 
تجربي جدیدي به  صورت تابعي از آنالیز گاز و دماي سیال جهت تخمین فشار 

نقطه  ي شبنم سیال گاز میعاني ارائه کردند ]4[.

2- شبکه  ي عصبي
شبکه  ي عصبي روشي براي محاسبه است که بر پایه  ي اتصال به  هم پیوسته  ي 
چندین واحد پردازش��ي ساخته مي  شود. شبکه از تعداد دلخواهي نرون تشکیل 
مي  شود که مجموعه  ي ورودي را به خروجي ربط مي  دهند. ساختار توپولوژیك 

معمول  ترین شبکه  ي عصبي چند الیه در شکل-1نشان داده شده است ]5[.
 در مدل ش��بکه  ي عصبي ورودي به  هر نرون در عوامل وزني ضرب مي  شود 
و نتای��ج با هم جمع مي  ش��وند ]1[. به  ط��ور معمول زماني که تع��دادn ورودي 
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)x1,x2,x3,…,xn( و ی��ك خروج��ي داریم تابع فعالیت بر اس��اس رابطه  ي-1 
خواهد بود.

  
 ]6[ عصبي ي  ترين شبكه  ساختار معمول :1شكل

  
 .�1� شوند  و نتايج با هم جمع مي شود  وزني ضرب مي عواملهر نرون در   ورودي بهعصبي  ي  در مدل شبكه

 1-ي  رابطهبر اساس تابع فعاليت و يك خروجي داريم  )x1,x2,x3,…,xn(ورودي n زماني كه تعداد  معمولطور   به
  .خواهد بود

)1(  A��x�� w�� ��x�w��

�

���
  

A��x��w��  تابع فعاليت و wiصفر ترين آن كمو يك تابع فعاليت  رين مقداريشتب معموالً .�5� استوزني  عامل
توان   مي .هاي متناظر بستگي دارد  ها و وزن  توان ديد كه خروجي تابع فعاليت به ورودي  وضوح مي  به .است

  .�6� محاسبه كرد 2-ي  رابطهخروجي را بر اساس 
)2( O��x�� w�� �

1
1 � �A������� �

 
  

ترين   انتشار خطا يكي از معمول  پسالگوريتم  .]7[ عصبي مصنوعي وجود دارد ي  انواع مختلفي از شبكه
گيري از تابع خطا نسبت   اين الگوريتم بر مبناي مشتق اساس كار .�8�و است پيشرعصبي  ي  شبكه در ها  الگوريتم
در هر  .اند  طور تصادفي انتخاب شده  هاي شبكه به  است كه وزن آندر اين روش فرض بر . هاي شبكه است  به وزن

ند تا در شو  ها تصحيح مي  وزن، اختالف آن با خروجي مطلوب مقدارخروجي شبكه محاسبه شده و بر حسب  ،گام
ند كه استفاده شوتوابعي  ددر اين الگوريتم باي ].9) [3- ي  رابطه(به كمترين مقدار ممكن برسد نهايت اين خطا 
  .]6[ دنداراي مشتق باش

)3(  
  

2

1
(1/ 2) { ( ) ( )}

N

i
e d i a i

=

= −∑  

 تابع فعالیت و wi عامل وزني اس��ت ]5[. معموالً بیش��ترین مقدار 
تابع فعالیت یك و کمترین آن صفر است. به  وضوح مي  توان دید که خروجي 
تابع فعالیت به ورودي  ها و وزن  هاي متناظر بستگي دارد. مي  توان خروجي را بر 

اساس رابطه  ي-2 محاسبه کرد ]6[.

  
 ]6[ عصبي ي  ترين شبكه  ساختار معمول :1شكل

  
 .�1� شوند  و نتايج با هم جمع مي شود  وزني ضرب مي عواملهر نرون در   ورودي بهعصبي  ي  در مدل شبكه

 1-ي  رابطهبر اساس تابع فعاليت و يك خروجي داريم  )x1,x2,x3,…,xn(ورودي n زماني كه تعداد  معمولطور   به
  .خواهد بود

)1(  A��x�� w�� ��x�w��

�

���
  

A��x��w��  تابع فعاليت و wiصفر ترين آن كمو يك تابع فعاليت  رين مقداريشتب معموالً .�5� استوزني  عامل
توان   مي .هاي متناظر بستگي دارد  ها و وزن  توان ديد كه خروجي تابع فعاليت به ورودي  وضوح مي  به .است

  .�6� محاسبه كرد 2-ي  رابطهخروجي را بر اساس 
)2( O��x�� w�� �

1
1 � �A������� �

 
  

ترين   انتشار خطا يكي از معمول  پسالگوريتم  .]7[ عصبي مصنوعي وجود دارد ي  انواع مختلفي از شبكه
گيري از تابع خطا نسبت   اين الگوريتم بر مبناي مشتق اساس كار .�8�و است پيشرعصبي  ي  شبكه در ها  الگوريتم
در هر  .اند  طور تصادفي انتخاب شده  هاي شبكه به  است كه وزن آندر اين روش فرض بر . هاي شبكه است  به وزن

ند تا در شو  ها تصحيح مي  وزن، اختالف آن با خروجي مطلوب مقدارخروجي شبكه محاسبه شده و بر حسب  ،گام
ند كه استفاده شوتوابعي  ددر اين الگوريتم باي ].9) [3- ي  رابطه(به كمترين مقدار ممكن برسد نهايت اين خطا 
  .]6[ دنداراي مشتق باش
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ان��واع مختلفي از ش��بکه  ي عصب��ي مصنوع��ي وج��ود دارد ]7[. الگوریتم 
پس  انتشار خطا یکي از معمول  ترین الگوریتم  ها در شبکه  ي عصبي پیشرو است 
]8[. اساس کار این الگوریتم بر مبناي مشتق  گیري از تابع خطا نسبت به وزن  هاي 
شبکه است. در این روش فرض بر آن است که وزن  هاي شبکه به  طور تصادفي 
انتخاب ش��ده  اند. در هر گام، خروجي شبکه محاسبه ش��ده و بر حسب مقدار 
اختالف آن با خروجي مطلوب، وزن  ها تصحیح مي  شوند تا در نهایت این خطا 
به کمترین مقدار ممکن برس��د )رابطه  ي-3( ]9[. در این الگوریتم باید توابعي 

استفاده شوند که داراي مشتق باشند ]6[.

 

  
 ]6[ عصبي ي  ترين شبكه  ساختار معمول :1شكل

  
 .�1� شوند  و نتايج با هم جمع مي شود  وزني ضرب مي عواملهر نرون در   ورودي بهعصبي  ي  در مدل شبكه

 1-ي  رابطهبر اساس تابع فعاليت و يك خروجي داريم  )x1,x2,x3,…,xn(ورودي n زماني كه تعداد  معمولطور   به
  .خواهد بود

)1(  A��x�� w�� ��x�w��

�

���
  

A��x��w��  تابع فعاليت و wiصفر ترين آن كمو يك تابع فعاليت  رين مقداريشتب معموالً .�5� استوزني  عامل
توان   مي .هاي متناظر بستگي دارد  ها و وزن  توان ديد كه خروجي تابع فعاليت به ورودي  وضوح مي  به .است

  .�6� محاسبه كرد 2-ي  رابطهخروجي را بر اساس 
)2( O��x�� w�� �

1
1 � �A������� �

 
  

ترين   انتشار خطا يكي از معمول  پسالگوريتم  .]7[ عصبي مصنوعي وجود دارد ي  انواع مختلفي از شبكه
گيري از تابع خطا نسبت   اين الگوريتم بر مبناي مشتق اساس كار .�8�و است پيشرعصبي  ي  شبكه در ها  الگوريتم
در هر  .اند  طور تصادفي انتخاب شده  هاي شبكه به  است كه وزن آندر اين روش فرض بر . هاي شبكه است  به وزن

ند تا در شو  ها تصحيح مي  وزن، اختالف آن با خروجي مطلوب مقدارخروجي شبكه محاسبه شده و بر حسب  ،گام
ند كه استفاده شوتوابعي  ددر اين الگوريتم باي ].9) [3- ي  رابطه(به كمترين مقدار ممكن برسد نهايت اين خطا 
  .]6[ دنداراي مشتق باش
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e مقدار خطا وd  وa  به  ترتیب مقادیر مطلوب و خروجي ش��بکه  اند و بعد از 
هر مرحله   آموزش خطا محاسبه مي  شوند. زماني  که خطا کمتر از مقدار خاصي 
مي  ش��ود مرحله  ي آموزش به  پایان خواهد رس��ید. دقت داده  ه��اي ورودي از 

اساسي  ترین موارد جهت حصول نتایج صحیح از شبکه است.
در محاسبه  ي مقدار خطا انتخاب مربع تفاضل بین خروجي واقعي و خروجي 
مطلوب از چندین جنبه قابل  بحث است. اوالً با استفاده از توان دوم، مقدار خطا 
هم��واره مثبت خواهد بود. ثانیاً اگر اختالف بین خروجي واقعي و مطلوب کم 

باشد توان دوم منجر به کوچك  تر شدن آن مي  گردد.

در سال  هاي اخیر دانش��مندان زیادي با استفاده از کاربردهاي مدل شبکه  ي 
عصبي، برخی از مش��کالت اساسي مهندسي نفت را حل کرده اند ]5[. به  عنوان 
مثال در 1998 الش��ارکاوي و فدا10 یك مدل ش��بکه  ي عصبي براي تعیین فشار 
نقطه  ي ش��بنم و ضریب تراکم  پذیري گاز در فشار نقطه  ي شبنم گاز میعاني بر 
اس��اس ترکیبات اولیه ارائه کردند. همچنین در 2003 اس��تارتزمن11 یك مدل 
ش��بکه  ي عصبي براي پیش  بیني فش��ار نقطه  ي ش��بنم در س��یال گاز میعاني با 
ورودي  هایي ش��امل ترکیبات هیدروکربني، غیرهیدروکربني، جرم مولکولي 
C7  با دقتي مع��ادل 7/7336 درصد ارائه ک��رد ]1[. در این 

و چگال��ي ویژه  ي+
مطالعه با استفاده از مدل شبکه  ي عصبي و با حداقل ورودي  ها به رابطه  اي جهت 

پیش  بیني فشار نقطه  ي شبنم سیاالت گاز میعاني کشور خواهیم رسید.

3- روش کار
یکي از مهم  ترین تصمیمات در توسعه  ي مدل شبکه عصبي انتخاب داده  هایي 
با دقت زیاد اس��ت ]10[. در این مطالعه داده  هاي ورودي شامل متغیرهاي دما، 
فش��ار نقطه  ي ش��بنم، ترکیبات غیرهیدروکربني، ترکیبات هیدروکربني نظیر 
C7 اس��ت و درآن از 119 داده  ي آزمایش��گاهي 

C7  و جرم مولکولي +
متان و+

استخراج  ش��ده از گزارش  هاي سال  هاي 1991 تا 2010 استفاده شده و شبکه  ي 
عصبي با اس��تفاده از الگوریتم پس  انتش��ار خطا اطالعات را پردازش مي  کند. 
همان  طور که در شکل-2 مشاهده مي  شود در این مطالعه شبکه  ي عصبي شامل 
س��ه الیه است؛ یك الیه  ي ورودي )i( با ش��ش نرون، یك الیه  ي میاني )j( با 

بیست نرون و یك الیه  ي خروجي )k( با یك نرون.
روابط-4و5 از جمله معمول  ترین توابع فعال سازهس��تند که در فاز آموزش 

شبکه به  کار مي  روند ]6[:

 

  شبنم ي  بيني فشار نقطه  پيشجهت عصبي مورد نظر  ي  شبكه-2شكل 
  

 :]6[ ندرو  كار مي  آموزش شبكه بهفاز كه در  ندساز ابع فعالوترين ت  از جمله معمول 5و4-روابط
  

)4( 
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الیه  ي خروجي و تابع فعال  س��از و رابطه  ي-5 در الیه  ي میاني استفاده مي  شود. 
جه��ت اطمینان از صحت ش��بکه، خروجي ش��بکه با داده  هاي آزمایش��گاهي 

مطلوب بر اساس مقدار خطا )طبق رابطه  ي-3( مقایسه مي  گردد.

4- بحث و بررسي
در این مطالعه داده  هاي انتخابي شامل مقادیر آزمایشگاهي دما، نقطه  ي شبنم، 
ترکیبات غیرهیدروکربني نظیر نیتروژن، دي  اکسیدکربن و هیدروژن  سولفوره و 
C7 از میادین گاز میعاني 

C7  و جرم مولکولي +
+,C1 ترکیبات هیدروکربني مثل

جنوبي کشور است:
 

 نظير كربني، تركيبات غيرهيدروشبنم ي  نقطه، شامل مقادير آزمايشگاهي دماهاي انتخابي   در اين مطالعه داده
C1,C7مثل  كربنيو تركيبات هيدرو سولفوره  اكسيدكربن و هيدروژن  نيتروژن، دي

C7 و جرم مولكولي  +
از  +

  :كشور استجنوبي  يگاز ميعانميادين 
)6( Pd=ƒ(T,zi,MwC7

+) 

  

 .دهد  عصبي را نشان مي ي  ها و خروجي مورد استفاده در مدل شبكه  حدود مقادير آزمايشگاهي ورودي 1-جدول
  ).2011تا  1991هاي   سال هاي  گرفته از گزارشآزمايشگاهي بر ي  داده119(
  

  ميادين گاز ميعاني جنوب ايرانتعداد زيادي از هاي   حداكثر و حداقل داده -1دول ج
property minimum maximum 

Dew point pressure,Kpa 11031.6 47675.2 

Temperature, °C 36.6 138 

Hydrogen sulfide, mol 
fraction 

0 1.4 

Carbon dioxide, mol fraction 0.63 3.9 

nitrogen, mol fraction 0.06 9.73 

Methane, mol fraction 77.68 89.63 

Heptan-plus, mol fraction 0.5 6.65 

Molecular weight C7
+ 91.85 208.07 

  
گونه كه در اين شكل   همان .دهد  بر حسب عمق نشان مياين مطالعه را درصد مولي برخي از تركيبات  3-شكل

ضمن اينكه  .نسبت به عمق مخزن بسيار زياد استسولفوره   هيدروژن تركيب قدارمنشان داده شده پراكندگي 
اين پراكندگي ناشي از ممكن است كند و   از الگوي خاصي تبعيت نمينيز توزيع اين ماده نسبت به عمق 

همين دليل   به .گيري رخ داده است  ظروف نمونه ي  بدنه برسولفوره   هيدروژنكه در اثر جذب  شدبا خطاهايي
  .شود  مطالعه حذف مي ي  از ادامهعنوان متغير ورودي مدل   به سولفوره  هيدروژن تركيب

  

جدول-1 حدود مقادیر آزمایش��گاهي ورودي  ها و خروجي مورد اس��تفاده 
در مدل شبکه  ي عصبي را نشان مي  دهد. )119داده  ي آزمایشگاهي برگرفته از 

گزارش  هاي سال  هاي 1991 تا 2011(.
ش��کل-3 درصد مولي برخي از ترکیبات این مطالعه را بر حسب عمق نشان 
مي  دهد. همان  گونه که در این ش��کل نشان داده شده پراکندگي مقدار ترکیب 
هیدروژن  س��ولفوره نسبت به عمق مخزن بس��یار زیاد است. ضمن اینکه توزیع 
این ماده نسبت به عمق نیز از الگوي خاصي تبعیت نمي  کند و ممکن است این 

پراکندگي ناشي از خطاهایي باشد که در اثر جذب هیدروژن  سولفوره بر بدنه  ي 
ظروف نمونه  گیري رخ داده اس��ت. به  همین دلیل ترکیب هیدروژن  س��ولفوره 

به  عنوان متغیر ورودي مدل از ادامه  ي مطالعه حذف مي  شود.
بر اس��اس نتایج فاز آموزِش مدل ش��بکه  ي عصبي جه��ت پیش  بیني مقدار 
خروجي )فشار نقطه  ي شبنم(، با توجه به مقادیر مطلوب گزارش شده رابطه  اي 
بین متغیرهاي ورودي انتخابي به  دست مي  آید. در این مطالعه الگوي پس  انتشار 
خطاي پیش��رو12 جهت پیش  بیني فش��ار نقطه  ي ش��بنم با حداقل خطا تشخیص 
داده ش��ده و مورد استفاده قرار گرفت. در شکل-5 مي  توان نتایج خروجي فاز 
آموزش مدل ش��بکه  ي عصبي را مش��اهده کرد. همان  طور که مشخص است 
منحني مربوط به فش��ار نقطه  ي ش��بنم پیش  بیني ش��ده بر اس��اس مدل شبکه  ي 
عصبي، مطابقت خوبي با منحني مربوط به فشار نقطه  ي شبنم گزارش شده دارد.

جه��ت اطمینان از فاز آموزش ش��بکه  ي عصبي، این فاز ب��ا تعدادي داده ی 
 واقع��ِي متفاوت با داده  هاي مربوط به فاز آموزش مورد آزمایش قرار مي  گیرد. 
ش��کل-6 نش��ان  دهنده  ي مطابقت کامل نتایج خروجي مدل شبکه  ي عصبي با 

3  پراكندگي درصد مولي تركیبات بر حســب عمق براي یکي از مخازن گاز 
میعاني كشور

  
  ركشوصد مولي تركيبات بر حسب عمق براي يكي از مخازن گاز ميعاني پراكندگي در-3شكل 

  
  .دهد  شده در اين مطالعه را نشان مي  الگوريتم كد نوشته 4-شكل

  
  شده براي شبكه  الگوريتم كد نوشته -4شكل 
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5  نتایج فاز آموزش مدل شبکه  ي عصبي )خطوط سبز خروجي  هاي مطلوب و 
خطوط قرمز خروجي شبکه در همه  ي نمونه  ها(

با توجه به ، )ي شبنم  فشار نقطه(يني مقدار خروجي ب  جهت پيشعصبي  ي  شبكهمدل فاز آموزش بر اساس نتايج 
الگوي در اين مطالعه  .آيد  دست مي  بهغيرهاي ورودي انتخابي اي بين مت  رابطهمقادير مطلوب گزارش شده 

ده شده و مورد تشخيص داي شبنم با حداقل خطا   بيني فشار نقطه  پيش جهت 12ي پيشروانتشار خطا  پس
 .عصبي را مشاهده كرد ي  شبكهمدل توان نتايج خروجي فاز آموزش   مي 5- در شكل .استفاده قرار گرفت

 ،عصبي ي  بر اساس مدل شبكه بيني شده  شبنم پيش ي  منحني مربوط به فشار نقطه مشخص استطور كه   همان
  .دارد گزارش شدهشبنم  ي  مطابقت خوبي با منحني مربوط به فشار نقطه

  

  
هاي مطلوب و خطوط قرمز خروجي شبكه   خطوط سبز خروجي( عصبي ي  نتايج فاز آموزش مدل شبكه - 5شكل

  )ها  نمونه ي  در همه
  

فاز هاي مربوط به   متفاوت با داده واقعيِي داده تعداداين فاز با ، عصبي ي  جهت اطمينان از فاز آموزش شبكه
با  عصبي ي  نتايج خروجي مدل شبكهمطابقت كامل  ي  دهنده  نشان 6-شكل .ردگي  آموزش مورد آزمايش قرار مي

شبنم در سياالت گاز ميعاني مخازن  ي  فشار نقطه دست آوردن  به هاي  آزمايش ي  هاي گزارش شده از نتيجه  داده
 ي  دهنده  خطوط قرمز نشانب و هاي مطلو  خروجي ي  دهنده  خطوط سبز نشانر اين شكل د. استاشباع ايران زير

  .هستندخروجي شبكه 
  

  1  حداكثــر و حداقــل داده هــای تعــداد زیــای از میادین گاز 
میعانی جوبی ایران

maximumminimumproperty
47675.211031.6Dew point pressure,Kpa

13836.6Temperature, °C
1.40Hydrogen sulfide, mol fraction
3.90.63Carbon dioxide, mol fraction
9.730.06nitrogen, mol fraction
89.6377.68Methane, mol fraction
6.650.5Heptan-plus, mol fraction

208.0791.85Molecular weight C7
4   الگوریتم كد نوشته  شده در این مطالعه را نشان مي  دهد.+
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داده  هاي گزارش ش��ده از نتیجه  ي آزمایش  هاي به  دس��ت آوردن فشار نقطه  ي 
ش��بنم در س��یاالت گاز میعاني مخازن زیراش��باع ایران اس��ت. در این ش��کل 
خطوط سبز نش��ان  دهنده  ي خروجي  هاي مطلوب و خطوط قرمز نشان  دهنده  ي 
خروجي شبکه هستند. شکل-7 میزان پراکندگي نتایج خروجي شبکه  ي عصبي 
)فش��ار نقطه  ي شبنم پیش  بیني  شده( و خروجي مطلوب )گزارش شده از طریق 
آزمایش( را حول محور y=x نشان داده است. پراکندگي نقاط حول y=x نشان 
مي  دهد که مقدار خروجي شبکه با مقادیر مطلوب یا واقعي تطابق کاماًل خوبي 
دارند.در جدول-2 میزان خطای مدل شبکه  ي عصبي در این مطالعه نشان داده 
شده است. بر اساس نتایج این جدول، مدل شبکه  ي عصبي طراحي شده در این 

مطالعه حداقل خطا را دارد.

نتیجه  گیري
در این پژوهش جهت تخمین فش��ار نقطه  ي شبنم سیاالت گاز میعاني ایران 
از مدل شبکه  ي عصبي بر اساس تابعي از درصد مولي ترکیبات هیدروکربني و 

غیرهیدروکربني و دما استفاده شد.
ش��بکه بر مبناي داده  هاي جمع  آوري  ش��ده از نتایج آزمایش  هاي انجام شده 
روي نمونه  هاي گاز میعاني مخازن مختلف جنوب کش��ور اس��ت که با توجه 
به اینکه مجموع مربعات خطا، حداقل ممکن اس��ت نتیجه  ي ش��بکه ، نش��ان از 

عملکرد مناسب آن  دارد.
ساختار نهایي شبکه  ي عصبي با الگوي پیشرو با یك الیه  ي میاني شامل بیست 
نرون و یك الیه  ي خروجي ش��امل یك نرون اس��ت. تطابق مطلوب داده  هاي 
خروجي فاز آموزش و آزمایش صحت ش��بکه  ي عصبي طراحي شده در این 
مطالعه را تأیید مي  کند. این روش به  دلیل س��رعت زیاد و هزینه  ي کم مي  تواند 
جایگزین مناسبي جهت تعیین فشار نقطه  ي شبنم در سیاالت گاز میعاني میادین 

زیراشباع کشور با استفاده از خواص ترمودینامیکي )PVT( باشد.
)test( میزان خطاي فاز آزمایش)train( میزان خطاي فاز آموزش

1/57677/7336

  2  میزان خطای شبکه ی عصبی این مطالعه

6  نتایج فاز آزمایش مدل شبکه  ي عصبي

  
  عصبي ي  نتايج فاز آزمايش مدل شبكه -6شكل 

  
و خروجي مطلوب ) شده  بيني  شبنم پيش ي  فشار نقطه( عصبي ي  خروجي شبكهنتايج ميزان پراكندگي  7-شكل

دهد كه   نشان مي y=xپراكندگي نقاط حول  .داده است نشان y=x محوررا حول  )آزمايشگزارش شده از طريق (
  .خوبي دارند مقدار خروجي شبكه با مقادير مطلوب يا واقعي تطابق كامالً

   

  
  هاي مطلوب  عصبي و داده ي  پراكندگي نتايج فاز آزمايش شبكه-7شكل 

  
 ،بر اساس نتايج اين جدول .نشان داده شده است 2-عصبي در اين مطالعه در جدول ي  شبكهمدل ميزان دقت 
  .درا دارطراحي شده در اين مطالعه حداقل خطا عصبي  ي  مدل شبكه

  

7  پراكندگي نتایج فاز آزمایش شبکه  ي عصبي و داده  هاي مطلوب

  
  عصبي ي  نتايج فاز آزمايش مدل شبكه -6شكل 

  
و خروجي مطلوب ) شده  بيني  شبنم پيش ي  فشار نقطه( عصبي ي  خروجي شبكهنتايج ميزان پراكندگي  7-شكل

دهد كه   نشان مي y=xپراكندگي نقاط حول  .داده است نشان y=x محوررا حول  )آزمايشگزارش شده از طريق (
  .خوبي دارند مقدار خروجي شبكه با مقادير مطلوب يا واقعي تطابق كامالً

   

  
  هاي مطلوب  عصبي و داده ي  پراكندگي نتايج فاز آزمايش شبكه-7شكل 

  
 ،بر اساس نتايج اين جدول .نشان داده شده است 2-عصبي در اين مطالعه در جدول ي  شبكهمدل ميزان دقت 
  .درا دارطراحي شده در اين مطالعه حداقل خطا عصبي  ي  مدل شبكه
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