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مجتبى كريمى    پژوهشگاه صنعت نفت  محمدرضا زارع رئيس آبادى  پژوهشگاه صنعت نفت   محمود بطحايى*  دانشگاه صنعتى پتروناس  مالزى 

سرعت حفارى، بهينه كردن حفارى، شبكه عصبى مصنوعى، سرعت نفوذ

براساس داده هاى ميدانى، روش هاى فراوانى براى كاهش هزينه هاى حفارى در چاه هاى نفت و گاز وجود دارد. يكى از اين روشها، دستيابى به حداكثر سرعت حفارى 
با بهينه كردن پارامترهاى حفارى است. پارامترهاى فراوانى بر سرعت حفارى تاثير دارند. بنابراين توسعه يك رابطه منطقى بين اين پارامترها براى انتخاب نرخ نفوذ4 الزم 
است. در اين حالت، شبكه هاى عصبى مصنوعى مى تواند در برقرارى ارتباط بين اين متغيرها سودمند باشد. در مطالعات، روابط بسيارى براى تخمين نرخ نفوذ وجود دارد. 
در اين مقاله، بعد از محاسبه و تخمين مدل مناسب، از داده هاى ميدانى جهت اعتبار سنجى استفاده شده است. اين مطالعه مقايسه  اى ا ست بين نتايج حاصل از شبكه مصنوعى 

و روابط تجربى موجود جهت تخمين مقدار نرخ نفوذ مناسب كه منجر به كاهش زمان حفارى و در نتيجه كاهش هزينه هاى حفارى براى چاه هاى مجاور مى شود.

مقايسه تخمين نرخ نفوذ و بهينه سازى پارامترهاى حفارى با
استفاده از روش شبكه هاى عصبى و روابط تطابقى

مقدمه
نرخ نفوذ، اثرات مشخص و مستقيمى بر روى هزينه حفارى دارد. 
پارامترهاى مشخصى بر روى سرعت نفوذ تاثير دارند كه در مطالعات 
و كارهاى فراوان قبلي، تأثير اين پارامترها بررسى شده است. مهمترين 
پارامترهاى تاثيرگذار عبارت اند از: نوع مته5، وزن روى مته6، ســرعت 
چرخش7، ويژگى هاى سيال حفارى، هيدروليك مته8 و شرايط سازند. 

[1,2]
ارتباط بين نرخ نفوذ و ســرعت چرخش، در شكل-1 آمده است 
كه نشــان مى دهد وزن روى مته تا يك نقطه بحرانى اثر مســتقيمى بر 
روى نــرخ نفوذ دارد. رونــد حفارى نرمال در نقطــه C پايان مى يابد. 
افزايش ســرعت چرخش نيز تا زمانى كه تميزكارى چاه مشكل آفرين 

نشود، باعث افزايش نرخ نفوذ مى گردد.
در ســازندهاى نرم، نرخ نفوذ معموالً با افزايش ســرعت چرخش 
افزايش مى يابد اما در سازندهاى ســخت، رابطه عكس دارد. به همين 
دليل است كه ســرعت هاى باالى چرخش(150-250 دور بر دقيقه)، 
بيشــتر در ســازندهاى نرم و ســرعتهاى كمتر (40- 75) در سازندهاى 

سخت استفاده مى شود. [3,4]

ROP 1- مدل هاى
ROP 1-1- نگاهى كلى بر مدل هاى

تاريخچه ميدان به خودى خود مى تواند راهگشاى انتخاب پارامترها 

براى نرخ نفوذ باشد. رويكرد آن است كه ميدان به بخش هاى مختلفى 
بر اساس شرايط زمين شناسى، تقسيم شود. آنگاه هر بخش به طور مجزا 

مورد آناليز قرار گيرد. [5]
مدل هاى فراوانى براى بررســى اثرگذارى پارامترهاى حفارى بر 
نرخ نفوذ ارائه شــده است. بيشتر آنها تركيبى از متغيرهاى قابل كنترل 
اســت. متغيرهاى قابل كنترل عبارتند از: ســرعت چرخش، وزن روى 
مته، وزن گل، دبى پمپ و فشــار پمپ. خالصه ي  مدلهاى ارائه شــده 

بدين شرح است[6]: 

1-2- مدل بينگهام9
مدل بينگهام مدل ســاده ايســت كه در واقع حالت اصالح شده مدل 
مارر10 (مدل آزمايشــگاهى قابل كاربرد براى مقادير كــِم وزن روى مته و 
سرعت چرخش) اســت. اين مدل، عمق حفارى را در نظر نمى گيرد و به 
همين جهت پاسخ هاى مدل معموالً از اطمينان كمى برخوردار است. [7,8]

              
c

b

b

N
d
Wa                                                                                          (1)

1-3- مدل بورگوين و يانگ11
مدل يانگ (et Bourgoyne 1991  ) سرعت نفوذ را به عنوان تابعى 
از متغيرهاى مشــخصى نظير فشردگى رســوبات12، فشار سيال مخزن، 
وزن مته، ســرعت چرخش، هيدروليك مته و غيــره در نظر مى گيرد.

[7,8] صورت رياضى اين مدل بدين گونه است:
(mahmood_bataee@yahoo.com)نويسند ة عهد ه  د ار مكاتبات * 
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1-4- مدل واِرن13[9]
واِرن، مــدل كاملى را براى ســازندهاى نرم در جايى كه خرده هاى 
حفارى مانعى براى نرخ نفوذ نباشــند، ارائه كــرد. اين مدل، نرخ نفوذ 
را به وزن مته، ســرعت چرخش، قدرت ســنگ و اندازه مته با كمك 
آناليز چندبعدى و نمودارهاى پاســخ، مربوط كرده اســت. اين مدل بر 
اساس آزمايش هاي انجام گرفته جهت برقرارى ارتباط بين مته و سنگ 
طراحى شده و اثر انواع خرده هاى حفارى، خارج ساختن خرده ها و اثر 
down hold  chip و همچنين ميزان كندى مته برروى سرعت نفوذ را در 

نظر گرفته است.       
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مدل نهايى كه نرخ نفوذ را ارائه مى دهد، به شكل زير است:

1-5 شبكه عصبى مصنوعى
شبكه هاى عصبى مصنوعى مدل هايى رياضى يا محاسباتى هستند 
كه ســعى در شبيه سازى ساختار و يا جنبه هاى تابعى شبكه هاى عصبى 
موجودات زنده دارند. اين شــبكه ها مى تواند براى مدل كردن روابط 
پيچيــده بين ورودى ها و خروجى ها يا براى يافتــن الگوى رفتارى در 
داده ها اســتفاده شــود. مبانى شــبكه هاى عصبى مصنوعى به صورت 
مفصل در متون مختلف بحث شده است. شبكه هاى عصبى مصنوعى 
به طور گسترده براى مدل كردن برخى فعاليت هاى بشرى در بسيارى از 
زمينه هاي علوم و مهندسى همچون هوافضا، خودروسازى، الكترونيك، 

ساخت و توليد و مهندسى نفت استفاده شده است.
يك مدل نمونه شبكه عصبى از چند اليه از عصب (نرون) ها با نام  (W)و وزن روي مته (N)1   رابطه نرخ نفوذ با سرعت چرخش  

  2   نتايج مدل بينگهام

Method a b c d e f

Bingham  overall weight on bit rotary speed – – –

Bourgoyne  overall depth mud weight  circulating
density weight on bit rotary speed

Warren
 mud weight,

rock prop-
erties

rotary speed hydraulic overall – –

 1    اعداد ثابت پارامترها

Method a b c d e f R2

Bingham 3.73 8.1 1 – – – 22.64

Bourgoyne 2.72×10-3 1.77×10-4 5.62 1.37 1.66 –20.78 40.46

Warren 42.73 –1434.65 30.96 9.37 – – 32.32

 2    اعداد ثابت و شاخص خطا براى مدل هاى بيان شده
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ورودى، اليه هاى پنهانى و خروجى تشكيل شده است. نحوه عمليات 
شــبكه عصبى بسيار ارائه شده اســت اما به طور اجمالى، پس از وارد 
كــردن داده هاى ورودى و خروجى، شــبكه عصبى در يك مرحله به 
آموزش14خــود مى پردازد. بدين گونه كه شــروع به برقــرارى رابطه 
مشخصى بين داده هاى ورودى و خروجى كرده و بر اساس مدل شبكه 
عصبى، به تابعى مى رسد. ســپس آن تابع را براى داده هاى آزمايش15 
به كار مى گيرد تا از ورودى ها، به خروجى برســد. [10]شبكه عصبى 
پرســپترون چنداليه اى به عنوان پركاربردترين و الگوريتم پس انتشار 

خطا نيز نوعى از شبكه هاى عصبى مصنوعى پركاربرد است. 

2- رويكردها
2-1- مدلهاى تطابقى16

اين مدلها براى تطابق مدلهاى كنونى نرخ نفوذ در مخازن استفاده 
مى شــود. در اين مدلها تعدادى عدد ثابت وجود داشته كه به محاسبه 

بر اساس داده هاى مخزن مورد مطالعه نياز دارد. يك برنامه رگرسيون 
بــراى تطابق مدلهــاى نرخ نفوذ با داده هاى كنونــى مى تواند در تعيين 

اعداد ثابت كمك كند.
هر عدد ثابت، توصيف كننده اثر يك پارامتر اســت؛ نظير پارامتر 
C در مدل بينگهام كه بيان كننده اثر سرعت ميز دوار است. جدول-1 
مقادير ثابت پارامترها را معرفى مى كند. خطاى مشخص شده در اين 
نوع مدل با R2  نشــان داده مي شــود كه ميزان تطابق مدل با داده هاى 
واقعى را نشــان مى دهد. اين مقدار زمانى برابر يك است كه مدل به 
طــول كامل با داده هاى واقعى مطابقت كند و مقادير نزديك به يك 
نشان دهنده يك مدل خوب است؛ در حالى كه مقادير نزديك به صفر 
نشــان دهنده عدم كارآيى مدل ارائه شــده است. شــكلهاي 2، 3 و 4 
براساس روش هاى تطابقى به دســت آمده است كه در آنها مى توان 
مقادير واقعى را با مقادير تخمينى مقايسه كرد. اگر اين دو مقدار برابر 

باشند، مدل، خط راست خواهد بود. 

  3   نتايج مدل بورگوين

  4   نتايج مدل وارن

 3    محدوده پارامترها
Depth bit size N min N max W min W max

0 17.5 45 170 15 50

100 17.5 45 170 15 50

200 17.5 45 170 15 50

300 17.5 45 170 15 50

400 17.5 45 170 15 50

500 17.5 45 170 15 50

600 17.5 45 170 15 50

700 17.5 45 170 15 50

800 17.5 45 170 15 50

900 17.5 45 170 15 50

1000 17.5 45 170 15 50

1100 17.5 45 170 15 50

1200 17.5 45 170 15 50

1300 17.5 45 170 15 50

1400 17.5 45 170 15 50

1500 17.5 45 170 15 50

1600 17.5 45 170 15 50

1700 17.5 45 170 15 50

1800 17.5 45 170 15 50

1900 17.5 45 170 15 50

2000 17.5 45 170 15 50

2100 17.5 45 170 15 50

2200 12.25 35 160 25 60

2300 12.25 35 160 25 60

2400 12.25 35 160 25 60

2500 12.25 35 160 25 60

2600 12.25 35 160 25 60

2700 12.25 35 160 25 60

2800 12.25 35 160 25 60

2900 12.25 35 160 25 60

3000 8.5 45 160 25 50

3100 8.5 45 160 25 50

3200 8.5 45 160 25 50

3300 8.5 45 160 25 50

3400 8.5 45 160 25 50
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2-2- شبكه عصبى مصنوعى
بر اساس مطالعات گذشته، تمامى پارامترهاى مهم در تخمين نرخ 
نفوذ در مدلهاى مختلف و توســعه يافته مشخص شده اند. در اين مقاله 
و فرايند مدل سازى، پارامترهاى موثر بر اساس يك نرخ نفوذ مشخص 
انتخاب مى شــوند. در اين مدل، قطر مته، عمق، وزن روى مته، دور در 
دقيقه و وزن گل به عنوان داده هاى ورودى مدل شــبكه عصبى و نرخ 

نفوذ به عنوان خروجى در نظر گرفته شد.
در تشخيص بهترين مدل شبكه عصبى، شبكه هاى دواليه، سه اليه 
و چهاراليه مورد آزمايش قرار گرفت كه در اين ميان شبكه سه اليه اى 
كمترين خطا را نشــان داد. همچنين ساختارهاى متنوعى در سه اليه اى 
مورد بررسى قرار گرفت كه از اين ميان، بهترين مدل، الگوريتم "پس 
انتشار خطا"17 با تابع لِِونبِرگ-ماركوارت18 به عنوان تابع آموزش شبكه 

در نظر گرفته شد.
داده هايى از 15 حلقه چاه براى آموزش و آزمايش در اين شــبكه 
عصبى در نظر گرفته شــد. 60 درصد داده ها براى آموزش، 20 درصد 
بــراى فرايند تصديــق19 و 20 درصد باقيمانده بــراى آزمايش در نظر 

گرفته شد. 

3- نتايج
3-1- نتايج مدل هاى تطبيقى20

اعداد ثابت و خطاى هر يك از روش ها در جدول-2 آمده است. 

مقــدار R2 براى مدلهــاى بينگهام، بورگويــان و وارن به ترتيب 22/6، 
24/5 و 32/3 به دست آمد. 

شــكل-2 نتايــج مدل بينگهــام و مقاديــر خطا را نشــان مى دهد. 
ايــن مــدل، نتايج خوبى را (بــه دليل ميــزان خطاى باال)، نشــان نداد. 
اختــالف فاحــش اعــداد تخمين زده شــده با اعــداد واقعــى به دليل 
فقــدان پارامتر عمق در مــدل بينگهام است.شــكل-3 نمودار حاصل 
از مــدل بورگويــن را نشــان مى دهــد. اگرچــه ايــن مــدل، مدلــى 
قديمى اســت، امــا يك مدل قابل اطمينان اســت كه ايــن مطالعه هم 
نشــان مى دهــد نتايج بــا درصد خطاى كمترى قابل اســتفاده اســت.

 شــكل-4 نتايج مدل وارن را نشــان مى دهد. همانگونه كه نتايج نشان 
مى دهــد، اين مدل نيز كارايــى خوبى براى تخمين نــرخ نفوذ ندارد. 

Depth W N MW ROP

0 50 125 62 31.5051

100 50 125 62 30.3562

200 50 125 62 29.1363

300 15 165 65 34.8352

400 15 165 65 32.9356

500 15 165 65 31.13

600 15 165 67 34.3098

700 15 165 67 31.9165

800 15 165 69 32.9425

900 15 125 69 29.7956

1000 15 125 70 28.7502

1100 15 125 70 25.7209

1200 50 65 70 24.0006

1300 50 65 70 22.9681

1400 15 45 77 24.7313

1500 15 45 77 23.5856

1600 15 45 80 24.0669

1700 15 45 80 22.5436

1800 15 45 85 24.0005

1900 15 45 85 22.515

2000 15 45 85 20.9734

2100 15 45 85 19.3991

2200 25 155 128 39.7086

2300 25 155 128 39.6838

2400 25 155 128 39.5944

2500 25 155 135 43.1674

2600 25 155 135 43.1745

2700 25 155 140 45.6986

2800 25 155 140 45.6056

2900 25 155 140 45.4314

3000 50 45 65 21.6657

3100 50 45 65 19.208

3200 50 45 65 16.7201

3300 25 125 65 14.6483

3400 25 125 65 14.0026

 4    نتايج بهينه سازى

  6   نتايج تصديق شبكه عصبى

  5   نتايج شبكه عصبى
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براساس مقدار R2، مدل بورگوين از دو مدل ديگر كارايى بهترى دارد.

3-2- نتايج مدل شبكه عصبى مصنوعى
تعداد 1810 داده براى آموزش اين شــبكه استفاده شد. جدول-3 
مقادير مربوط به بهينه ســازى را نشــان مى دهد. پنجره وزن گل بدين 
جهت مورد اســتفاده قرار مى گيرد تا از وقوع مشكالتى نظير هرزروى 
جلوگيرى كند. مقدار  R2 براى شبكه عصبى و تصديق به ترتيب 0/97 
و 0/86 به دســت آمد(شــكل  هاي 5 و 6). نتايج حاصله در جدول-4 

نشان داده شده است.

نتيجه گيرى
افزايش وزن روى مته يا ســرعت چرخش هميشه باعث افزايش نرخ 
نفوذ نمى شود. اين مطالعه نشان داد اگر حفار، وزن روى مته و سرعت مته 

را افزايش دهد، نرخ نفوذ ممكن است به دليل مشكالت ناشى از خرده هاى 
حفارى كاهش يابد. همچنين اين مطالعه نشان داد مدل بينگهام به هيچ وجه 
نمى تواند مدل خوبى براى تخمين نرخ نفوذ باشد. در سازندهاى نرم ميزان 
وزن روى مته بايد از مقادير كم شــروع و به تدريج به مقادير باال افزايش 
يابد و در نهايت ثابت شــود. در مقابل، سرعت چرخش بايد از مقادير باال 
شروع شود و سپس، با افزايش عمق، كاهش يابد. همچنين وزن گل بايد 
جهت ممانعت از بروز مشكالت احتمالى، با يك برنامه مشخص وزن گل 
چك شود. در سازندهاى سخت، سرعت چرخش بايد از يك مقدار كم 
آغاز شود و با افزايش عمق، كاهش يابد. مقدار نرخ نفوذ بهينه، با افزايش 
عمق، كاهش مى يابد. توانمندى شــبكه عصبــى در جايى كه با هيچ مدل 
واقعى نمى توان به حداكثر نرخ نفوذ دســت پيدا كرد، مشخص مى شود. 
در مقايسه با سه مدل تطابقى، شبكه عصبى از ميزان خطاى بسيار كمتر و 

بالتبع نتايج بهتر و قابل قبول تري برخوردار است.


