استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینهسازی ژنتیک جهت تخمین
نسبت گاز محلول به نفت در نقطهی حباب مخازن نفتی جنوبغرب ایران
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هــدف ايــن پژوهــش اســتفاده از توانایــی هــوش مصنوعــی جهــت تخميــن خــواص ســیاالت مخــزن
بــا دقــت بيشــتر نســبت بــه روشهــای تجربــي اســت کــه کارآیــی کمــی دارنــد .بدیــن منظــور پــس
از جم ـعآوری و ســازماندهی دادههــای مربــوط بــه  36نمونــه آزمایــش  3PVTکــه طــی  56ســال
تولیــد از مخــزن انجــام شــده بــود ،جهــت پیشبینــی ضریــب حجمــی نفــت ســازندی ،یکبــار از
شــبکهی عصبــی مصنوعــی و بــار دیگــر از تلفیقــی از شــبکهی عصبــی مصنوعــی و الگوریتــم ژنتیــک
اســتفاده گردیــد .از آنجــا کــه  4Rsbتابعــی از وزن مخصــوص گاز API ،نفــت ،دمــای مخــزن و فشــار
نقط ـهی حبــاب اســت بهعنــوان دادههــای الی ـهی ورودی اســتفاده شــد .همانگونــه کــه در ادامــه
مشــاهده خواهــد شــد نتایــج نشــان میدهنــد کــه شــبکههای عصبــی نســبت بــه روابــط تجربــی
کــه بــر اســاس دادههــای محلــی خــاص مناطــق مختلــف بهدســت آمدهانــد از دقــت بســیار خوبــی
بــرای تخمیــن خــواص ســیاالت مخــزن برخوردارنــد .همچنیــن ترکیــب شــبکهی عصبــی مصنوعــی
بــا الگوریتــم ژنتیــک بســیار مفیــد بــود؛ چراکــه ســبب افزایــش بســیار زیــاد ســرعت همگرایــی بــه
ســمت مــدل دقیــق و پایــداری شــبکهی عصبــی شــد .شــبکهی عصبــی مصنوعــی طراحــی شــده
میانگیــن انحــراف نســبی حــدود  1/8درصــدی را نشــان میدهــد.
خـــواص ســـیاالت مخـــزن از متغیرهـــای بســـیار مهـــم در محاســـبات
موازنـــهی مـــواد ،چاهآزمایـــی ،تخمیـــن مقـــدار نفـــت قابلبرداشـــت
و همچنیـــن مدلســـازی عـــددی مخـــزن اســـت .اندازهگيـــري
مس ــتقيم اي ــن خ ــواص در آزمايش ــگاه انج ــام ميش ــود .ام ــا از لح ــاظ
محدوديتهـــاي موجـــود (هزينـــهی زمـــان و فـــنآوری) ،دسترســـي
هميش ــگي ب ــه آزمايش ــگاه مق ــدور نيس ــت ي ــا ممك ــن اس ــت حج ــم
نمونههـــاي اندازهگيـــري شـــده كافـــي نباشـــد؛ بنابرایـــن روشهـــاي
غيرمس ــتقيم ني ــز در اي ــن خص ــوص كارب ــرد دارد .قب ـ ً
ـا از يكس ــري
رواب ــط تجرب ــي جه ــت تخمي ــن اي ــن خ ــواص اس ــتفاده ميش ــد ک ــه
اســـتفاده از ايـــن روابـــط ســـنتي غيربومـــي بـــراي مخـــازن كشـــورمان
چنـــدان مناســـب نيســـت .هـــدف ايـــن پژوهـــش ،اســـتفاده از روابـــط
هوشـــمند بـــا دقـــت بيشـــتر و بهصـــورت بومـــي بـــراي مخـــازن
جنوبغـــرب ایـــران اســـت .دو روش معمـــول قابلاســـتفاده در
هنـــگام عـــدم دسترســـی بـــه اندازهگيريهـــاي آزمايشـــگاهي بـــراي
5
تعيي ــن خ ــواص  PVTنفتخ ــام ،عبارتن ــد از معادلــهی حال ــت EOS
و روابـــط تجربـــي  .PVTمعادلـــهی حالـــت بـــر اســـاس آگاهـــي از
جزئيـــات تركيبـــات ســـياالت مخـــزن پايهگـــذاري میشـــود کـــه
تعييـــن اينگونـــه كميتهـــا بســـيار گـــران و وقتگيـــر اســـت.
در حالـــي كـــه روابـــط تجربـــي  PVTبـــر اســـاس دادههـــاي حاصـــل
از اليههـــاي زميـــن كـــه بهراحتـــي اندازهگيـــري ميشـــوند
پايهگـــذاري شـــدهاند .ايـــن دادههـــا عبارتنـــد از فشـــار و دمـــاي
*
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واژگان کلیدی:

هوش مصنوعی ،خواص ســـیاالت مخزن،
شـــبکهی عصبـــی مصنوعـــی ،الگوریتـــم
ژنتیـــک ،نســـبت گاز محلول بـــه نفت در
نقطـــهی حباب

مخ ــزن و وزن مخص ــوص نف ــت و گاز .مطالعــهی دقي ــق اي ــن رواب ــط
نشـــان ميدهـــد كـــه آنهـــا دقـــت كافـــي جهـــت تعييـــن خـــواص
نفتخ ــام در ميادی ــن مختل ــف نفت ــي ندارن ــد؛ چراک ــه معم ــوالً ب ــراي
تولیـــد ايـــن نـــوع روابـــط از دادههـــاي مناطـــق مشـــخصي اســـتفاده
شـــده اســـت.
مطالعــات چنــد ســال اخيــر نشــان ميدهــد كــه بــراي پيشبينــي
خــواص  ،PVTشــبكههاي عصبــي مصنوعــي از قابليــت بســيار خوبــي
برخوردارنــد .مث ـ ً
ا در ســال  Al-Marhoun 2000تعــداد  283مجموعــه
داده از میادیــن مختلــف عربســتان جمـعآوری کــرد و بــرای تخمیــن Pb
و  Bobدر مخــازن عربســتان بــا اســتفاده از شــبکهی عصبــی مصنوعــی دو
مــدل ارائــه کــرد کــه دقــت آنها بــرای تخمیــن  Bobبســیار بیشــتر از روابط
تجربــی اســت .ایــن مقالــه ایــدهی گســترش روابــط بومــی یــا ناحی ـهای
بــرای تخمیــن خــواص ســیاالت مخــزن را نســبت بــه روابــط تجربــی
جهانــی تقویــت میکنــد [ .]1قبــل از ایــن نیــز  Gharbiو Elsharkawy
در  ۱۹۹۷مــدل شــبکهی عصبــي ديگــري جهــت تخميــن خــواص  Pbو
 Bobدر مقيــاس جهانــي ارائــه کــرده بودنــد کــه در آن ميانگيــن خطــاي
تخميــن  Pbدر فــاز آمــوزش و آزمايــش شــبکه ،پائينتــر از روابــط
تجربــي معمولــي بــود [.]2
اگرچ ــه ب ــراي ايج ــاد اي ــن ن ــوع ش ــبكهها نی ــز مث ــل رواب ــط تجرب ــي
 PVTاز دادههـــاي مناطـــق خاصـــي اســـتفاده ميشـــود امـــا بهدلیـــل
آنکـــه  6ANNاز روشهـــاي تجربـــي يـــا آمـــاري متـــداول بـــراي

محاس ــبات خ ــود اس ــتفاده نميكن ــد فرآين ــد پيشبين ــي آن ب ــه ي ــك
ي ــا چن ــد مي ــدان نفت ــي خ ــاص مح ــدود نميش ــود .در ای ــن مطالع ــه ب ــا
موض ــوع تخمی ــن متغیره ــای  PVTس ــیاالت نفت ــی توس ــط روشه ــای
هوشـــمند در يكـــي از مخـــازن جنوبغربـــی ایـــران تـــاش شـــده بـــا
اس ــتفاده از ادغ ــام دو روش ش ــبکههای عصب ــی مصنوع ــی و الگوریت ــم
ژنتیـــک ،شـــبکهای را آمـــوزش داد تـــا بتوانـــد در ناحیه  هایـــی کـــه
جهـــت شبیهســـازی ســـتون چـــاه یـــا مخـــزن بـــا کمبـــود اطالعـــات
مواجـــه هســـتیم ،خـــواص ســـیاالت مخـــزن را پیشبینـــی کنـــد [.]3

ج) رابطهی Hanafy et.al

ایـن رابطـهی تجربـی ،مربـوط بـه نمونههـای اخذ شـده از خلیج سـوئز و
نواحـی صحرای سیناسـت:
د) رابطهی Velarde et al

ایــن رابطــهی تجربــی ،از  2097نمونــهی مخلــوط نفــت و گاز اخــذ
شــده اســت:

 -1روش کار

در ایــن مطالعــه ســعی شــده جهــت تخمیــن خــواص ســیاالت مخــزن
بــا دقــت زیــاد ،از توانایــی و کاربــرد هــوش مصنوعــی در حــل مســائل
پیچیــده و غیرخطــی بهــره بــرد .بدیــن منظــور جهــت مقایســه بــا نتایــج
حاصــل از روشهــای هــوش مصنوعــی و آزمایشــگاه ،روابــط تجربــی
پرکاربــرد ارائــه شــده اســت .در ایــن نوشــتار یکــی از بزرگتریــن
مخــازن جنوبغــرب کشــور بررســی شــد و دادههــای مربــوط بــه 36
نمونــه آزمایــش  PVTطــی  56ســال تولیــد مخــزن از پایــگاه دادههــای
مناطــق نفتخیــز جنــوب جم ـعآوری و ســازماندهی گردیــد .از ایــن
دادههــا جهــت پیشبینــی  Rsbیکبــار از طریــق شــبکهی عصبــی
مصنوعــی و مرتبــه ی دیگــر از طریــق تلفیقــی از شــبکهی عصبــی
مصنوعــی و الگوریتــم ژنتیــک اســتفاده شــد .در ادامــه روابــط تجربــي
بــه کار رفتــه ارائــه گردیــده اســت:
الف) رابطهی Petrosky & Farshad

ایـن رابطـهی تجربی ،مربـوط به نمونههـای اخذ شـده از خلیج مکزیک
است:

ب) رابطهی Glaso

ه) رابطهی Vasquez & Beggs

ایـن رابطـهی تجربـی ،مربـوط بـه نمونههـای اخذ شـده از خلیج سـوئز و
نواحـی صحرای سیناسـت:
 1ثابت های رابطه ی Beggs & vesquez

Ύ0>30◦API

Ύ0<=30◦API

Coefficient

4/670×10-4

4/677×10-4

C1

1/100×10-5

1/751×10-5

C2

1/377×10-9

-1/811×10-8

C3

در شــبکهی عصبــی طراحــی شــده جهــت تخمیــن  ،Rsbاز وزن
مخصــوص گاز API ،نفــت ،دمــای مخــزن و فشــار نقطــهی حبــاب

ایـن رابطـهی تجربـی ،مربـوط بـه نمونههـای اخذ شـده از دریای شـمال
است:
که در آن:

 1ساختار شبکهی مصنوعی
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بهعنــوان دادههــای الیــهی ورودی اســتفاده شــد .شــبکهی پيشبينــي
کننــدهی مذکــور شــامل يــک الي ـهی مخفــي بــا پنــج نــورون اســت
کــه تمامــی آنهــا بــا تابــع تانژانــت ســيگموئيدي تحريــک ميشــوند.
اليـهی خروجــي يــک نــورون بــا تابــع خطــي خالــص و يــک خروجــي
 Rsbدارد 60 .درصــد دادههــای آزمایشــگاهی بــرای آمــوزش
شــبکه 20،درصــد جهــت اعتبارســنجی و  20درصــد بــرای آزمایــش
شــبکههای عصبــی اســتفاده شــد .شــبکهی طراحــی شــده بــا ســاختاری
کــه در شــکل 1-ارائــه شــده ،نســبت بــه روابــط تجربــی عملکــرد
قابلقبولتــری دارد [.]4
بـــرای درک بهتـــر موضـــوع پـــس از نشـــان دادن نتایـــج حاصـــل از
شـــبکهی عصبـــی ،بـــرای مقایســـهی جوابهـــای پیشبینـــی شـــدهی
ای ــن دو روش ب ــا ه ــم و بی ــان خطاه ــای ه ــر ی ــک از مق ــدار ه ــدف،
از رواب ــط تجرب ــی یعن ــی نتای ــج آزمایش ــگاهی اس ــتفاده گردی ــد .ب ــرای
ارزیاب ــی عملک ــرد ش ــبکههای عصب ــی مذک ــور از میانگی ــن مربع ــات
خط ــاي مطل ــق ( )7MSEو ریشــهی میانگی ــن مربع ــات خط ــاي مطل ــق
( )8RMSEاس ــتفاده ش ــد.

در ادام ـهی ایــن مطالعــه تصمیــم بــر آن شــد کــه بــرای تخمیــن ،Rsb
از ترکیــب شــبکهی عصبــی مصنوعــی و الگوریتــم ژنتیــک اســتفاده
گــردد .بدیــن منظــور جهــت آمــوزش شــبکهی عصبــی از الگوریتــم
ژنتیــک کــه از الگوریتمهــای تکاملــی ( )Evolutionبهحســاب
میآیــد و قــدرت بســیار زیــادی جهــت جســتجوی جوابهــای
قدرتمنــد و ســازگار و ایجــاد نســلهای جدیــد از ترکیــب نســلهای
کنونــی دارد اســتفاده گردیــد .در ایــن پژوهــش بــرای تخمیــن بهتریــن
وزنهــای الیههــای مخفــی و خروجــی ،از الگوریتــم ژنتیــک کمــک
ق مــدل طراحــی شــده
گرفتــه شــد کــه در همگرایــی و تخمیــن دقیــ 
توســط شــبکه ی عصبــی نتایــج بســیار خوبــی داشــت و بهعبــارت
دیگــر کنتــرل شــبکهی عصبــی بــرای رســیدن بــه جوابــی بــا دقــت
بیشــتر و انحــراف کمتــر را بســیار ســادهتر میکنــد؛ بهطــوری کــه از
انحــراف و تخمیــن خطــای زیــاد حتــی در اجراهــای مختلــف جلوگیری
مینمایــد .امــا ایــن در حالــی اســت کــه شــبکهی عصبــی بهدلیــل
وجــود انتخابهــای تصادفــی از نمونــه بــرای رســیدن بــه جوابــی بــا
دقــت مناســب ،بهتنهایــی نیازمنــد اجراهــای زیــاد باشــد .بنابرایــن ایــن
امــر ســبب میشــود بتــوان توســط الگوریتــم ژنتیــک بــه پایــداری و
مطمئنتــر بــودن شــبکهی عصبــی کمــک کــرد [.]5
 -2بحث و نتایج

هــر دو شــبکهی عصبــی یعنــی هــم شــبکهی عصبــی متــداول کــه
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بهصــورت کالســیک آمــوزش دیــده و هــم شــبکهی عصبــی ترکیــب
شــده بــا الگوریتــم ژنتیــک ،نســبت بــه روابــط تجربــی جهانــی عملکــرد
بســیار بهتــری دارنــد؛ بهطــوری کــه میانگیــن انحــراف خطــای
مدلهــای پیشبینــی کننــده توســط شــبکههای عصبــی حــدود 1-1/9
درصــد اســت .در حالــی کــه ایــن مقــدار بــرای روابــط تجربــی جهــت
پیشبینــی  Rsbحــدود  11-20درصــد اســت .نتایــج کلــی بهصــورت
میانگیــن مربعــات خطــاي مطلــق و ریش ـهی آن بــرای روابــط تجربــی،
شــبکهی عصبــی مصنوعــی و همچنیــن ترکیــب شــبکهی عصبــی
مصنوعــی و الگوریتــم ژنتیــک در جــدول 2-ارائــه شــده اســت .مــدل
طراحــی شــده توســط شــبکههای عصبــی عملکــرد بســیار خوبــی
داشــت .الزم بهذکــر اســت کــه در اجــرای شــبکهی عصبــی ترکیــب
شــده بــا الگوریتــم ژنتیــک از  80درصــد دادههــای آزمایشــگاهی
بــرای آمــوزش و از  20درصــد بــرای آزمایــش شــبکه اســتفاده شــد.
همانگونــه کــه در ادامــه خواهیــم دیــد بــرای ارزیابــی عملکــرد
شــبکههای عصبــی مذکــور از میانگیــن مربعــات خطــاي مطلــق
( )MSEو ریش ـهی میانگیــن مربعــات خطــاي مطلــق ( )RMSEاســتفاده
شــد .در ایــن مطالعــه جهــت پیشبینــی خــواص ســیاالت مخــزن بــا
تعــداد محــدودی دادههــای آزمایشــگاهی مواجــه بودیــم و مقایس ـهی
 MSEیــا  RMSEمدلهــای شــبکهی عصبــی بــا مدلهــای حاصــل از
ترکیــب الگوریتــم ژنتیــک و شــبکهی عصبــی چنــدان صحیــح نیســت
و نمیتــوان در مــورد قــدرت پایــدار کنندگــی کــه الگوریتــم ژنتیــک
بــه شــبکهی عصبــی میدهــد قضــاوت کــرد .ایــن توانایــی الگوریتــم
ژنتیــک زمانــی بیشــتر بهچشــم میخــورد کــه بــا تعــداد دادههــای
بیشــتری روب ـهرو هســتیم .هــر چنــد در ایــن پژوهــش حیــن اجــرا ایــن
 2نتایــج میانگیــن مربعــات خطــاي مطلــق و ریش ـهی آن بــرای نســبت
گاز محلــول بــه نفــت در نقط ـهی حبــاب
درصد میانگین

مربعات خطاي

ریشهی میانگین
مربعات خطاي

میانگین مربعات
خطاي مطلق

رابطه

نسبی %

مطلق RMSE

MSE

1

85/8

78/49

ANN

9/1

53/17

317/45

AG+NNA

2/10

893/89

8/0808 E3

Velardeetal

6/13

511/120

1/4523 E4

&Petrosky
Farshad

9/14

930/131

1/7909 E4

Vasquez&Beggs

6/17

330/155

2/4128 E4

Glaso et al

1/18

789/159

2/5533 E4

Hanafy et al

توانایــی بهوضــوح مشــاهده شــد.
بــا توجــه بــه اینکــه روش جفتگیــری دو نقطــهای نســبت بــه ســایر
روشهــا دقــت بیشــتری داشــت در مــدل ایجــاد شــده توســط ترکیــب
الگوریتــم ژنتیــک و شــبکهی عصبــی مصنوعــی بــرای پیشبینــی
نســبت گاز محلــول بــه نفــت در نقط ـهی حبــاب ،در مرحل ـهی تقاطــع
الگوریتــم ژنتیــک از ایــن روش اســتفاده گردیــد.
 -1-2نسبت گاز محلول به نفت در نقطه ی حباب پیشبینی شده
از طریق شبکه عصبی مصنوعی متداول

در شــکل 2-عملکــرد خــوب و قابلاعتمــاد شــبکهی عصبــی مصنوعــی
کــه توســط الگوریتــم  Levenberg-Marquardtآمــوزش دیــده حیــن
هــر ســه مرحلـهی آمــوزش ،اعتبارســنجی و آزمایــش ارائــه شــده اســت.
همانطــور کــه در ایــن شــکل مشــاهده میشــود میانگیــن مربعــات
خطــای مطلــق در مرحلــهی آمــوزش کمتریــن بــوده و در مرحلــهی
آزمایــش نیــز رونــد کاهشــی مناســبی داشــتهاند .ایــن موضــوع بیانگــر
عملکــرد قابلاطمینــان شــبکهی عصبــی طراحــی شــده ،جهــت
پیشبینــی نســبت گاز محلــول بــه نفــت در نقط ـهی حبــاب بــرای ایــن
مجموعــه از دادههــا و همچنیــن پیشبینــی ســایر نقــاط در بخشهــای
مختلــف مخــزن مــورد مطالعــه اســت .دادههــای ورودی در ایــن بخــش
وزن مخصــوص گاز API ،نفــت ،دمــای مخــزن و فشــار نقطـهی حبــاب
اســت.
در شـکل 3-ضریـب همبسـتگی بـرای هریـک از مراحـل آموزشـی،
اعتبارسـنجی و آزمایـش و همچنیـن مقایسـهی خروجـی شـبکه بـا نتایج
آزمایشـگاه بـرای هـر کـدام از نمونههـا ارائـه شـده اسـت .هر قـدر خط
ضریـب همبسـتگی بـر خـط نقطهچیـن ( )Y=Xمنطبقتـر باشـد عملکرد
شـبکهی عصبـی بهتـر خواهـد بود.
در شـکل 4-مشـاهده میشـود کـه پیشبینـی خروجـی شـبکهی عصبی
و نتایـج آزمایشـگاهی بـرای تمامـی نمونههـای آزمایـش شـده بسـیار
مناسـب بوده اسـت .در این شـکل همچین نمودار  MSEو  RMSEبرای

 2میانگیــن مربعــات خطــای مطلــق در مراحل آمــوزش ،اعتبارســنجی
و آزمایش

 36نمونـهی مطالعـه شـده ارائـه گردیـده اسـت .همچنیـن توزیـع نرمـال
خطـا بـا میانگیـن تقریبـی حـدود صفـر و دامنـهی خطـای حـدود 0/01
تأییـد کنندهی عملکرد مناسـب شـبکهی عصبی مصنوعی طراحی شـده
است.
 -2-2نسبت گاز محلول به نفت در نقطهی حباب پیشبینی شده
از طریق ادغام شبکهی عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک

بهطـور کلی شـبکهی عصبی بـه دو صورت آموزش میبینـد؛ روش اول

 3نتایج حاصل از شبکهی عصبی مصنوعی

 4پیشبینــی نســبت گاز محلــول بــه نفــت در نقطــهی حبــاب و
بــرازش خطــی نتایــج حاصــل و نمــودار خطــا
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اسـتفاده از الگوریتمهـای کالسـیک ماننـد
اسـت و روش دوم اسـتفاده از الگوریتمهـای هوشـمند نظیـر الگوریتـم
ژنتیـک مورچـگان و  ....در این قسـمت جهت آموزش شـبکهی عصبی
از الگوریتـم ژنتیک اسـتفاده شـد.
الزم بهذک ــر اس ــت در طراح ــی ای ــن الگوریت ــم از جمعی ــت 300تای ــی
و نســـلهای 60تایـــی اســـتفاده گردیـــد .همچنیـــن نحـــوهی انتخـــاب
والدیـــن در ایـــن روش بهصـــورت رقابتـــی انجـــام شـــد .در ادامـــهی
کار جه ــت مرحلــهی ادغ ــام ی ــا تقاط ــع از تاب ــع دو نقطــهای اس ــتفاده
گردیـــد .در ایـــن مقالـــه الگوریتـــم ژنتیـــک جهـــت بهینهســـازی
وزنهـــای شـــبکهی عصبـــی بـــرای رســـیدن بـــه مدلـــی بـــا کمتریـــن
خط ــا کدنویس ــی ش ــد .ش ــایان ذک ــر اس ــت ک ــه دادهه ــای ورودی در
ایـــن بخـــش نیـــز وزن مخصـــوص گاز API ،نفـــت ،دمـــای مخـــزن و
فشـــار نقطـــهی حبـــاب اســـت .در شـــکل 5-نمودارهـــای مربـــوط بـــه
تابـــع هزینـــه کـــه همـــان تابـــع خطـــای نســـبی اســـت ارائـــه شـــدهاند.
ایـــن نمودارهـــا در  60نســـل تولیـــد شـــده بهخوبـــی ســـیری نزولـــی
را نشـــان میدهنـــد کـــه بهســـوی خطـــای کمتـــر و نســـلهای بهینـــه
و پایدارت ــر س ــیر میکنن ــد .در ای ــن ش ــکل دادههای ــی ک ــه آم ــوزش
داده شـــدهاند بهخوبـــی نمایـــان و قابلمقایســـهاند.
در شـــکل 6-ضریـــب همبســـتگی بـــرای هـــر یـــک از مراحـــل
آموزشـــی و آزمایـــش و همچنیـــن مقایســـهی خروجـــی شـــبکه بـــا
نتای ــج آزمایش ــگاه ب ــرای ه ــر ک ــدام از نمونهه ــا ارائ ــه ش ــده اس ــت.
در ایـــن مطالعـــه جهـــت پیشبینـــی خـــواص ســـیاالت مخـــزن ،بـــا
تع ــداد مح ــدودی دادهه ــای آزمایش ــگاهی مواج ــه بودی ــم .همانط ــور
کـــه در شـــکل 7-مشـــاهده میشـــود مقایســـهی  MSEیـــا RMSE
مدلهـــای شـــبکهی عصبـــی بـــا مدلهـــای حاصـــل از ترکیـــب

 5نمودارهای مربوط به تابع هزینه در مرحلهی آموزش
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الگوریتـــم ژنتیـــک و شـــبکهی عصبـــی چنـــدان صحیـــح نیســـت و
نمیت ــوان در م ــورد ق ــدرت پای ــدار کنندگ ــی ک ــه الگوریت ــم ژنتی ــک
ب ــه ش ــبکه عصب ــی میده ــد قض ــاوت ک ــرد .ای ــن توانای ــی الگوریت ــم
ژنتیـــک زمانـــی بیشـــتر بهچشـــم میخـــورد کـــه بـــا تعـــداد دادههـــای
بیش ــتری روبــهرو هس ــتیم .هرچن ــد در ای ــن پژوه ــش توانای ــی مذک ــور
حیـــن اجـــرا بهوضـــوح مشـــاهده اســـت [.]6
در شـــکل 8-نتایـــج پیشبینـــی نســـبت گاز محلـــول بـــه نفـــت در
نقطــهی حب ــاب جه ــت آم ــوزش ش ــبکهی عصب ــی مصنوع ــی ب ــه ه ــر
دو روش کالس ــیک و هوش ــمند و همچنی ــن نتای ــج حاص ــل از تخمی ــن
توســـط روابـــط تجربـــی ارائـــه شـــده اســـت [.]7

 6نتایــج حاصــل از ترکیــب شــبکهی عصبــی مصنوعــی و الگوریتــم
ژنتیــک

 7میانگیــن مربعــات خطــای مطلــق نتایــج حاصــل از ترکیــب شــبکهی
عصبــی مصنوعــی و الگوریتــم ژنتیــک
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نتايــج حاصــل در تمامــی مراحــل نمايانگــر برتــري کامــل مــدل
شــبکهی عصبــي مصنوعــی ارائــه شــده در تخميــن خــواص ســیاالت
مخــزن و ارائـهی بیشــترين مقــدار ضريــب همبســتگي نســبت بــه روابــط
تجربــي معمــول اســت .امــا از آنجــا کــه الگوریتــم ژنتیــک از جملــه
الگوریتمهــای جســتجو و بهینهســازی هوشــمند اســت در مــدل
پیشبینــی شــده توســط شــبکهی عصبــي مصنوعــی ســبب همگرایــی
بســیار ســریعتر بــه هــدف (دادههــای آزمایشــگاه) شــد؛ بهطــوری کــه
در حالتــی کــه شــبکهی عصبــي مصنوعــی متــداول وجــود داشــت ،از
انجــام اجراهــای متعــدد جلوگیــری نمــود .در ایــن مطالعــه در الگوریتــم
ژنتیــک بــرای انتخــاب والدیــن از روش رقابتــی اســتفاده شــد و نتایــج
زیــر حاصــل شــد:
زمانــی کــه جمعیــت انتخابــی حــدود  10برابــر متغیرهــای مجهــول
باشــد جــواب بهتــری حاصــل میگــردد.
زمانــی کــه تعــداد نســلهای تولیــد شــده  20درصــد جمعیــت
انتخابــی باشــد الگوریتــم بــا دقــت خوبــی عمــل میکنــد.
جهــت تخمیــن نســبت گاز محلــول بــه نفــت در نقطــهی حبــاب،
اســتفاده از توابــع تقاطــع 9یــک نقطـهای در الگوریتــم ژنتیــک عملکــرد
بهتــری خواهــد داشــت.
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