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در ایــن مقالــه از حداقــل مربعــات ماشــین بــردار پشــتیبان بهعنــوان مــدل پروکســی جهــت تطابــق
تاریخچـهی مخــازن شــکافدار اســتفاده شــده اســت .مــدل پروکســی بــرای مدلســازی تابــع هــدف
تطابــق تاریخچــه بــر اســاس دادههــای حاصــل از میادیــن نفتــی ســاخته میشــود .هــدف از تطابــق
تاریخچــه ،حداقلســازی تابــع هــدف مربوطــه اســت .بــرای ایــن کار تابــع هــدف مــورد نظــر توســط
الگوریتــم ازدحــام ذرات بــه حداقــل مقــدار ممکــن خــود میرســد .در تطابــق تاریخچـهی خــودکار،
آنالیــز حساسیتســنجی اغلــب روی مــدل شبیهســاز اعمــال میشــود .بــرای ایــن کار جهــت بهدســت
آوردن محــدودهی جدیــدی از متغیرهــای عدمقطعیــت (متغیرهــای تطابــق) کــه در آنهــا تابــع هــدف
حداقــل مقــدار را دارد ،آنالیــز حساسیتســنجی روی مــدل پروکســی انجــام شــد .بهکارگیــری
محدودههــای بهبــود یافتــه مربــوط بــه متغیرهــای عدمقطعیــت در الگوریتــم بهینهســازی ،منجــر بــه
افزایــش ســرعت بهینهســازی تابــع هــدف میشــود و همچنیــن خروجــی الگوریتــم بهینهســازی کــه
در واقــع همــان متغیرهــای تطابقنــد ،در زمــان کمتــر و بــا دقــت بیشــتری تولیــد میشــوند .کارآیــی
رویـهی ارائــه شــده در ایــن مقالــه بــا کارآیــی روش معمــول در تطابــق تاریخچــه مقایســه شــده اســت.
نتایــج حاصــل نشــان میدهــد کــه رویــهی ارائــه شــده نســبت بــه روش معمــول منجــر بــه نتایــج
مطمئنتــر ،ســرعت همگرایــی بیشــتر و خطــای کمتــری بیــن دادههــای واقعــی و شبیهســازی شــده
بــرای تطابــق تاریخچــه میگــردد .همچنیــن بهعلــت ســرعت عملکــرد زیــاد و عــدم نیــاز بــه تعــداد
زیــادی از مجموع ـهی دادههــا ،حداقــل مربعــات ماشــین بــردار پشــتیبان میتوانــد گزین ـهی مناســبی
جهــت ســاخت مــدل پروکســی باشــد.
با اسـتفاده از شبیهسـازی عددی میتوان به درکـی از رفتار واقعی مخزن
رسـید .جهت سـوق دادن دادههای شبیهسـازی شـده به سـمت دادههای
واقعـی ،بایـد عملیـات تطابـق تاریخچـه و تنظیـم متغیرهای مخـزن انجام
شـود [ .]1فرآیندهـای اصلـی تطابـق تاریخچـه شـامل انتخـاب متغیرهـا،
تعریـف مـدل ریاضـی ،تعریـف تابع هـدف ،آنالیز حساسـیت و شـرایط
توقـف اسـت .مسـائل عمده در تطابـق تاریخچـه عبارتند از:
تطابـق تاریخچـه بهصـورت دسـتی انجـام میشـود و بهدلیـل زیـادی
دادههـا ،معمـوالً نتایـج مطلوبـی بهدسـت نمیآیـد.
تنظیـم متغیرهـا جهـت تطابـق نتایـج شبیهسـاز بـا دادههـای واقعـی
بهدلیـل تعـداد زیـاد متغیرهـای مخـزن امـری دشـوار اسـت.
الگوریتمهـای بهینهسـازی مورد اسـتفاده در فرآیند تطابـق تاریخچه،
مسـائل را بهصـورت محلـی بهینـه میکننـد و بنابرایـن بـا وجـود چندین
حداقـل مقـدار خطـا ،جـواب قابلقبـول فراهم نمیشـود.
یـک رویـهی خـاص از تطابـق تاریخچـهی تنهـا بـرای یـک مـدل
شبیهسـازی اسـتفاده میشـود و بـرای سـایر مدلهـا غیرقابـل اسـتفاده
اسـت.
بنابرایــن بــرای حــل مســائل ذکــر شــده در بــاال روشهــای مختلفــی
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واژگان کلیدی:

حداقل مربعات ماشـــین بردار پشـــتیبان،
مدل پروکســـی ،الگوریتم ازدحام ذرات

از تطابــق تاریخچــهی خــودکار پیشــنهاد شــده اســت .در یــک روش
مناســب ،یکــی از مهمتریــن فعالیتهــا جهــت دســتیابی بــه نتایــج
قابلقبــول ،بهبــود الگوریتمهــای بهینهســازی جهــت رســیدن بــه
حداقــل خطــای سراســری اســت [ .]2در ایــن مقالــه الگوریتــم ازدحــام
ذرات 2کــه از معروفتریــن بهینهگرهــای سراســری مــورد اســتفاده
در مطالعــات گذشــته اســت بــهکار گرفتــه میشــود .ایــن الگوریتــم
نیازمنــد تعــداد زیــادی ارزیابــی تابــع هــدف بــرای بهینهســازی اســت.
امــا هــر ارزیابــی تابــع هــدف نیازمنــد اجــرای کامــل شــبیه ســاز اســت
کــه زمانبــر خواهــد بــود .بنابرایــن بهمنظــور کاهــش زمــان ارزیابــی
تابــع هــدف ،از مــدل پروکســی اســتفاده میکنیــم و مدلهــای
پروکســی جایگزیــن مــدل شــبیه ســاز مخــزن میشــوند .یــک مــدل
پروکســی مناســب بایــد ویژگیهــای زیــر را داشــته باشــد [:]3
بهطرز قابلقبولی از رفتار غیرخطی مدل واقعی پیروی نماید.
کاربرد و ساخت آن ساده باشد.
در مطالعــات قبلــی ،مدلهــای پروکســی مختلفــی بــرای مــدل
شبیهســاز ارائــه شــده کــه هــر مــدل تنهــا بــرای یــک مــدل مخــزن

خــاص قابلاســتفاده اســت .مدلهــای پروکســی میتواننــد بــا تســریع
محاســبات مقادیــر بهینــهی متغیرهــای مخــزن فرآینــد یافتــن ایــن
متغیرهــارا جهــت رســیدن بــه تطابــق تاریخچــه آســان نماینــد .بهدلیــل
رفتــار پیچیدهتــر مخــازن شــکافدار نســبت بــه مخــازن معمولــی ،ایــن
امــر بــرای مخــازن شــکافدار اهمیــت بیشــتری دارد .بــا توجــه بــه
اهمیــت کاربــرد مدلهــای پروکســی در تطابــق تاریخچــه ،مطالعــات
زیــادی در ایــن زمینــه انجــام شــده اســت .کولیــک و همــکاران [ ]4بــا
اســتفاده از مــدل پروکســی غیرخطــی ،بهینهســازی سراســری تطابــق
تاریخچــه را انجــام دادهانــد .آنهــا از شــبکههای عصبــی جهــت ســاخت
مــدل پروکســی اســتفاده کــرده و نشــان دادنــد کــه میتــوان بــا اســتفاده
از شــبکهی عصبــی ،تعــداد اجراهــای الزم جهــت رســیدن بــه تطابــق
تاریخچــه مطلــوب را کاهــش داد .یــو و همــکاران [ ]5بــرای ســاخت
مــدل پروکســی بهمنظــور رســیدن بــه تطابــق تاریخچــه از برنامــهی
ژنتیــک 3اســتفاده کردنــد .رامــی و همــکاران [ ]6بــا اســتفاده از سیســتم
نرو-فــازی وفقــی 4بهعنــوان مــدل پروکســی و ترکیــب آن بــا ارزیابــی
تفاضلــی 5تعــداد اجراهــای الزم مــدل شبیهســاز و زمــان مــورد نظــر
را کاهــش دادنــد .اعظمیفــرد و همــکاران [ ]7متغیرهــای مخزنــی
مؤثــر را جهــت طراحــی یــک مــدل پروکســی بــا اســتفاده از طراحــی
آزمایــش بهدســت آوردنــد .آنهــا بــا اســتفاده از ایــن روش عــدم
توانایــی محاســبهی تداخــل متغیرهــا را کــه یکــی از اشــکاالت روش
کالســیک اســت برطــرف کــرده و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه تخلخــل
و نفوذپذیــری افقــی ،متغیرهــای مؤثــر بــوده و بــا گذشــت زمــان ،اثــر
آنهــا کاهــش مییابــد .رحیمــی و همــکاران [ ]8بــا اســتفاده از نــرم
افــزار  Simoptتطابــق تاریخچـهی خــودکار مخــزن شــکافدار را بــرای
مــدل دینامیــک مخــزن انجــام دادنــد .آنهــا بــا اســتفاده از ایــن نرمافــزار
زمــان مــورد نیــاز جهــت تطابــق تاریخچــه را کاهــش داده و عــاوه بــر
آن دقــت متغیرهــای تخصیــص داده شــده بــه مــدل را افزایــش دادنــد.
در ایــن مقالــه اســتفاده از حداقــل مربعــات ماشــین بــردار پشــتیبان
بهعنــوان مــدل پروکســی جهــت بهبــود فرآینــد تطابــق تاریخچــه ارائــه
شــده اســت.
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بــا توجــه بــه عملکــرد مناســب ماشــین بــردار پشــتیبان در تقریــب توابــع،
کاربــرد ایــن الگوریتــم در مدلســازی مخــازن نفتــی رشــد محسوســی
داشــته اســت .ماشــین بــردار پشــتیبان بهعنــوان یــک ســازمان یادگیــری،
مســائل غیرخطــی را بــه فضایــی بــا بُعــد باالتــر انتقــال میدهــد و بــا
اســتفاده از توابــع کرنــل مســأله را حــل میکنــد .بهمنظــور کاهــش
پیچیدگــی و افزایــش ســرعت محاســبات ،فــرم اصــاح شــدهی ماشــین
بــردار پشــتیبان تحــت عنــوان حداقــل مربعــات ماشــین بــردار پشــتیبان
پیشــنهاد شــده اســت [ .]9حداقــل مربعــات ماشــین بــردار پشــتیبان بهعنــوان
یــک تقریــب تابــع ،تابــع ( y(xرا از مجموع ـه   Nنمون ـهی آمــوزش }{xi,yi
 =1کــه در آن  xi RNدادههــای ورودی و  yi rدادههــای خروجــی

اســت تخمیــن میزنــد .حداقــل مربعــات ماشــین بــردار پشــتیبان رابطـهی1-
را جهــت تخمیــن ( y(xپیشــنهاد میکنــد:
)(1

y(x)=wT φ(x)+b

در ایــن رابطــه تابــع غیرخطــی ( φ(xدادههــای ورودی را جهــت کاهــش
پیچیدگــی و افزایــش ســرعت حــل مســأله بــه فضایــی بــا بُعــد باالتــر
انتقــال میدهــد b .مقــدار بایــاس و  wبــردار وزنــی اســت کــه بُعــدی
مشــابه بــا بُعــد فضــای تعریــف شــده دارد .بــرای تخمیــن حداقــل
مربعــات ماشــین بــردار پشــتیبان y(x( ،بایــد مســألهی زیــر را بهینــه کنــد:
باید حداقل گردد

∑ =1 e

*wT w + γ

کــه در آن * γمتغیــر تنظیــم و  eiمتغیــر خطاســت .پــس از حداقلســازی
ایــن مســأله میتــوان ( y(xرا بهشــکل رابط ـهی 2-بهدســت آورد:
)(2

y(x)=∑ =1 αi K(x,xi)+b

کــه در آن ) K(x,xiتابــع کرنــل و  αiضریــب الگرانــژ اســت کــه مقدار
پشــتیبان نامیــده میشــود αi .و  bاز مســألهی بهینهســازی توصیــف
شــده در بــاال بهدســت میآینــد .انــواع مختلفــی از توابــع کرنــل نظیــر
خطــی ،چندجملــهای و پایــه شــعاعی 7وجــود دارد .از میــان فرمهــای
قابلدســترس جهــت ســاخت تابــع کرنــل ،تابــع پایــه شــعاعی بیشــترین
بازدهــی را دارد و میتوانــد عملکــرد حداقــل مربعــات ماشــین بــردار
پشــتیبان را بهبــود بخشــد [ .]10تابــع پایــه شــعاعی بهشــکل رابط ـهی3-
تعریــف میشــود:
)(3

)K(x1,x2)=exp(-‖x1-x2 ‖2    ⁄ 2σ2

کــه در آن σ2ضخامــت تابــع پایــه شــعاعی اســت و مقادیــر * γوσ2

در طــول فرآینــد آمــوزش حداقــل مربعــات ماشــین بــردار پشــتیبان
بهدســت میآینــد.
 -2الگوریتم ازدحام ذرات

الگوریتــم ازدحــام ذرات کــه نخســتین بــار توســط کنــدی و
ابرهــارت ارائــه شــد [ ]11میتوانــد رقیبــی سرســخت بــرای ســایر
الگوریتمهــای تکاملــی در حــل مســائل بهینهســازی سراســری
باشــد .الگوریتــم ازدحــام ذرات بهعنــوان یــک روش بهینهســازی
اتفاقــی  8حرکــت گروهــی پرنــدگان و ماهیــان را مدلســازی
میکنــد .مطالعــات قبلــی نشــان میدهــد کــه الگوریتــم ازدحــام
ذرات در مقایســه بــا ســایر الگوریتمهــای بهینهســازی نظیــر
ژنتیــک الگوریتــم ،از ســرعت و بازدهــی بیشــتری برخــوردار اســت
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[ .]12دلیــل دیگــر انتخــاب الگوریتــم ازدحــام ذرات ،تعــداد کــم
متغیرهــای تنظیــم ،فرموالســیون ســاده و بهکارگیــری آســان آن
در کامپیوتــر اســت .در الگوریتــم ازدحــام ذرات ،مجموعــهای
از پاســخهای تولیــد شــده بهصــورت تصادفــی کــه ذره نامیــده
میشــوند از طریــق فضــای مســأله حرکــت میکننــد؛ بهنحــوی
کــه جایــگاه ذره مطابــق بــا تجربــهی شــخصی خــود ذره  9و ذرات
همســایه  10طبــق روابــط4-و 5تغییــر میکنــد:
)(4
)(5

)vi+1= w vi+c1 r1 (pbesti-xi )+c2r2 (gbesti-xi
xi+1=xi+∆tvi+1

کـه در آن  vسـرعت ذره r1, r2 ،اعـداد تولید شـده بهصـورت تصادفی
در بـازهی [ c1,c2 ،]0-1بهترتیـب شـدت جاذبـهی ذره بهسـمت ذرات
همسـایه و تجربـهی شـخصی خـود ذره ∆t ،متغیـر زمان و ارائـه کنندهی
حرکت ذره و  wعامل اینرسـی اسـت که اثر سـرعت را کنترل میکند.
در ایـن مقالـه مقـدار عـددی یـک بـرای ایـن متغیـر درنظـر گرفته شـده
اسـت .در تکـرار ( ) i+1ام سـرعت هـر ذره و دو نیرویـی کـه ذره را
بهسـمت ذرات همسـایه و تجربـهی شـخصی خـود ذره سـوق میدهـد
بـهروز میشـود .مـکان هـر ذره نیز با اسـتفاده از بردار سـرعت در انتهای
هـر تکـرار بـهروز میشـود.

میباشــد؛ بهطــوری کــه فشــار همــهی چاههــا در تمامــی مخــزن
برابــر اســت .همچنیــن عملکــرد چاههــا (نظیــر شــاخص بهــرهوری
چــاه  )11-نیــز تــا حــدود زیــادی مشــابه هــم هســتند .بنابرایــن میتــوان
خــواص شــکاف ایــن مخــزن را بــا تقریــب مناســبی همگــن فــرض
کــرد .در واقــع مســألهی مخــازن شــکافدار آنســت کــه خروجــی مــدل
ماننــد درصــد آب و گاز تولیــدی چاههــا و وقــوع پدیــدهی مخروطــی
شــدن بــه خــواص شــکافها نظیــر تخلخــل و ســیگما بســتگی دارد.
در ایــن مخــزن بهدلیــل عــدم وجــود دادههــای شکســتگی نظیــر
نمودارهــای  12FMIو ،13 FMSمدلســازی شکســتگی انجــام نشــده
اســت .بــا وجــود همگــن بــودن سیســتم شــکاف ایــن مخــزن ،سیســتم
ماتریــس آن مخــزن کام ـ ً
ا ناهمگــن اســت .جهــت نشــان دادن ایــن
ناهمگنــی ،توزیــع تخلخــل ماتریــس در شــکل 2-نشــان داده شــده
اســت.

 2توزیع تخلخل ماتریکس

 -4روش بررسی
 -1-4آمادهسازی دادهها

 1نمای سهبعدی مخزن مورد مطالعه

 -3منطقهی مورد مطالعه

منطقـهی مــورد مطالعــه ایــن مقالــه یکــی از مخــازن شــکافدار منطقهی
نفتــی خوزســتان اســت .ایــن مخــزن بخشــی از مخــزن آســماری اســت
کــه عمدتــاً از کربنــات (ســنگآهک و دولومیــت) تشــکیل شــده
اســت .نمــودار طــرح کلــی ایــن مخزن شــامل ســه فــاز نفــت ،آب و گاز
در شــکل 1-نشــان داده شــده اســت .خــواص ایــن مخــزن بهصــورت
خالصــه در جــدول 1-ارائــه شــده اســت.
مــدل ایــن مخــزن کــه شــدیدا ً شــکافدار اســت تخلخــل دوگانــه
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بهعلــت ناهمگنــی زیــاد مخــازن شــکافدار ایــران ،دادههــای ایــن نــوع
مخــازن محدودیــت وســیعی از عدمقطعیــت دارنــد .ایــن عدمقطعیــت
عمدتــاً از دادههــای مربــوط بــه شــبکهی شــکاف ،حجــم آبــده و ...
ناشــی شــده و منجــر بــه پیچیدگــی مــدل مخــزن میشــود کــه ارزیابــی
ایــن مــدل ،نتایــج غیرقابلقبولــی تولیــد میکنــد .در ایــن مقالــه
متغیرهایــی کــه درجــهی عدمقطعیــت باالتــر و بیشــترین تأثیــر را بــر
رفتــار مخــازن شــکافدار دارنــد بهعنــوان متغیرهــای تطابــق جهــت
تطابــق تاریخچــهی مخــزن شــکافدار انتخــاب شــدهاند .جــدول2-
متغیرهــا را بهعنــوان دادههــای ورودی جهــت ســاخت مــدل پروکســی
بــرای فرآینــد تطابــق تاریخچــه نشــان میدهــد.
مهمتریــن مرحلــه جهــت ســاخت مــدل پروکســی بــا عملکــرد بــاال،
نمونهگیــری از دادههــای ورودی اســت (طراحــی آزمایــش روی
دادههــا) .روشهــای مختلفــی بــرای نمونهگیــری از دادههــا و طراحــی
آزمایــش نظیــر التیــن هایپــر کیــوب 14و طراحــی پلکــت -برمــن 15و

 1خواص مخزن در مدل شبیهساز

مقدار

کمیت

مقدار

کمیت

53

ابعاد X

0/18589

تراوایی متوسط ماتریکس در جهت (md)y,x

15

ابعاد Y

0/34677

تراوایی متوسط ماتریکس در جهت (md)z

146

ابعاد Z

0/05503

تخلخل متوسط ماتریکس

1174

ضخامت متوسط شکاف در جهت (ft)x

3223/6

فشار متوسط شکاف )(psi

1543/6

ضخامت متوسط شکاف در جهت (ft)y

3219/4

فشار متوسط ماتریکس ()psi

22/169

ضخامت متوسط شکاف در جهت (ft)z

0.58231

درجهی متوسط اشباع نفت در شکاف

1207/9

ضخامت متوسط ماتریکس در جهت (ft) x

0/33771

درجهی متوسط اشباع آب در شکاف

1559/9

ضخامت متوسط ماتریکس در جهت (ft)y

0/36983

درجهی متوسط اشباع نفت در ماتریکس

22/246

ضخامت متوسط ماتریکس در جهت (ft)z

0/61439

درجهی متوسط اشباع آب در ماتریکس

نفت زنده ،آب و گاز

فازهای فعال

62/428

چگالی آب )(Ib ⁄ ft3

58035

تعداد سلولهای فعال شکاف

0/0608

چگالی گاز )(Ib ⁄ ft3

58035

تعداد سلولهای فعال ماتریس

51/78

چگالی نفت )(Ib ⁄ ft3

707/09

تراوایی متوسط شکاف در جهت (md)y,x

6070

سطح تماس آب و نفت ()ft

445/41

تراوایی متوسط شکاف در جهت (md)z

2750

سطح تماس گاز و نفت ()ft

0/00786

تخلخل متوسط شکاف

3553366676

مقدار اولیهی نفت درجا ()STB

 2ویژگیهای متغیرهای ورودی

انحراف معیار

متوسط

حداکثر

حداقل

مقدار اولیه

شمار دادهها

متغیرها

0/009505285

0/054222972

0/2

0/03

0/1

480

تخلخل آبده

575/5163989

1025/057408

2000

1

20

480

تراوایی آبده ()md

3214/940298

19041/81708

25000

3000

5000

480

شعاع آبده ()ft

3000

700

2000

480

ارتفاع آبده ()ft

636/4149481

1858/985328

تراکمپذیری آبده ()psi-1

5/72527×10-5

0/000199214

2/96×10-4

9/89×10-5

5/0 ×10-5

1/41999×10-5

0.000175379

200×10-6

150×10-6

160 ×10-6

480

0/028564032

0/050673449

0/1

0/0001

0/002

480

26/09562503

56/34262044

100

10

20

480

ارتفاع بالک ماتریکس ()ft

0/213547505

0/634034597

1

0/2

0/5

480

ضربکنندهی حجم منفذ

87/10665108

350/1113464

500

90

100

480

تراوایی شکاف ((z) )md

556/5866535

1043/143136

2000

50

1000

480

تراوایی شکاف ((x&y) )md

0/002747863

0/005592596

0/01

0/0001

0/002

480

تخلخل شکاف

3/72571×10-6

8/71×10-6

15×10-6

2×10-6

3/55 ×10-6

480
480

تراکمپذیری ماتریکس ()psi-1
تراکمپذیری شکاف ()psi-1
عامل شکل (سیگما) ()psi-2
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 ...در دســترس اســت .از بیــن روشهــای نمونهگیــری ،التیــن هایپــر
کیــوب بازدهــی محاســباتی بیشــتری دارد [ .]13بــرای طراحــی  nنمونــه
داده ،التیــن هایپــر کیــوب توزیــع احتمالی-تجمعــی را بــرای هــر یــک
از متغیرهــای ورودی بهدســت مـیآورد .ســپس التیــن هایپــر کیــوب n
نمونــه نقطــه را بــا توزیــع یکنواخــت روی توزیــع احتمالی-تجمعــی هــر
یــک از متغیرهــا پیشــنهاد میکنــد .مقادیــر حاصــل بــرای متغیرهــای
ورودی مربــوط بــه ایــن  nنقطــه جهــت ســاخت نمونــه بهصــورت
تصادفــی بــا یکدیگــر ترکیــب میشــوند .بــا اســتفاده از التیــن هایپــر
کیــوب ،از  13متغیــر تعریــف شــده 480 ،مجموعــه داده بهعنــوان
فایلهــای ورودی جهــت اجــرا در مــدل شبیهســاز تولیــد شــدهاند.
ایــن  480مجموعــه داده بهعنــوان متغیرهــای ورودی جهــت ســاخت
مــدل پروکســی اســتفاده میشــوند .هــدف ایــن مقالــه تطابــق دادههــای
مربــوط بــه نــرخ نفــت ،آب و گاز و فشــار اســتاتیک مربــوط بــه همــه
چاههــای ایــن مخــزن بــا دادههــای واقعــی مربوطــه اســت .بعــد از
اجــرای مــدل شبیهســاز ،نــرخ نفــت ،آب و گاز و فشــار اســتاتیک
بهعنــوان خروجیهــای مــدل شبیهســاز بــرای ســاخت تابــع هــدف
اســتفاده میشــوند .تابــع هــدف بهشــکل رابط ـهی 6-تعریــف میشــود:
((6

Objective Function = ∑i

( ) ( )xبهعنــوان مقــدار شبیهســازی شــده از مــدل شبیهســاز
بهدســت میآیــد ) ( )x( .بهعنــوان مقــدار واقعــی حاصــل از
تاریخچـهی تولیــد مخــزن و  σiبیانگــر انحــراف معیــار دادههــای واقعــی
اســت .تابــع هــدف بــرای نــرخ نفــت ،آب و گاز و فشــار اســتاتیک
بهشــکل جداگانــه تعریــف میشــود .تابــع هــدف نهایــی جمــع وزنــی
توابــع هدفــی اســت کــه بهصــورت جداگانــه بــرای نــرخ نفــت ،آب و
گاز و فشــار اســتاتیک تعریــف میشــود .شــکل 3-چگونگــی ســاخت
تابــع هــدف نهایــی را نشــان میدهــد .وزنهــای مــورد نیــاز بــرای جمــع
وزنــی جهــت ســاخت تابــع هــدف نهایــی ،بــرای یکسانســازی اثــرات
توابــع هــدف بــر تابــع هــدف نهایــی اســتفاده میشــود .ایــن وزنهــا
بــر اســاس مرتبــه و انــدازهی نــرخ نفــت ،آب و گاز و فشــار اســتاتیک
تنظیــم میشــوند .بهعلــت بیشــتر بــودن مرتبــه و انــدازهی نــرخ نفــت

 3ساخت تابع هدف نهایی
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نســبت بــه ســایر متغیرهــای خروجــی ،کوچکتریــن مقــدار وزنــی بــه
نــرخ نفــت تخصیــص مییابــد .جــدول 3-مقادیــر وزنهــای مــورد
اســتفاده جهــت ســاخت تابــع هــدف نهایــی را نشــان میدهــد.

3

مقدار وزنهای مورد استفاده در ساخت تابع هدف نهایی
مقدار وزنها

w1

w2

w3

w4

5

10

10

10

 -2-4ســاخت مــدل پروکســی بــا اســتفاده از حداقــل مربعــات
ماشــین بــردار پشــتیبان

ساخت مدل پروکسی در قالب مراحل زیر خالصه می گردد:
مجموع ـهی دادههــای موجــود بــه ســه قســمت آمــوزش ،ارزیابــی و
آزمایــش تقســیم میشــوند .مجموع ـهی دادههــای آمــوزش و ارزیابــی
بــرای ســاخت مــدل حداقــل مربعــات ماشــین بــردار پشــتیبان و مجموعــه
دادههــای آزمایــش بــرای بازبینــی و ارزیابــی عملکــرد و بازدهــی ایــن
مــدل اســتفاده میشــوند.
بــا اســتفاده از مجموعــه دادههــای آمــوزش ،متغیرهــای ( σ2متغیــر
ضخامــت کرنــل) و *( γمتغیــر تنظیــم) مقداردهــی اولیــه میشــوند.
بــا اســتفاده از روش جســتجوی شــبکه 16بههمــراه روش وارســی
اعتبــار 17مقادیــر بهینــهی متغیرهــای  σ2و * γبهدســت میآینــد.
در ایــن مقالــه وارســی اعتبــارده چیــن 18اســتفاده میشــود .در ایــن
فرآینــد مجموع ـهی دادههــای آمــوزش بــه ده قســمت مســاوی تقســیم
میشــوند .تعــداد  9بخــش بهعنــوان دادههــای آمــوزش شــبکه و بخــش
باقیمانــده بهعنــوان دادههــای ارزیابــی شــبکه اســتفاده میشــوند.
حداقــل مربعــات ماشــین بــردار پشــتیبان توســط دادههــای آمــوزش
شــبکه آمــوزش داده میشــوند .بهینهســازی  σ2و * γاز طــرق فرآینــد
آمــوزش حداقــل مربعــات ماشــین بــردار پشــتیبان انجــام میشــود .پــس

از آمــوزش مــدل حداقــل مربعــات ماشــین بــردار پشــتیبان ،ایــن مــدل
بــا اســتفاده از دادههــای ارزیابــی شــبکه آزمایــش میشــود کــه ایــن
فرآینــد  10مرتبــه تکــرار میگــردد .فرآینــد آمــوزش و آزمایــش مــدل
حداقــل مربعــات ماشــین بــردار پشــتیبان تــا رســیدن بــه شــرایط توقــف
ادامــه مییابــد .در ایــن شــرایط ،مقادیــر بهینــهی  σ2و * γبــا حداقــل
خطــا بهدســت میآینــد.
پــس از بهدســت آوردن مقادیــر بهینــهی  σ2و * ،γایــن متغیرهــا
جهــت ســاخت مــدل حداقــل مربعــات ماشــین بــردار پشــتیبان اســتفاده
میشــوند .جــدول 4-مقادیــر بهین ـهی  σ2و * γرا جهــت ســاخت مــدل
حداقــل مربعــات ماشــین بــردار پشــتیبان نشــان میدهــد.
پــس از ســاخت مــدل حداقــل مربعــات ماشــین بــردار پشــتیبان،
دادههــای آزمایــش بهمنظــور ارزیابــی عملکــرد ایــن مــدل اســتفاده
میشــوند.

اجــرا در مــدل شبیهســاز توســط التیــن هایپــر کیــوب تهیــه شــدهاند.
از بیــن ایــن  480مجموع ـهی داده ،تنهــا در  270مجموعــه ،همگرایــی
مــدل شبیهســاز مخــزن بهدســت آمــد .بهترتیــب  15 ،70و  15درصــد
از مجموعــه دادههــای ورودی بهعنــوان دادههــای آمــوزش ،ارزیابــی
و آزمایــش تعریــف میشــوند .جــدول 5-عملکــرد مــدل پروکســی
ســاخته شــده را نشــان میدهــد.
شــکلهای 4-تــا  6اختــاف بیــن دادههــای واقعــی و خروجیهــای
شبیهســازی شــده توســط مــدل پروکســی را بــرای مراحــل آمــوزش،
ارزیابــی و آزمایــش نشــان میدهنــد.
 4مقادیر بهینه ی  σ2و * γجهت ساخت مدل حداقل مربعات ماشین بردار
پشتیبان
متغیرهای تنظیم

 -3-4ارزیابی عملکرد مدل

ارزیابــی دقــت پیشبینــی مــدل ،آخریــن و مهمتریــن مرحلــهی
فرآینــد مدلســازی اســت .بــرای ایــن کار جهــت ارزیابــی عملکــرد ،از
19
آنالیــز ک ّمــی مــدل اســتفاده شــده اســت .بنابرایــن ،ضریــب همبســتگی
( ،)R2خطــای نســبی مطلــق )ARE( 20و ریشــهی دوم متوســط مربــع
خطــا)RMSE( 21بــرای آنالیــز ک ّمــی اســتفاده میشــود ARE .کــه
نشــاندهندهی نزدیکــی دادههــای شبیهســازی شــده بــه دادههــای
واقعــی اســت .بهشــکل رابطــهی 7-تعریــف میشــود:
)(7

=ARE

کــه ( ) yiدادهی واقعــی و مقــدار پیشبینــی شــده توســط مــدل
پروکســی اســت R2 .مقــداری را فراهــم میکنــد کــه بیانگــر موفقیــت
در کاهــش انحــراف معیــار بــا اســتفاده از آنالیــز رگراســیون اســت و
بهشــکل رابطــهی 8-تعریــف میشــود:
)(8
که مقدار متوسط  yiاست.
 RMSEاختــاف بیــن دادهی شبیهســازی شــده و واقعــی را نشــان
میدهــد و بهشــکل رابطــهی 9-تعریــف میشــود:
)(9

= RMSE

که  nتعداد دادههای واقعی است.
 -5نتایج مدل

تعــداد  480مجموعهیــی داده بهعنــوان فایلهــای ورودی جهــت

5

σ2

*γ

1/5982

3/1392

عملکرد مدل حداقل مربعات بردار پشتیبان

R2

ARE

RMSE

نمونه

0/9491

0/7302

25/639

دادههای آموزش

0/9392

0/8691

27/8243

دادههای ارزیابی

0/9363

0/9326

30/275

دادههای آزمایش

بـــرای تطابـــق تاریخچـــه ،خروجـــی مـــدل پروکســـی (تابـــع هـــدف
نهایـــی) بایـــد توســـط الگوریتمهـــای بهینهســـازی بـــه حداقـــل
برســـد .در واقـــع الگوریتمهـــای بهینهســـازی ،مجموعـــهای از
متغیرهـــای ورودی را کـــه منجـــر بـــه حداقـــل شـــدن تابـــع هـــدف
میشـــوند انتخـــاب میکننـــد .بهعبـــارت دیگـــر تطابـــق تاریخچـــه
روی مـــدل شبیهســـاز انجـــام میشـــود .در تطابـــق تاریخچـــهی
خـــودکار ،آنالیـــز حساسیتســـنجی اغلـــب روی مـــدل شبیهســـاز
اعمـــال میگـــردد .بـــرای بهدســـت آوردن محـــدودهی جدیـــدی
از متغیرهـــای عدمقطعیـــت (متغیرهـــای تطابـــق) کـــه در آنهـــا تابـــع
ه ــدف حداق ــل مق ــدار را دارد ،آنالی ــز حساسیتس ــنجی روی م ــدل
پروکســـی نیـــز اعمـــال میشـــود .بهکارگیـــری محدودههـــای
بهبـــود یافتـــه مربـــوط بـــه متغیرهـــای عدمقطعیـــت در الگوریتـــم
بهینهســـازی ،منجـــر بـــه افزایـــش ســـرعت بهینهســـازی تابـــع هـــدف
میشـــود .همچنیـــن خروجـــی الگوریتـــم بهینهســـازی کـــه در
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4

دادههای آموزش در LSSVM

5

دادههای ارزیابی در LSSVM

حجـــم منفـــذ  22بیشـــترین تأثیـــر را در خروجـــی مـــدل پروکســـی
دارنـــد .بـــرای تطابـــق تاریخچـــه ،خروجـــی مـــدل پروکســـی
(تابـــع هـــدف نهایـــی) بایـــد توســـط الگوریتمهـــای بهینهســـازی
بـــه حداقـــل برســـد .در واقـــع الگوریتمهـــای بهینهســـازی،
مجموعـــهای از متغیرهـــای ورودی را کـــه منجـــر بـــه حداقـــل
شـــدن تابـــع هـــدف میشـــوند انتخـــاب میکننـــد .بهعبـــارت
دیگـــر تطابـــق تاریخچـــه روی مـــدل شبیهســـاز انجـــام میشـــود.
در تطابـــق تاریخچـــهی خـــودکار ،آنالیـــز حساسیتســـنجی اغلـــب
روی مـــدل شبیهســـاز اعمـــال میگـــردد .بـــرای بهدســـت آوردن
محـــدودهی جدیـــدی از متغیرهـــای عدمقطعیـــت (متغیرهـــای
تطاب ــق) ک ــه در آنه ــا تاب ــع ه ــدف حداق ــل مق ــدار را دارد ،آنالی ــز
حساسیتســـنجی روی مـــدل پروکســـی نیـــز اعمـــال میشـــود.
بهکارگیـــری محدودههـــای بهبـــود یافتـــه مربـــوط بـــه متغیرهـــای
عدمقطعیـــت در الگوریتـــم بهینهســـازی ،منجـــر بـــه افزایـــش
ســـرعت بهینهســـازی تابـــع هـــدف میشـــود .همچنیـــن خروجـــی
الگوریتـــم بهینهســـازی کـــه در واقـــع همـــان متغیرهـــای تطابـــق
هســـتند در زمـــان کمتـــر و بـــا دقـــت بیشـــتری تولیـــد میشـــوند.
بنابرایـــن تعییـــن محدودههـــای جدیـــد از متغیرهـــای ورودی

حساســیت تابــع هــدف نهایــی نســبت بــه متغیرهــای ورودی در
7
مــدل پروکســی

 6دادههای آزمایش در LSSVM

واق ــع هم ــان متغیره ــای تطاب ــق هس ــتند در زم ــان کمت ــر و ب ــا دق ــت
بیشـــتری تولیـــد میشـــوند .بنابرایـــن تعییـــن محدودههـــای جدیـــد
از متغیرهـــای ورودی ســـبب بهبـــود بازدهـــی تطابـــق تاریخچـــه
میگـــردد .شـــکل 7-حساســـیت تابـــع هـــدف نهایـــی را نســـبت بـــه
متغیرهـــای ورودی بهصـــورت کلـــی نشـــان میدهـــد .بـــا توجـــه بـــه
ای ــن ش ــکل ،تراوای ــی ش ــکاف در جهته ــای  xو  yو ضربکنن ــدهی
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ســـبب بهبـــود بازدهـــی تطابـــق تاریخچـــه میگـــردد .شـــکل7-
حساســـیت تابـــع هـــدف نهایـــی را نســـبت بـــه متغیرهـــای ورودی
بهصـــورت کلـــی نشـــان میدهـــد .بـــا توجـــه بـــه ایـــن شـــکل،
تراوایـــی شـــکاف در جهتهـــای  xو  yو ضربکننـــدهی حجـــم
منفـــذ بیشـــترین تأثیـــر را در خروجـــی مـــدل پروکســـی دارنـــد.
بنابرایـــن انتخـــاب و تعییـــن محدودههـــای اصـــاح شـــدهی
ایـــن متغیرهـــا بایـــد بـــا دقـــت بیشـــتری انجـــام گیـــرد .جـــدول6 -
محدودههـــای اصـــاح شـــدهی متغیرهـــای ورودی را نشـــان
میدهـــد .مرحلـــهی بعـــدی اســـتفاده از محدودههـــای اصـــاح
شـــده در الگوریتـــم بهینهســـازی اســـت .ایـــن الگوریتـــم
بهینهســـازی یکســـری متغیرهـــای قابلتنظیـــم دارد کـــه
بـــرای میـــزان کـــردن فرآینـــد بهینهســـازی اســـتفاده میشـــوند.
متغیرهـــای اصلـــی تنظیـــم رفتـــار الگوریتـــم ازدحـــام ذرات
ش ــامل  C 2, C 1و ان ــدازهی ازدح ــام اس ــت .تنظی ــم ای ــن متغیره ــا
چگونگـــی بهینهســـازی فضـــای جســـتجو را تعییـــن میکنـــد.
عملکـــرد بهتـــر الگوریتـــم نیازمنـــد مقـــدار مناســـب متغیرهـــای
تنظیـــم اســـت .در مقالـــهی حاضـــر بـــرای حـــل ایـــن مســـأله از
روش آزمایـــش و خطـــا اســـتفاده شـــده اســـت .تعـــداد  15مـــورد
تغییـــر روی الگوریتـــم ازدحـــام ذرات بررســـی شـــده و عملکـــرد
آن بـــر اســـاس متوســـط مربـــع خطـــا بهدســـت آمـــده اســـت.
بهعلـــت تعـــداد زیـــاد متغیرهـــای تطابـــق تاریخچـــه ( 13متغیـــر)،
الگوریتـــم ازدحـــام ذرات جهـــت بهبـــود عملکـــرد خـــود نیازمنـــد
تع ــداد زی ــادی ذره ( 4000 ،3000و  )5000اس ــت .ش ــکل 8-تأثی ــر
متغیرهـــای تنظیـــم را بـــر عملکـــرد الگوریتـــم اســـت کـــه نشـــان
میدهـــد افزایـــش انـــدازهی ازدحـــام اثـــر ناچیـــزی بـــر عملکـــرد
الگوریتـــم ازدحـــام ذرات دارد .همچنیـــن بایـــد درنظـــر گرفـــت
کـــه افزایـــش انـــدازهی ازدحـــام ،حجـــم محاســـبات را افزایـــش
داده و در نتیجـــه ســـرعت همگرایـــی مســـأله بهســـمت جـــواب
مـــورد نظـــر را کاهـــش میدهـــد.
بـــر اســـاس نتایـــج ارائـــه شـــده در ایـــن مقالـــه در بیـــن اجراهـــای
انج ــام ش ــده ،بهترتی ــب مقادی ــر  1/5و  2/5ب ــرای  C1و  C2بهتری ــن
عملکـــرد را بـــرای الگوریتـــم بهینهســـازی بهدســـت آورده اســـت.
جـــدول 7-عملکـــرد الگوریتـــم بهینهســـازی را در مراحـــل اجـــرا
شـــده در ایـــن مقالـــه نشـــان میدهـــد.
در شــکل 9-متغیرهــای تطابــق حاصــل توســط روش ارائه شــده و روش
معمــول بــا یکدیگــر مقایســه شــدهاند .شــکل 10-مقادیــر تابــع هــدف
نهایــی را در برابــر تعــداد تکرارهــای شبیهســازی نشــان میدهــد.
همانطــور کــه مشــاهده میشــود بــا اســتفاده از مــدل پروکســی مطابــق
رویــهی ارائــه شــده در ایــن روش در مقایســه بــا روش معمــول ،در
تعــداد اجراهــای کمتــر ،مقــدار کمتــری بــرای تابــع هــدف بهدســت
آمــده اســت .اکنــون نوبــت وارد کــردن متغیرهــای تطابــق در مــدل
شبیهســاز جهــت ارزیابــی روی ـهی مــورد نظــر بــرای تطابــق تاریخچــه

اســت .در ایــن مقالــه خروجیهــای مــدل شبیهســاز کــه شــامل نــرخ
نفــت ،آب و گاز و فشــار اســتاتیک چاههاســت بــا دادههــای واقعــی
موجــود مقایســه شــدهاند .شــکلهای 11-تــا 14تطابــق تاریخچــهی
حاصــل از رویـهی ارائــه شــده و مقایسـهی آن بــا روش معمــول را نشــان
 6محدودهی اصالح شدهی متغیرهای ورودی در مدل پروکسی

محدودهی اصالح شده

متغیرها

0/04 - 0/0625

تخلخل آبده

200 - 1400

تراوایی آبده )(md

1/8×104 - 2/4×104

شعاع آبده )(ft

750 - 1900

ارتفاع آبده )(ft

1/75×10-4 - 2/5×10-4

تراکمپذیری آبده ()psi-1

6×10-6 - 11×10-6

تراکمپذیری ماتریکس ()psi-1

1/5×10-4 - 1/75×10-4

تراکمپذیری شکاف ()psi-1

0/005 - 0/04

عامل شکل (سیگما) ()ft-2

50 - 90

ارتفاع بالک ماتریکس )(ft

0/25 - 0/75

ضربکنندهی حجم منفذ

200 - 400

تراوایی شکاف )(md) (z

100 - 400

تراوایی شکاف )(md) (x&y

0/0025 - 0/0065

تخلخل شکاف
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میدهــد.
جــدول -8عملکــرد مــدل پروکســی و روش معمــول در تطابــق
تاریخچــه را نشــان میدهــد.
 RMSEنشــان داده شــده در ایــن جــدول اختــاف بیــن دادههــای
شبیهســازی شــده و واقعــی را نشــان میدهــد .همانطــور کــه
مشــاهده میشــود روش ارائــه شــده در مقایســه بــا روش معمــول
عملکــرد بهتــری داشــته اســت .شــکل 13-تطابــق تاریخچــهی نــرخ
آب را نشــان میدهــد .بهعلــت کــم بــودن تعــداد دادههــای مربــوط
بــه نــرخ آب ،عملکــرد مــدل پروکســی و الگوریتــم بهینهســازی
تــا حــدودی افــت داشــته اســت؛ ایــن در حالــی اســت کــه عملکــرد
ایــن دو در تطابــق تاریخچ ـهی نــرخ گاز و نفــت بســیار مناســب اســت
(شــکلهای11 -و .)12بــرای بررســی تطابــق تاریخچـهی فشــار اســتاتیک
چاههــا ،چــاه 1-بهصــورت تصادفــی انتخــاب شــده اســت .شــکل14-
مربــوط بــه تطابــق تاریخچ ـهی فشــار اســتاتیک چــاه 1-اســت .در حیــن
تولیــد ،دادههــای فشــاری توســط ِگیجهــای ســرچاهی کــه اغلــب نویــز
دارنــد ثبــت میشــوند .وجــود ایــن نویزهــا ســبب کاهــش عملکــرد مــدل
پروکســی و الگوریتــم بهینهســازی میگردنــد.

8

عملکرد مدل پروکسی و روش معمول در تطابق تاریخچه

کمیت

RMSE

روش معمول

مدل پروکسی

خروجی شبیهساز

385/9

107/5774

نرخ جریان گاز

495/1

315/27

نرخ جریان نفت

46/68

6/3433

نرخ جریان آب

34/919

6/1475

فشار استاتیک چاه 1-

41/884

6/3505

فشار استاتیک چاه 6-
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MSE

C2

C1

اندازهی ازدحام

اجرا

113/132

2/5

1/5

3000

1

115/223

2/3

1/7

3000

2

116/754

2

2

3000

3

117/121

1/8

2/2

3000

4

119/587

1/5

2/5

3000

5

112/802

2/5

1/5

4000

6

113/937

2/3

1/7

4000

7

116/142

2

2

4000

8

116/789

1/8

2/2

4000

9

118/381

1/5

2/5

4000

10

112/642

2/5

1/5

5000

11

113/285

2/3

1/7

5000

12

115/585

2

2

5000

13

115/285

1/8

2/2

5000

14

117/285

1/5

2/5

5000

15

10

مقادیــر تابــع هــدف نهایــی را در برابــر تعــداد تکرارهــای
شبیهســازی

11

نرخ جریان گاز

12

نرخ جریان نفت

13

نرخ جریان آب

 14فشار استاتیک چاه 1-

نتیجهگیری
با ارزیابی نتایج حاصل میتوان نتیجه گرفت:
بهعلــت ســرعت عملکــرد زیــاد و عــدم نیــاز بــه تعــداد زیــادی از
مجموع ـهی دادههــا ،حداقــل مربعــات ماشــین بــردار پشــتیبان میتوانــد
گزین ـهی مناســبی جهــت ســاخت مــدل پروکســی باشــد.
انــدازهی جمعیــت اثــر چندانــی بــر عملکــرد الگوریتــم ازدحــام
ذرات نــدارد.
تراوایــی شــکاف در جهتهــای  xو  yو ضربکننــدهی حجــم
منفــذ ،بیشــترین اثــر را در خروجــی مــدل پروکســی دارنــد .بنابرایــن
بایــد انتخــاب و تعییــن محدودههــای اصــاح شــدهی ایــن متغیرهــا بــا
دقــت بیشــتری انجــام گیــرد.
رویــهی ارائــه شــده نســبت بــهروش معمــول ،منجــر بــه نتایــج
مطمئنتــر ،ســرعت همگرایــی بیشــتر و خطــای کمتــری بیــن دادههــای
واقعــی و شبیهســازی شــده بــرای تطابــق تاریخچــه خواهــد بــود.
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9. Personal best position

17. cross-validation

2. Particle Swarm Optimization (PSO)

10. Global best position

18. ten-fold cross-validation

3. Genetic programming

11. Well productivity index

19. correlation coefficient

4. Adaptive neuro-fuzzy system

12. Formation Micro Imaging

20. absolute relative error

5. Differential evolution

13. Formation Micro Scanner

21. root mean square error

6. Least square support vector machine

14. Latin hypercube sampling

22. pore volume multiplier

7. radial basis function

15. Plackett-Burman designs

8. Stochastic optimization technique

16. grid search technique
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