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بهینه سازی عملیات حفاری یکی از مهم ترین اقدامات برای دستیابی 
به حداقل هزینه ها و انجام یک عملیات حفاری اقتصادی اس��ت. با 
تخمین دقی��ق نرخ نفوذROP( 1( می ت��وان در هزینه های مصرفی 
فرآیند حف��اری صرفه جویی کرده و از این رو بودجه فرآیند حفاری 
را به طور قابل مالحظه ای کاهش داد. نرخ نفوذ به عنوان یک متغیر 
وابس��ته به متغیرهای مستقل عملیات حفاری به شمار می رود.]1[ 
چندین مدل ریاضی نرخ نفوذ در چند دهه اخیر منتش��ر ش��ده اند 
که یکی از جامع ترین آنها، مدل بورگوان و یانگ]2[ اس��ت. اگرچه 
مدل های ریاضی نرخ نفوذ بس��یار س��ودمند هس��تند، اما الگوهای 
همبس��تگی میان متغیرهای اثرگذار بر نرخ نفوذ به درستی توسط 

این مدل ها تشخیص داده نمی شود.
 در طول چند دهه گذش��ته، توس��عه روش ه��ای مبتنی بر هوش 
محاس��باتی در حوزه نفت و گاز، به یک زمینه چالش برانگیز برای 

محققین تبدیل شده است. پیدایش روش های نوین در حوزه هوش 
محاس��باتی، پیش��رفت قابل توجهی را در مدل س��ازی پارامترهای 
حف��اری پدید آورده اس��ت. در ای��ن حوزه، تع��دادی از محققان از 
ترکی��ب الگوریتم های فرا ابتکاری با مدل های ریاضی، به عنوان یک 
رویکرد در تخمین نرخ نفوذ استفاده کردند.]3 و 4[ برخی دیگر از 
محققین، از روش های مبتنی بر آموزش ماش��ین برای تخمین نرخ 
نفوذ اس��تفاده كردند.]5 - 8[ هدف از این مطالعه، اس��تفاده از دو 
روش شبکه های عصبی پایه شعاعی2 بهینه شده با الگوریتم ازدحام 
ذراتPSO-RBF( 3( و ماشین یادگیری افراطی4 )ELM(، به منظور 

مدل سازی و تخمین نرخ نفوذ است.
 ش��بکه های عصبی مبتنی بر توابع پایه ای شعاعی)RBFNN(، نوع 
 Moody and خاصی از شبکه های عصبی مصنوعی است که توسط
darken, )1989( ارائه ش��ده اس��ت.]9[ از جمله مزایای این روش، 
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یادگی��ری افراط��ی )ELM(، برای تخمین نرخ نفوذ اس��ت. RBFNN، یکی از روش های مدل س��ازی در 
تخمین توابع غیرخطی به شمار می رود، که به دلیل داشتن تنها یک الیه پنهان، محاسبات و پیچیدگی 
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تقریب فراهم آورده است. در این پژوهش، از داده های واحد نمودارگیری گِل )MLU( جمع آوری شده از 
یک چاه حفاری شده واقع در میدان نفتی رگ سفید در جنوب غربی ایران استفاده شده است. این داده ها 
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توانایی تش��خیص دقیق الگوهای غیرخطی و امکان آموزش در یک 
روش مس��تقیم است. همچنین ساختار این شبکه، تنها از یک الیه 
پنهان میانی تشکیل شده، که همین مساله سبب کاهش محاسبات 
اضافی و افزایش عملکرد مدل می  ش��ود. ماش��ین یادگیری افراطی 
)ELM( نی��ز، یک روش جدید برای طبقه بن��دی الگو و نیز تقریب 

 Huang and et al, 2004 توابع می باش��د که نخس��تین بار توس��ط
مط��رح ش��د.]10[ روش ELM، یک تعمیم از ش��بکه های عصبی 
پرسپترون چند الیهMLP( 5( است که با ایجاد تغییراتی در ساختار 
و محاسبات الیه پنهان روش کالسیک، به سرعت و دقت باالیی در 

تخمین تابع هدف دست یافته است.
در ای��ن پژوهش، از داده های واح��د نمودارگیری گل )MLU( یک 
چاه حفاری ش��ده واقع در میدان نفتی رگ س��فید در جنوب غربی 
ایران اس��تفاده شده اس��ت. این پایگاه داده شامل نُه متغیر مستقل 
)پارامترهای عملیات حفاری( و یک متغیر وابسته )نرخ نفوذ( است. 
به منظ��ور بهبود کیفی��ت داده ها و عملکرد آموزش مدل، نخس��ت 
نقاط دور افتاده حذف ش��دند و نویز داده ها توس��ط روش میانگین 
وزن��ی متحرک6 کاهش یافت. س��پس از داده ه��ای پیش پردازش 
ش��ده، برای توسعه دو مدل PSO-RBF و ELM استفاده شد. دقت 
تقری��ب مدل های توس��عه داده ش��ده، به وس��یله معیارهای آماری 
 ،)R2(مختلفی با یکدیگر مقایس��ه ش��دند که ش��امل ضریب تعیین
ضریب رگرس��یون)R(، خطای میانگین مربع��ات )MSE(، خطای 
 )MAE( و میانگی��ن مطلق خطا )RMSE( ج��ذر میانگین مربعات
می باش��د. همچنین به منظور تحلیل بهتر خطای مدل ها، از نمایش 
همبس��تگی و مقایس��ه مقادیر واقعی در مقابل مقدار تخمین زده 
شده استفاده شد. بر اس��اس نتایج این مطالعه، ثابت شد که روش 
ELM نس��بت ب��ه روش PSO-RBF با دقت باالتری ن��رخ نفوذ را 

پیش بینی می کند. همچنین ثابت ش��د ک��ه کنترل نویز یک اقدام 
موثر قبل از فرآیند مدل س��ازی اس��ت. نتایج این مطالعه می تواند 
به عنوان یک اب��زار کارآمد برای طراحی، برنامه ریزي و مدیریت هر 

چه بهتر فرآیند حفاری چاه های آینده مورد توجه قرار گیرد.

1- مروری بر ادبیات تحقیق
یک��ی از اولی��ن تالش ها با هدف بهینه س��ازی حف��اری در مطالعه 
Graham and Muench, )1959( ]11[، ارائه ش��ده اس��ت. آنها به 

طور تحلیلی با ترکیب وزن روی مته و سرعت چرخش، یک رابطه 
تجربی ریاضی را به منظور تخمین عمر مته و نرخ نفوذ حفاری ارائه 
کردند. Maurer, )1962(]12[، یک معادله ریاضی را برای تخمین 

نرخ نفوذ حفاری به وسیله وزن روی مته و سرعت چرخش به وجود 
آورد. یک��ی از فرضی��ات مهم در این معادله، تمیزس��ازی موثر چاه 
از کنده های حفاری اس��ت. Galle and Woods,1963]13[، یکی از 
اولین محققانی هس��تند که تاثیر وزن روی مته و س��رعت چرخش 
را ب��ر روی نرخ نفوذ حفاری و با ه��دف کاهش هزینه های حفاری 
بررسی کردند. آنها همچنین تاثیر نرخ سایش دندانه های مته و نوع 
س��ازند را در رابطه خود در نظر گرفتند. یکی از مهم ترین مطالعات 
 Bourgoyne and اولی��ه در رابطه با نرخ نفوذ، مربوط ب��ه مطالعات
Young, 1974]2[ اس��ت. آنها یک مدل جامع حفاری را با هش��ت 

تابع و هشت ضریب منتشر کردند که نرخ نفوذ را با استفاده از روش 
رگرسیون چندگانه تخمین می زد. Walker et al,1986]14[، نشان 
دادند که کاهش نرخ نفوذ در اعماق زیاد حفاری به دلیل فشارهای 
پایین حفره می باشد که باعث افزایش مقاومت سنگ شده و میزان 
تمیزس��ازی موثر چاه را کاهش می دهد. آنها به این نتیجه رسیدند 
که نرخ نفوذ به خصوصیات س��نگ نیز وابس��ته است و بایستی در 
تخمین، این فاکتور در نظر گرفته ش��وند. به دلیل پیچیدگی ارتباط 
میان متغیرهای اثرگذار بر نرخ نفوذ، لزوم دس��تیابی به روش��ی با 
دقت و عملکرد باالتر همچنان وجود داش��ته و همین موضوع سبب 
شده تا استفاده از روش های مختلف هوش محاسباتی، به عنوان یک 
ابزار قدرتمند برای تخمین ROP مورد توجه محققین مختلف قرار 

گیرد.]15 - 16[
Bataee and Mohseni, 2011]17[، یک ش��بکه عصبی مصنوعی 

)ANN( را برای تش��خیص رابطه پیچیده میان متغیرهای حفاری 

توسعه دادند. هدف آنها تخمین و بهینه سازی نرخ نفوذ حفاری به 
منظورکاهش هزینه  حفاری چاه های آینده به وسیله مدل توسعه 
داده شده، بود. Jahanbakhshi, R. Keshavarzi, 2012]18[، یک 
مدل ANN را برای بررسی و پیش بینی نرخ نفوذ در یکی از میادین 
نفتی ایران توسعه دادند. متغیرهایی که آنها به عنوان ورودی مدل 
در نظر گرفتند ش��امل نوع س��ازند، خصوصیات مکانیک س��نگ، 
هیدرولی��ک حفاری،  نوع مته، وزن روی مته و س��رعت چرخش 
می باش��د. نتایج ارائه ش��ده عملکرد مطلوب م��دل ANN را ثابت 
کرد و نتیجه گرفته ش��د ک��ه این مدل می توان��د در برنامه ریزی 
فرآین��د حف��اری و بهره ب��رداری از چاه های نف��ت و گاز آینده در 
میدان مربوطه مورد استفاده قرار گیرد. Elkatatny, 2019]19[، از 
یک مدل جدید ANN ترکیب ش��ده با روش ارزیابی تفاضلی خود 
انطباقیSADE( 7(، برای تخمین نرخ نفوذ استفاده كرد. مدل ارائه 
شده دارای ساختاری با 5 ورودی و 30 نورون در الیه پنهان بود. 
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در مطالعه انجام ش��ده توس��ط آنها، از داده های مکانیکی فرآیند 
حفاری و خصوصیات گل یک چاه حفاری شده، استفاده شده بود. 
Anemangely and et al, 2018 ]20[، ازترکیب شبکه های عصبی 

پرس��پترون چند الیه )MLP( با الگوریتم های بهینه س��از فاخته8 
)COA( و ازدح��ام ذرات )PSO( اس��تفاده كردند ت��ا نرخ نفوذ را 

تخمین بزنند. آنها داده های مورد نیاز برای تغزیه مدل ها را از یک 
چاه حفاری ش��ده واقع در میدان کرنج جمع آوری کردند و پس از 
کاهش نویز و انتخاب ویژگی، در فرآیند توس��عه مدل ها اس��تفاده 
كردند. نتایج این مطالعه نش��ان داد که روش COA-MLP دارای 
 .Zhao and et al .است PSO-MLP دقت باالتری نسبت به
 ANN 2019(]21[، ب��رای تخمین نرخ نفوذ حف��اری، از مدل(
 ،)LM( 9ترکیب ش��ده با سه تابع آموزش��ی لونبرگ مارکواردت
 )OSS( 11و روش وت��ری تک گام )SCG( 10گرادی��ان مزدوج
اس��تفاده كردند. در پایان مدل به دس��ت آمده، با  الگوریتم کلونی 
زنبور عس��لABC( 12( ترکیب ش��د تا مق��دار بهینه هر یک از 
پارامترهای حفاری با هدف رس��یدن ب��ه ماکزیم نرخ نفوذ تعیین 

شود. 
در مطالع��ه حاظر، از دو روش قدرتمند ش��بکه های عصبی افراطی 
)ELM( و ش��بکه های عصبی پایه ش��عاعی بهینه شده با الگوریتم 
ازدح��ام ذرات )PSO-RBF( ب��رای تخمی��ن نرخ نف��وذ حفاری 
اس��تفاده شده است. مقایسه دقت این دو روش برای انتخاب مدلی 
مناس��ب جهت تخمین و بهینه س��ازی نرخ نف��وذ حفاری، می تواند 
حائز اهمیت باش��د. همچنین در این مطالعه از روش میانگین وزنی 
متحرک گوسی به عنوان راهکاری موثر جهت کنترل نویز داده های 

حفاری استفاده شده است.

2- کلیات و روش ها
)ELM( 1-2- ماشین یادگیری افراطی

ماشین یادگیری افراطی )ELM(، یک روش جدید برای طبقه بندی 
 Huang, 2004 الگو و نیز تقریب توابع می باشد که نخستین بار توسط
مطرح ش��د.]10[ این روش، اساسا یک شبکه عصبی با ساختار تک 
الیه ای پیشخورSLFNs( 13( است که از تعداد گره های مختلفی در 
الیه میانی تش��کیل شده است. مطالعات تجربی در ادبیات تحقیق، 
نش��ان داده که روش ELM می تواند کارآیی پیش بینی قابل قبولی 
را، در مقایس��ه با ش��بکه های مبتنی بر الگوریتم ه��ای تکثیر مهور 

داشته باشد.]22[، ]24[
 عملکرد روش ELM به این صورت اس��ت که نخست یک ماتریس 

وزن تصادفی میان الیه ورودی و الیه پنهان تولید می ش��ود که در 
صورت فراهم آوردن شرایط مناسب تقریب، نیازی به تنظیم مجدد 
ندارن��د. در عوض وزن هایی که گره ه��ای مخفی را به الیه خروجی 
متصل می کنند، با س��رعت بس��یار باالیی در طی فرآیند آموزشی 
تغییر می کنند. در روش ELM، دس��تیابی به کوچک ترین خطای 
آم��وزش و کوچک ترین وزن های خروج��ی، جزو اولویت های اصلی 
آموزش شبکه می باشد. بر اساس نظریه شبکه های عصبی مصنوعی، 
معیار دستیابی به کوچک ترین وزن ها، یک عملکرد تعمیم مناسب 
برای مدل است، که سبب بهبود عملکرد و دقت تقریب می شود. با 
فرض L گره پنهان، عملکرد یک شبکه های SLFNs را با تابع انتقال 

)f)x، می توان به صورت زیر نوشت:

   
( ) ( ) ( )

1 1

, , , ,
L L

d m
L i i i i i i

i i

f x g x G a b x x R Rβ β β
= =

= =∑ ∑ ò ò )1(

در جایی که، gi بیانگر تابع خروجی )G)ai,bi,x از گره شماره i است 
برای N تعداد نمونه، ش��بکه عصب��ی ELM می تواند با یک خطای 
نزدی��ک به صفر، با وجود مقادی��ر βi و)ai,bi(، مقادیر خروجی را به 

صورت زیر تخمین بزند:
)2(( )

1

, , , 1, ,
L

i i i j j
i

G a b x t j Nβ
=

= = …∑
ک��ه N معادل��ه در باال را می ت��وان به صورت رابط��ه3 تعریف كرد، 

به طوری که روابط4 و 5 نیز برقرار باشند.

Hβ=T              )3(

)5(
1 1

 and    

T T

T T
L NL m N m

t
T

t

β
β

β
× ×

   
   = =   
      

 

)4(
1 1 1 1 1

1 1

) ( ) , , ( ) , , (

) ( ) , , ( ) , , (

L L

N N L L N N L

h x G a b x G a b x
H

h x G a b x G a b x
×

   
   = =   
      



   



معادالت باال را می توان به عنوان یک سیستم رگرسیون چندگانه14 
مشاهده کرد، که در آن H ماتریس متغیرهای مستقل از N نمونه، 
β بردار ضریب رگرسیون برای حل شدن و T ماتریس مقادیر نمونه 
مشاهده شده، است. کوچک ترین نرم مربعات خطا15، برای سیستم 

رگرسیون چندگانه باال را می توان به صورت زیر تعریف كرد:

β=HT        )6(
22 معکوس تعمیم یافته ماتریس مور پنروز16 از H است.  †1min

2ELML HH T Tβ= + −
22 †1min

2ELML HH T Tβ= + در جایی که، −
بنابراین ماتریس مقدار برآورد رگرسیون Y را می توان به صورت زیر 

بیان کرد:
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 Y=H β=H 22 †1min
2ELML HH T Tβ= + −

22 †1min
2ELML HH T Tβ= + − T            )7(

همچنین ماتریس خطای سیستم رگرسیون چندگانه را می توان با 
استفاده از تئوری ساماندهی17، به صورت زیر نوشت:

)8(
22 †1min

2ELML HH T Tβ= + −

رابطه ی باال را می توان با حل حداقل مربعات به صورت زیر نوشت:

)9(†) ( 0TV CH HH T T− − =

همچنین برای حل معکوس تعمیم یافته ماتریس مور پنروز ، می توان 
از روش های مختلفی نظیر تصویر متعامد18، روش تکراری19 و روش 
تجزیه مقدار واحدSVD( 20( اس��تفاده كرد.]25[ شکل1، شمایی از 

ساختار یک ماشین یادگیری افراطی )ELM( را نمایش می دهد.
 

)RBFNN( 2-2- شبکه های عصبی مبتنی بر توابع پایه شعاعی
ش��بکه های عصبی مبتنی بر توابع پایه ای شعاعی)RBFNN(، نوع 
 Moody and خاصی از شبکه های عصبی مصنوعی است که توسط
darken, )1989( ارائه شده اس��ت.]9[ از جمله مزایای این روش، 

توانایی تش��خیص دقیق الگوهای غیرخطی و امکان آموزش در یک 
روش مستقیم است که بر خالف شبکه های عصبی MLP، عملکرد 
مناس��ب تری را ارائ��ه می کن��د. RBFNN، تنها از ی��ک الیه میانی 
تشکیل شده است که همین مساله سبب کاهش محاسبات اضافی 
می ش��ود. در الیه میانی این ش��بکه، توابعی از نوع پایه شعاعی قرار 
دارد ک��ه داده های ورودی را از فض��ای ورودی، به فض�ایی با ابعاد 

باالتر )فضای مشخصه21( نگاشت می کنند. انتقال داده ها از فضای 
ورودی به فضای مشخصه به صورت غیرخطی بوده اما انتقال از این 
فضا به فضایی خروجی به صورت خط�ی و به وس��یله یک دس��ته از 

وزن های Wi به وجود می آید.]26[ 
پس وارد کردن داده های آموزش��ی به ش��بکه، تعداد مراکز و نحوه 
قرارگيري آنها تعیین می ش��ود. س��پس در هر نورون از الیه میانی، 
فاصله اقلیدس��ی )فاصله مس��تقیم بین دو نقطه( بین مرکز توابع و 
بردارهای ورودی محاس��به ش��ده و در نهایت توابع پایه شعاعی بر 
روی ای��ن فاصله ها اعمال می ش��وند. رابطه10، تابع نوع گوس��ی را 
نش��ان می دهد که به عنوان یک تابع پر کاربرد در RBFNN به کار 

گرفته می شود.

)10(
2

2
) (

2) (
x c

s
ix eϕ

−
−

=

ک��ه در این رابطه، s مقدار پهنای تاب��ع را نمایش می دهد، x بردار 
 x مرکز تابع پایه ش��عاعی موردنظر است. در صورتی که c ورودی و
ماتریس ورودی ها باش��د، یک تابع از RBFNN را می توان به صورت 
 نمایش داد. به عبارتی دیگر، هر تابع از این ش��بکه 

2

2
) (

2) (
x c

s
ix eϕ

−
−

=)x-ci(i رابط��ه 
به عنوان یک تابع غیر خطی پایه ش��عاعی به ش��مار می رود که مرکز 
آن در   ق��رار دارد. خروجی RBFNN را می توان به صورت رابطه11 

بیان كرد.

( ) ( ) ( )
1 1

h h

k i i i i i
i i

f x r W X C wϕ ϕ
= =

= = −∑ ∑ )11(

در حالی که، h تعداد نرون های الیه های میانی بوده و Wiها وزن های 

)ELM( 1  ساختار شبکه ماشین یادگیری افراطی 

Input space predictor

β1 βL

1 N

1 i L

βi

Σ

ELM feature opt imizat ion space

Output space 

FL(x)=    βiG(ai,bi,x) 

G(ai,bi,x)=g(ai.x+bi)

Σ
i=1

L

  )ELM(ماشين يادگيري افراطي شبكه ساختار -1 شكل

  

  :)RBFNN( پايه شعاعي مبتني بر توابع هاي عصبيشبكه -2-2
كـه   استهاي عصبي مصنوعي ي از شبكهنوع خاص ،(RBFNN)ياي شعاعصبي مبتني بر توابع پايههاي عشبكه

توانـايي تشـخيص دقيـق     ،روشايـن  مزاياي  جمله از ]9[.ارائه شده است Moody and darken, (1989)توسط 
، عملكـرد   MLPهاي عصبي كه بر خالف شبكه موزش در يك روش مستقيم استآان الگوهاي غيرخطي و امك

كـاهش   سبب همين مساله است كه تشكيل شده از يك اليه مياني ، تنهاRBFNN .دكنتري را ارائه ميمناسب
 هاي ورودي راشعاعي قرار دارد كه داده پايه نوع ز، توابعي ادر اليه مياني اين شبكه. شودمحاسبات اضافي مي

ورودي فضـاي  ها از كنند. انتقال دادهمي نگاشت) 21مشخصه فضاي( باالتر ابعاد با فضـايي به از فضاي ورودي،
و خروجـي بـه صـورت خطــي     فضـايي  به فضاي مشخصه به صورت غيرخطي بوده اما انتقال از اين فضـا بـه   

  ]26[.يدآوجود ميهب iWهاي نوسيله يك دسته از وزهب

در هـر   سـپس . شودتعيين مينها آ قرارگيري موزشي به شبكه، تعداد مراكز و نحوهآهاي وارد كردن داده پس
توابـع و بردارهـاي ورودي    ركـز (فاصله مسـتقيم بـين دو نقطـه) بـين م     فاصله اقليدسي ني،نورون از اليه ميا

گوسـي را   نوع تابع، 10رابطه .شوندها اعمال ميتوابع پايه شعاعي بر روي اين فاصلهدر نهايت و  شدهمحاسبه 
  .شودبه كار گرفته مي RBFNN درابع پر كاربرد ت يك عنوانبه د كهدهنشان مي

2

2
( )

2( )
x c

s
ix e




   (10) 

 پايـه شـعاعي مـوردنظر    تابعمركز  c بردار ورودي و x ،دهدمي نمايش را پهناي تابع مقدار s ،كه در اين رابطه
 صـورت رابطـه  بـه تـوان  را مي RBFNNها باشد، يك تابع از ماتريس ورودي xكه . در صورتياست i iX C  

ود كـه  رشمار مـي بهي پايه شعاعي خطعنوان يك تابع غيرعبارتي ديگر، هر تابع از اين شبكه بهبه .داد نمايش
  .دكربيان  11صورت رابطهتوان بهرا مي RBFNN قرار دارد. خروجي iCمركز آن در 

)RBFNN( 2  ساختار یک شبکه عصبی پایه شعاعی 

     
1 1

h h

k i i i i i
i i

f x r W X C w 
 

   
  (11) 

 ،2شكل ]26[هستند. شبكه هاي تنظيميها وزن��هاي مياني بوده و هاي اليهتعداد نرون hكه، در حالي
  .دهدمي نمايش را با سه اليه عصبي پايه شعاعي شبكه يك ساختار از ساده نمايشي

  
  )RBFNN(عصبي پايه شعاعي شبكه ساختار يك -2 شكل

  :)PSO(سازي ازدحام ذرات الگوريتم بهينه - 2-3
 Kennedy and كـه توسـط   اسـت سـازي مبتنـي بـر جمعيـت     يك روش بهينـه  ،يا ازدحام ذرات PSOالگوريتم 

Eberhart, (1995)]27[ هـر يـك از   و  ها الهـام گرفتـه  ها و ماهياز رفتار اجتماعي پرنده ،ابداع شد. اين الگوريتم
، ذرات در موقعيت جديـدي از فضـا قـرار    . در هر تكرار از الگوريتمشوندذرات ناميده مي ،نآدر  عناصر موجود

بـا توجه به  در فضا،هر ذره شود. سپس موقعيت بعدي حركت گيرند و تابع هدف براي هر ذره محاسبه ميمي
، موقعيتي كه همــه ذرات تــاكنون بــه آن رســيده انــد و همچنـين اينرسـي        ذره قبلي بهتـرين مـوقعيت

در كردنـد و   خـود را انتخـاب   حركـت  جهـت  ذرات يكـه همـه  پـس از آن  شود.حركت همان ذره تعيين مي
 تـا شـود  تكرار مـي  بار چندين مراحل اين .رسدمي پايان به الگوريتم از مرحله يك ،موقعيت خود قرار گرفتند

توان بـه صـورت زيـر تعريـف     را مي  PSOحركت ذرات در الگوريتم  .شرايط توقف الگوريتم حاصل شود كهآن
  :دكر

           1 1 2 2 1ij ij j ij ij j gi ijt t c r t p x t c r t p x t                 (12) 
     1 t 1i ij ijx t x t        (13) 

بهتـرين موقعيـت پيـدا شـده      ��p	 ،است t شماره كراردر ت i شماره موقعيت فعلي ذره �x���t ،در اين روابطكه 
بهترين موقعيت پيدا شده توسط ساير ذرات است كه با هر ذره به اشتراك گذاشـته   ��p	و  iذره شماره توسط 

سـمت بهتـرين   ، مولفه حركت بـه �cو ثابت  22سمت بهترين موقعيت قبلي، مولفه حركت به�cثابت شود.مي
اي بـين صـفر تـا    اعدادي تصادفي در بـازه  �rو  �r. كندرا مشخص مي 23ده توسط ساير ذراتش موقعيت يافت

   ]29]، [28[.نده ضريب اينرسي حركـت ذرات اسـتكنكنترلω	وهستند  يك

  h (X) = φ (X)ii

Input space

f (X) =[Σ φ (X)W ]+B
i=1

h
i i i

Σ
W21

W22
W2h

W12
Wn2

W11 Wnh

Wn1 W1h

Output space 

X1 Xn
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تنظیمی شبکه هستند.]26[ شکل2، نمایشی ساده از ساختار یک 
شبکه عصبی پایه شعاعی با سه الیه را نمایش می دهد.

 
)PSO( 3-2- الگوریتم بهینه سازي ازدحام ذرات

الگوریت��م PSO یا ازدحام ذرات، یک روش بهینه س��ازی مبتنی بر 
 ]27[Kennedy and Eberhart, )1995( جمعیت اس��ت که توس��ط
ابداع ش��د. این الگوریتم، از رفتار اجتماعی پرنده ها و ماهی ها الهام 
گرفته و ه��ر یک از عناصر موجود در آن، ذرات نامیده می ش��وند. 
در ه��ر تک��رار از الگوریتم، ذرات در موقعیت جدی��دی از فضا قرار 
می گیرند و تابع هدف برای هر ذره محاسبه می شود. سپس موقعیت 
بع��دي حرکت هر ذره در فضا، ب�ا توجه به بهت�رین م�وقعیت قبلی 
ذره، موقعیت��ی ک��ه هم���ه ذرات ت�اکنون ب�ه آن رس���یده ان�د و 
همچنین اینرس��ی حرکت همان ذره تعیین می شود. پس از آن که 
هم��ه ي ذرات جهت حرکت خود را انتخ��اب کردند و در موقعیت 
خ��ود قرار گرفتن��د، يك مرحله از الگوريتم به پايان می رس��د. اين 
مراحل چندين بار تکرار می ش��ود تا آن که ش��رایط توقف الگوریتم 
حاصل ش��ود. حرکت ذرات در الگوریتم PSO  را می توان به صورت 

زیر تعریف كرد:
  

)13(
)12(( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 2 2 1ij ij j ij ij j gi ijt t c r t p x t c r t p x tυ ωυ    = + = + − + −   

( ) ( ) ( )1 t 1i ij ijx t x t υ+ = + +

که در این روابط، )xij )t موقعیت فعلی ذره شماره i در تکرار شماره 

 pgi  و i بهترین موقعیت پیدا شده توس��ط ذره شماره pij  ،اس��ت t
بهترین موقعیت پیدا ش��ده توسط سایر ذرات است که با هر ذره به 
اش��تراک گذاشته می ش��ود. ثابتc1، مولفه حرکت به سمت بهترین 
موقعیت قبلی22 و ثابت c2، مولفه حرکت به س��مت بهترین موقعیت 
یافت ش��ده توسط سایر ذرات23 را مشخص می کند. r1 و r2 اعدادي 
تصادفی در بازه ای بین صفر تا یک هستند و  ωکنترل کننده ضریب 

اینرسی حرک�ت ذرات اس�ت.]28 و 29[ 
در ش��کل 3، چگونگی حرکت یک ذره به س��وی موقعیت بعدی بر 
اس��اس سه بردار اینرسی، بهترین موقعیت قبلی و بهترین موقعیت 

سایر ذرات، نمایش داده شده است.

3- روش انجام تحقیق
1-3- جمع آوری و پیش پردازش داده ها

در ای��ن پژوهش، از داده های واح��د نمودارگیری گل )MLU( یک 
چاه حفاری ش��ده واقع در میدان نفتی رگ س��فید اس��تفاده شده 
اس��ت. میدان نفتی رگ س��فید یکی از میادی��ن نفتی جنوب غربی 
ایران، واقع در اس��تان خوزس��تان اس��ت ک��ه در 150 کیلومتری 
جنوب ش��رقی اهواز و منتهی الیه ش��مال س��احل خلیج فارس قرار 
گرفته اس��ت. این می��دان، در بخش جنوب��ی فروافتادگی دزفول و 
در ساحل شمالی خلیج فارس واقع شده و دارای طول تقریبی 49 
کیلومتر و پهنای 5/4 تا 7 کیلومتر می باشد و در عکس های هوایی 
ش��بیه یک بومرنگ اس��ت.]30[ به طور خالصه در ش��کل4، برخی 

 3  حرکت یک ذره به ســوی موقعیت بعدی بر اســاس ســه بردار اینرسی، بهترین 
موقعیت قبلی و بهترین موقعیت سایر ذرات

ه سوي موقعيت بعدي بر اساس سـه بـردار اينرسـي، بهتـرين موقعيـت      چگونگي حركت يك ذره ب ،3شكلدر 
  نمايش داده شده است. ،قبلي و بهترين موقعيت ساير ذرات

  
  ذراتسوي موقعيت بعدي بر اساس سه بردار اينرسي، بهترين موقعيت قبلي و بهترين موقعيت ساير به ذرهحركت يك   -3 شكل

  :روش انجام تحقيق-3
  :هاپردازش داده وري و پيشآجمع -3-1

در ميـدان نفتـي رگ    حفاري شـده واقـع  يك چاه  )MLUواحد نمودارگيري گل ( هايدادهاز در اين پژوهش، 
غربـي ايـران، واقـع در اسـتان     جنـوب  نفتـي  ميادين از يكي نفتي رگ سفيد ميدان .استفاده شده استسفيد 

 گرفتـه  فارس قـرار  خليج ساحل شمال هاليمنتهي و اهواز شرقيجنوب كيلومتري 150 در است كه خوزستان
و داراي  شـده  واقـع  فـارس  خلـيج  شـمالي  ساحل دزفول و در فروافتادگي جنوبي بخش اين ميدان، در است.

هـاي هـوايي شـبيه يـك بومرنـگ      باشـد و در عكـس  مي كيلومتر 7 تا 4/5پهناي  و كيلومتر 49طول تقريبي 
  .داده شده است نمايش ،نفتي ميدان اين مكان يدرباره اطالعات برخي ،4شكلطور خالصه در به ]30[.است

بهترين موقعيت 
ساير ذرات

موقعيت جديد ذره 
بعد در حركت 

بردار  اينرسي ذره

بهترين موقعيت 
قبلي ذره

 4  موقعیت میدان نفتی رگ سفید در استان خوزستان، جنوب غربی ایران 

  
   غربي ايراننوب، جرگ سفيد در استان خوزستان نفتي موقعيت ميدان  -4 شكل

 1742تـا   143اي بـين  كـه بـازه   ،اسـت  نمونـه  1558شامل  ،مطالعهمورد وري شده از چاه آجمع پايگاه داده
اطالعات استخراج شـده شـامل عمـق، وزن روي متـه، سـرعت چـرخش،        .گيردرا در بر مياين چاه از  يمتر

 فاري و نرخ نفوذ متناظر بـا هـر نمونـه   ار پمپ، نرخ جريان ورودي، وزن گل، دماي گل، ساعات حگشتاور، فش
(نـرخ   مستقل (پارامترهاي حفاري) و يـك پـارامتر وابسـته    متغيره نُ مشخصات، فهرستي از 1جدولدر  .است

  .باشدميواحد، محدوده تغييرات، ميانگين و انحراف استاندارد شده است، كه شامل نفوذ) ارائه 

ه دليل دقت پايين ب ممكن است هستند كه بسياري از محدوده هاي خام معموال داراي نويز و نقاط خارجداده
 اثـرات  با عاملي عنوانبه را پديده نويز يند. محققينآوجود هها ب، در دادهكننده و يا ارتعاشاتهاي ثبتگاهدست
 ييـادگير  فرآينـد  كـه  دارند نظراتفاق آنها از زيادي تعداد. دهندمي تشخيصماشين  يند يادگيريآبر فر مضر
 نـويزي  هـاي داده ايـن،  بـر  عـالوه . گيـرد  قـرار  تاثيرتحت اند،شده آلوده نويز با كه هاييداده طريق از تواندمي
 ينگنهـا، از روش ميـا  نـويز داده  حـذف منظور در اين مطالعه به ]31[.دهند افزايش را يادگيري زمان توانندمي
وسيله يك پنجره با طول هب هاكاهش نويز داده. اساس كار اين روش، شده استگوسي استفاده ي متحرك وزن

ـ    ها، مقدار ميانگين وزني متحركوي دادهكه با حركت خود بر ر استثابت  دسـت  هگوسي را در هـر مرحلـه ب
    ]32[.كاهش دادها را با حفظ شكل اصلي سيگنال توان نويز داده. از اين طريق ميوردآمي

  
  مطالعه مورد چاه از شده وريآجمع متغيرهاي خصوصيات  -1جدول 

  انحراف استانداد  ميانگين  رنج  حد اكثر  حد اقل  واحد  پارامتر
m 22/14372/174249/159990/955  عمق  47/460  

Klbf 33/522/3389/2795/18  وزن روي مته  77/5  
rpm 46/12980/19133/6293/169  سرعت چرخش  74/14  
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اطالعات درباره ی مکان این میدان نفتی، نمایش داده شده است.
 پای��گاه داده جمع آوری ش��ده از چاه مورد مطالعه، ش��امل 1558 
نمونه اس��ت، که بازه ای بین 143 تا 1742 متری از این چاه را در 
بر می گیرد. اطالعات اس��تخراج شده ش��امل عمق، وزن روی مته، 
سرعت چرخش، گشتاور، فشار پمپ، نرخ جریان ورودی، وزن گل، 
دمای گل، س��اعات حفاری و نرخ نفوذ متناظر با هر نمونه اس��ت. 
در جدول1، فهرستی از مش��خصات نُه متغیر مستقل )پارامترهای 
حفاری( و یک پارامتر وابسته )نرخ نفوذ( ارائه شده است، که شامل 

واحد، محدوده تغییرات، میانگین و انحراف استاندارد می باشد.
داده های خام معموال دارای نویز و نقاط خارج از محدوده بس��یاری 
هستند که ممکن است به دلیل دقت پایین دستگاه های ثبت کننده 
و ی��ا ارتعاش��ات، در داده ها به وج��ود آیند. محققین پدی��ده نویز را 
به عنوان عاملی با اثرات مضر بر فرآیند یادگیری ماش��ین تشخیص 
می دهن��د. تعداد زیادی از آنه��ا اتفاق  نظر دارند که فرآیند یادگیری 
می تواند از طریق داده هایی که با نویز آلوده شده اند، تحت تاثیر قرار 
گی��رد. عالوه بر ای��ن، داده های نویزی می توانند زم��ان یادگیری را 
افزای��ش دهند.]31[ در این مطالع��ه به منظور حذف نویز داده ها، از 
روش میانگین وزنی متحرک گوس��ی استفاده شده است. اساس کار 
این روش، کاهش نویز داده ها به وسیله یک پنجره با طول ثابت است 
ک��ه با حرکت خود ب��ر روی داده ها، مق��دار میانگین وزنی متحرک 
گوس��ی را در هر مرحله به دست می آورد. از این طریق می توان نویز 

داده ها را با حفظ شکل اصلی سیگنال کاهش داد.]32[  

3-2- مدل سازی نرخ نفوذ حفاری
پس از فرآیند پیش پردازش داده ها به منظور حذف نقاط دور افتاده 
و کاه��ش نویز، داده های موجود به طور تصادفی به دو زیر مجموعه 
داده های آموزش��ی ب��ا 1246 نمون��ه )80درص��د( و زیرمجموعه 
داده های آزمون با 312 نمونه )20درصد( تقس��یم ش��دند. فرآیند 
برنامه نویس��ی و توس��عه مدل ها تخمین گر نرخ نف��وذ، در نرم افزار 

متلب نسخه 2018 انجام شده است.
برای توسعه مدل ELM، از یک شبکه با معماری سه الیه ای استفاده 
ش��د. همان طور که در بخش های قبل عنوان ش��د، الیه اول و سوم 
به ترتیب فضای داده های ورودی و خروجی را تش��کیل می دهند و 
الیه میانی، محل استقرار نورون هایی با توابع فعال ساز است. تعداد 
نورون ها در الیه پنهان، بایستی از طریق آزمون و خطا و پیچیدگی 
مس��اله تعیین شود. تعداد نرون های الیه پنهان با افزایش تدریجی 
از مق��دار 50 تا 300 و با گام 10 ع��دد و با توجه به مقدار خطای 
خروجی مدل در بخش آزمون، در نهایت 250 عدد با تابع فعال ساز 
س��یگموئید تعیین ش��د. پس از انتخاب تعداد بهینه نورون ها و نوع 
تابع فعال س��از، از مجموعه داده های آموزش و آزمون استفاده شد، 

تا شبکه، آموزش و سپس مورد ارزیابی قرار گیرد. 
در توس��عه مدلPSO-RBF، نخست از الگوریتم کی  میانگین24 
برای خوش��ه بندی داده ها اس��تفاده ش��د. پس از خوشه بندی 
داده ه��ا، ه��ر یک از توابع پای��ه ای )که در ای��ن مطالعه از تابع 
نوع گوس��ی استفاده شده اس��ت( بر روی این خوشه ها اعمال 

   1     خصوصیات متغیرهای جمع آوری شده از چاه مورد مطالعه

انحراف استاندادمیانگینرنجحد اکثرحد اقلواحدپارامتر

m143/221742/721599/49955/90460/47عمق

Klbf5/3333/2227/8918/955/77وزن روی مته

rpm129/46191/8062/33169/9314/74سرعت چرخش

lbf.ft15027/6060544/8945517/2939358/2710263/36گشتاور

psi1744/122852/221108/102242/89345/28فشار پمپ

gpm733/13962/91229/77905/7365/78نرخ جریان ورودی

pcf65/1580/8315/6770/953/47وزن گل

oC23/5649/0825/5239/135/47دمای گل

h668/72817/888149/16728/1238/01ساعات حفاری

m/hr2/9635/7332/7615/687/50نرخ نفوذ
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می شود تا نگاشتی از داده ها را در فضای ویژگی به وجود آورند. 
آموزش شبکه های عصبی پایه شعاعی شامل یافتن تعداد بهینه 
مراکز، پهنای توابع پایه ش��عاعی، وزن ها و بایاس های ش��بکه 
می باش��د. در رویکرد اس��تفاده از الگوریتم ازدحام ذرات برای 
یافت��ن پارامترهای مدل، تعداد متغیره��ای وزن و پارامترهای 
ش��بکه به عنوان ابعاد هر یک از اعضای جمعیت )ذرات( در نظر 
گرفته می شوند. سپس، با در نظر گرفتن خطای تقریب به عنوان 
تاب��ع هدف، الگوریتم  این مقادیر را به گونه ای تغییر می دهد که 
تاب��ع هدف، کمترین مقدار خود را پیدا کند. بنابراین نخس��ت 
مجموع��ه داده های بخ��ش آموزش به مدل عرضه می ش��ود تا 
پارامترهای مدل، در یک مرحله نظارت ش��ده آموزشی توسط 
الگوریتم PSO تنظیم ش��وند. پس از دس��تیابی به مدل بهینه 
ش��ده پایه ش��عاعی، از آن برای تقریب نرخ نف��وذ در مجموعه 
داده های آزمون اس��تفاده می ش��ود و از این طریق دقت مدل، 
ارزیابی می ش��ود. در جدول-2، پارامترهای تنظیمی الگوریتم 
PSO برای بهینه س��ازی مدل RBFNN ارائه ش��ده اس��ت. در 

 PSO پایان تعداد بهینه مراکز و پهنای توابع توس��ط الگوریتم
به ترتیب 250 و 0/1 تعیین شد و اوزان شبکه نیز به صورت یک 

ماتریس با ابعاد 250 1 می باشد.

2-3- ارزیابی خطای مدل ها
به منظور تجزیه و تحلیل خطای هر یک از مدل ها، یک آنالیز آماری 
به وسیله معیارهای ضریب تعیین)R2(، ضریب رگرسیون)R(، خطای 
 )RMSE( خطای جذر میانگین مربعات ،)MSE( میانگی��ن مربعات
و میانگین مطلق خطا )MAE(، انجام شد. این پارامترهای آماری 

به صورت زیر تعریف شده اند:
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نتایج حاصل از مدل س��ازی ب��ا دو روش ELM  وPSO-RBF  برای 
مجموع��ه داده ه��ای آموزش، آزم��ون و کل به ترتی��ب در جدول3، 
ارائه شده است. ش��کل5، همبستگی بین مقادیر اندازه گیری شده و 
 PSO-RBF مدل سازی شده را در دو بخش آموزش و آزمون مدل های
و ELM نمایش می دهد. همچنین در ش��کل6، نرخ نفوذ اندازه گیری 
ش��ده و مدل سازی شده، با یکدیگر مقایسه ش��ده اند. نتایج به دست 
آمده از این مطالعه، نشان می دهد که مدل ماشین یادگیری افراطی 
)ELM( در مقایس��ه با مدل های ش��بکه عصبی پایه ش��عاعی بهینه 

ش��ده با الگوریتم ازدح��ام ذرات )PSO-RBF(، عملکرد بهتری دارد. 
همچنین بر اس��اس ش��کل 5، می توان مشاهده كرد که نقاط برازش 
شده از مدل ELM در دو بخش آموزش و آزمون، نزدیک ترین فاصله 
را با خط دارای ش��یب یک دارد که موضوع، بیانگر همبستگی بسیار 

باال میان مقادیر پیش بینی شده و مقادیر واقعی است.

   3    نتایج آماری به دست آمده از مدل هاي توسعه داده شده در این تحقیق برای سه مجموعه داده آموزش، آزمون و کل

R2RMSERMSEMAEمجموعه دادهنام مدل

ELM

0/9910/9950/4680/6840/502آموزش

0/9820/9910/9450/9720/726آزمون

0/9890/9940/5630/7500/547کل

PSO-RBF

0/9790/9891/1871/0890/788آموزش

0/9640/9821/8821/3711/053آزمون

0/9760/9881/3261/1510/841کل

RBFNN برای بهینه سازی مدل PSO 2     پارامترهای تنظیمی الگوریتم  

تکرارمقدارپارامترالگوریتم

PSO

Number of Particle40

50
Cognitive term1/49

Social Component1/49

Inertia Weight0/9
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 5  نمایش همبستگی میان نرخ نفوذ واقعی و نرخ نفوذ پیش بینی شده از طریق مدل های ELM و PSO-RBF )نقاط آبی رنگ نشان دهنده مجموعه داده های بخش آموزش و نقاط زرد 
رنگ، نشان دهنده مجموعه داده آزمون است(

  547/0  750/0  563/0  994/0  989/0  كل

PSO-
RBF

  788/0  089/1  187/1  989/0  979/0  موزشآ
  053/1  371/1  882/1  982/0  964/0  زمونآ

  841/0  151/1  326/1  988/0  976/0  كل
  

  
دهنده بي رنگ نشانآ(نقاط  PSO-RBFو  ELMهاي بيني شده از طريق مدلهمبستگي ميان نرخ نفوذ واقعي و نرخ نفوذ پيش نمايش -5 شكل

  است)زمون آدهنده مجموعه داده نشان ،ش و نقاط زرد رنگزموآهاي بخش مجموعه داده

  
  هاي كلبراي مجموعه داده PSO-RBFو  ELMهاي بيني شده توسط مدلمقايسه نرخ نفوذ واقعي و نرخ نفوذ پيش - 6 شكل

  
 :يگيرنتيجه

 رگ نفتـي  ميـدان  در واقـع  شـده  حفاري چاه يك) MLU( گل نمودارگيري واحد هايداده از پژوهش، اين در
بـراي  هـا  از ايـن داده  افتـاده،  دور نقـاط  حـذف  و نويز كنترل از پس .شد استفاده ايران غربيجنوب در سفيد

 يادگيري ماشين و )PSO-RBF( تذراحام زدپايه شعاعي بهينه شده با الگوريتم ا عصبي شبكه هايمدلتوسعه 
 ميـانگين  خطـاي  ،)R(ضـريب رگرسـيون   )،�Rضريب تعيـين(  ماريآ از معيارهاي .دشاستفاده  )ELM( افراطي
 عملكـرد  ارزيـابي  براي، )MAE( و ميانگين مطلق خطا )RMSE(مربعات  ميانگين جذر خطاي)، MSE( مربعات
نرخ نفوذ  سازيمدل توانداين روش مي كه داد نشان ELM مدل عملكرد رزيابي. اشد گرفته بهره هامدل خطاي

بــراي  547/0و  750/0، 563/0 ،994/0 ،989/0ترتيــب برابــر بــه MAEو  R�، R ، MSE ،RMSEرا بــا مقــادير 
، R�، R  ،MSEمقـادير  تواند نـرخ نفـوذ را بـا   مي،  PSO-RBFمدل همچنينهاي كل تخمين بزند. مجموعه داده

RMSE  وMAE هـا يافتـه  كلـي  طـور به .تخمين بزند 841/0و  151/1 ،326/1 ،988/0 ،976/0برابر  ترتيبهب 
 در مقايسهELM  مدلحال، . با اينيي در تخمين نرخ نفوذ دارا هستندتوانايي باال ،هر دو مدل كه دادند نشان

بي كالسيك، حساسـيت  هاي عصبر خالف شبكه نشان داد كه ورا ارائه داد بهتري  عملكرد  PSO-RBF مدل با
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 6  مقایسه نرخ نفوذ واقعی و نرخ نفوذ پیش بینی شده توسط مدل های ELM و PSO-RBF برای مجموعه داده های کل

  547/0  750/0  563/0  994/0  989/0  كل

PSO-
RBF

  788/0  089/1  187/1  989/0  979/0  موزشآ
  053/1  371/1  882/1  982/0  964/0  زمونآ

  841/0  151/1  326/1  988/0  976/0  كل
  

  
دهنده بي رنگ نشانآ(نقاط  PSO-RBFو  ELMهاي بيني شده از طريق مدلهمبستگي ميان نرخ نفوذ واقعي و نرخ نفوذ پيش نمايش -5 شكل

  است)زمون آدهنده مجموعه داده نشان ،ش و نقاط زرد رنگزموآهاي بخش مجموعه داده

  
  هاي كلبراي مجموعه داده PSO-RBFو  ELMهاي بيني شده توسط مدلمقايسه نرخ نفوذ واقعي و نرخ نفوذ پيش - 6 شكل

  
 :يگيرنتيجه

 رگ نفتـي  ميـدان  در واقـع  شـده  حفاري چاه يك) MLU( گل نمودارگيري واحد هايداده از پژوهش، اين در
بـراي  هـا  از ايـن داده  افتـاده،  دور نقـاط  حـذف  و نويز كنترل از پس .شد استفاده ايران غربيجنوب در سفيد

 يادگيري ماشين و )PSO-RBF( تذراحام زدپايه شعاعي بهينه شده با الگوريتم ا عصبي شبكه هايمدلتوسعه 
 ميـانگين  خطـاي  ،)R(ضـريب رگرسـيون   )،�Rضريب تعيـين(  ماريآ از معيارهاي .دشاستفاده  )ELM( افراطي
 عملكـرد  ارزيـابي  براي، )MAE( و ميانگين مطلق خطا )RMSE(مربعات  ميانگين جذر خطاي)، MSE( مربعات
نرخ نفوذ  سازيمدل توانداين روش مي كه داد نشان ELM مدل عملكرد رزيابي. اشد گرفته بهره هامدل خطاي

بــراي  547/0و  750/0، 563/0 ،994/0 ،989/0ترتيــب برابــر بــه MAEو  R�، R ، MSE ،RMSEرا بــا مقــادير 
، R�، R  ،MSEمقـادير  تواند نـرخ نفـوذ را بـا   مي،  PSO-RBFمدل همچنينهاي كل تخمين بزند. مجموعه داده

RMSE  وMAE هـا يافتـه  كلـي  طـور به .تخمين بزند 841/0و  151/1 ،326/1 ،988/0 ،976/0برابر  ترتيبهب 
 در مقايسهELM  مدلحال، . با اينيي در تخمين نرخ نفوذ دارا هستندتوانايي باال ،هر دو مدل كه دادند نشان

بي كالسيك، حساسـيت  هاي عصبر خالف شبكه نشان داد كه ورا ارائه داد بهتري  عملكرد  PSO-RBF مدل با
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نتیجه گیری
در ای��ن پژوهش، از داده های واح��د نمودارگیری گل )MLU( یک 
چاه حفاری ش��ده واقع در میدان نفتی رگ س��فید در جنوب غربی 
ایران اس��تفاده شد. پس از کنترل نویز و حذف نقاط دور افتاده، از 
این داده ها برای توس��عه مدل های شبکه عصبی پایه شعاعی بهینه 
ش��ده با الگوریت��م ازدحام ذرات )PSO-RBF( و ماش��ین یادگیری 
افراطی )ELM( اس��تفاده ش��د. از معیارهای آماری ضریب تعیین 
 ،)MSE( خطای میانگین مربع��ات ،)R(ضری��ب رگرس��یون ،)R2(

خطای ج��ذر میانگین مربع��ات )RMSE( و میانگی��ن مطلق خطا 
)MAE(، ب��رای ارزیاب��ی عملکرد خطای مدل ها بهره گرفته ش��د. 

ارزیاب��ی عملکرد م��دل ELM نش��ان داد که ای��ن روش می تواند 
 MAE و R2، R ، MSE، RMSE مدل س��ازی نرخ نفوذ را ب��ا مقادیر
به ترتی��ب براب��ر 0/989، 0/994، 0/563، 0/750 و 0/547 ب��رای 

 ،PSO-RBFمجموعه داده ه��ای کل تخمین بزند. همچنی��ن مدل
 MAE و R2، R ، MSE، RMSEمی توان��د نرخ نفوذ را ب��ا مقادی��ر
به ترتیب براب��ر 0/976، 0/988، 1/326، 1/151 و 0/841 تخمین 
بزند. به طور کلی یافته ها نشان دادند که هر دو مدل، توانایی باالیی 
در تخمین نرخ نفوذ دارا هستند. با این حال، مدل ELM در مقایسه 
با مدل PSO-RBF  عملکرد بهتری را ارائه داد و نش��ان داد که بر 
خالف ش��بکه های عصبی کالسیک، حساس��یت کمتری نسبت به 
انتخاب تعداد واحدهای الیه پنهان داراست. همچنین ثابت شد که 
استفاده از فیلترهای کاهش نویز قبل از فرآیند مدل سازی می تواند 
دس��تیابی به نتایج قاب��ل اطمینان از مدل س��ازی را تضمین کند. 
نتای��ج این مطالعه می تواند به عنوان یک ابزار کارآمد برای طراحی، 
برنامه ری��زي و مدیریت هر چه بهت��ر فرآیند حفاری چاه های آینده 

مورد توجه قرار گیرد.
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1. Rate of penetration )ROP(
2. Radial basis function neural network )RBFNN)
3.  Particle swarm optimization )PSO)
4. Extreme learning machine )ELM(
5. Multilayer perceptron )MLP(
6. Weighted moving average
7. Self - adaptive differential evaluation )SADE(
8. Cuckoo Optimization Algorithm )COA(
9. levenberg marquardt )LM)
10. Scaled Conjugate Gradient
11. one-step secant )OSS(
12. Artificial Bee Colony )ABC) algorithm

13. Single-hidden layer feed forward neural networks )SLFNs)
14. Multiple regression
15. The smallest norm least squares
16. Moore–Penrose generalized inverse of matrix
17. Regularization theory
18. Orthogonal projection
19. Iterative method
20. Singular value decomposition )SVD(
21. Feature space
22. Cognitive term
23. Social component
24. K-means


