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حامد پنجعلی زاده*  دانشگاه صنعتی اميرکبير 

 کاربرد مدل های رگرسيون چندجمله ای و شبكه های عصبی مصنوعی 
در آناليز ريسک فرآيند سيالب  زنی بخار آب

در توس��عه میادین نفت س��نگین )به  ویژه در زمان های اولیه توسعه( عدم  قطعیت های زیادی وجود دارد. با توجه به هزینه  فراوان توسعه میادین، 
ضروري اس��ت ریس��ك  همه متغیرهای غیرقطعی موجود در شبیه  س��ازی ارزیابی و در تصمیم گیری درنظر گرفته ش��ود. جهت دست یابی به 
اطالعات معقول و دقیق در آنالیز ریسك، باید شبیه  سازی صدها یا هزاران بار به اجرا گذاشته شود که این کار بسیار زمان بر و پرهزینه است. 
س��اخت مدل های پراکس��ی به  عنوان جایگزینی برای شبیه  ساز، روشی س��ریع جهت آنالیز ریسك اس��ت. در این مطالعه از شبکه های عصبی 
مصنوعی )ANN( و مدل های رگرس��یون چندجمله ای )PR( به  عنوان جایگزینی برای شبیه  س��از در بخش��ي از یك مخزن نفت سنگین تحت 

سیالب  زنی بخار استفاده شده است.
همچنین به  منظور یافتن متغیرهای اثرگذار بر نتایج تولید از آنالیز غربال  گری استفاده شده است. طراحی های آزمایشی مختلفی جهت به  دست 
آوردن داده های مفید تر برای س��اخت مدل های پراکس��ی به  کار رفته اند. نتایج بررسی ها نشان می دهد که مدل های ساخته شده توسط طراحی 
ترکیبی فاکتوریل کامل س��ه  مرحله ای و مرکب مرکزی محاطی )CCI( دقیق تر از س��ایر مدل هاس��ت. انتقال توانی مناسب پاسخ ها نیز در اکثر 

موارد عملکرد مدل های رگرس��یون چند جمله ای را بهبود بخش��یده اس��ت.
مقایسه بین نتایج مدل های پراکسی و شبیه  ساز عددی نشان می دهد که شبکه های عصبی مصنوعی و مدل های رگرسیون چندجمله ای توانایی  
پیش  بینی نتایج خروجی شبیه  س��از از جمله مقدار نفت تجمعی تولیدی برای یك دوره 2000 روزه را دارند. با این حال انحراف ش��بکه های 
عصبی مصنوعی کمتر از مدل های رگرس��یون درجه دوم است. مدل های پراکسی ساخته شده در شبیه  سازی مونته  کارلو برای به  دست آوردن 

توزیع احتمالی متغیرهای تولیدی به  کار رفته اند.

مدل های رگرسیون چندجمله ای، شبکه های عصبی مصنوعی، مدل پراکسی، طراحی آزمایشی، شبیه  سازی مونته  کارلو، سیالب  زنی بخار، آنالیز ریسك

مقدمه
ام��روزه روش های مؤثر برداش��ت از مخازن نفت س��نگین و بیتومن 
م��ورد توجه ویژه  اي قرار گرفته ان��د. علت این توجه کاهش تدریجی 
میزان برداش��ت از مخازن نفتی رایج در اثر تولید طي سالیان متمادي 
و همچنی��ن وجود میزان قابل  توجهي)حدود 6 تریلیون بش��که درجا( 
منابع نفت س��نگین در سراس��ر دنیاست. قس��مت عمده این منابع در 
کش��ورهای کانادا، ونزوئ��ال و ایاالت متحده ق��رار دارد]1[. در حال 
حاض��ر فرآیند ه��ای حرارت��ی از قبیل س��یالب  زنی بخ��ار و تزریق 
متناوب بخار به  طور گس��ترده  اي برای برداش��ت نفت های با گرانروی 
متوس��ط از مخازن ماسه  سنگی استفاده می ش��وند]2[.از این  رو بررسی 
عدم  قطعیت های موجود در روش سیالب  زنی بخار از اهمیت بسیاری 

برخوردار است.

در مخازن نفت سنگین به  دلیل وجود مشکالتی در نمونه  برداری سیال، 
گرفتن مغزه و همچنین انج��ام عملیات چاه  آزمایی، عدم  قطعیت های 
بیشتری در خواص س��نگ و سیال مخزن نسبت به مخازن نفتی رایج 
وجود دارد. در چنین مواردی که تصمیم  گیری درباره توس��عه میدان 
بای��د تحت عدم  قطعیت ش��دید انجام گی��رد، انجام آنالی��ز احتمالی 
به  جای آنالیز قطعی روش مرس��ومي اس��ت. برای در نظر گرفتن اثر 
عدم  قطعیت ه��ا، باید متغیره��ای غیرقطعی و محدوده آنها مش��خص 
ش��وند. در روش آنالیز ریس��ك می توان اثر متغیره��ای غیرقطعی بر 
توزی��ع متغیرهای هدف را با اس��تفاده از روش مونته  کارلو به  دس��ت 
آورد ]3[. در روش مونته  کارلو شبیه س��ازی باید دفعات زیادی برای 
مقادیر مختلف متغیره��ای غیرقطعی اجرا گردد. بنابراین انجام آنالیز 
ریسك نیازمند تعداد زیادی اجرای مستقیم شبیه  ساز مي  باشد که این 
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کار بس��یار زمان بر و پرهزینه است. اس��تفاده از یك پراکسی مدل یا 
س��طح پاس��خ مثل ش��بکه های عصبی مصنوعی )ANN( یا مدل های 
رگرس��یون چندجمله ای )PR( که بتواند نتایجي مشابه شبیه  ساز ارائه 
کند می تواند روش مناس��بی برای کاهش زم��ان و هزینه الزم جهت 

انجام آنالیز ریسك باشد.
برای ساخت سطوح پاسخ قابل  اعتمادي که تمام محدوده عدم  قطعیت 
را پوش��ش دهد می توان از طراحی آزمایشی اس��تفاده کرد. طراحی 
آزمایشی یك اس��تراتژی آزمایشی جهت جمع آوری بهینه اطالعات 
آزمایش یا شبیه  س��ازی برای س��اخت سطوح پاس��خ )مدل پراکسی( 

است.
تاکنون ش��بکه های عصبی مصنوعی برای پیش بینی به  کار رفته اند ]4[.
طراحی آزمایش��ی نیز برای مطالعات مخزن مورد استفاده قرار گرفته 
اس��ت ]5[.همچنین ترکیب طراحی آزمایش��ی و پراکسی مدل شامل 
ش��بکه های عصبی مصنوعی و مدل های رگرس��یون چندجمله ای نیز 
برای مطالعه سیس��تم های دارای عدم  قطعیت به  کار گرفته ش��ده اند ]7 

و6[.
هدف این پژوهش س��اخت مدل های پراکس��ی ش��امل ش��بکه های 
عصبی مصنوعی و مدل های رگرس��یون چندجمله ای به  منظور بررسی 
عدم  قطعیت و آنالیز ریس��ك در بخش��ی از یك میدان نفت س��نگین 
تحت سیالب  زنی بخار است. در این مطالعه از طراحی های آزمایشی 
مختلف برای ساخت مدل های جایگزین استفاده خواهد شد و ضمن 
مقایس��ه دو نوع پراکس��ی مدل، طراحی های مختل��ف نیز با یکدیگر 

مقایسه می شوند.

1- مقدمه ای بر طراحی آزمايشی
طراحی های آزمایشی جداولی شامل لیست شبیه  سازی ها، آزمایش ها 
و ... هس��تند که در کمترین تعداد اجراها بیشترین اطالعات را درباره 
سیس��تم م��د نظر به  دس��ت می دهند. نوع طراحی آزمایش��ی بس��ته به 

ه��دف انجام آزمایش متفاوت خواهد ب��ود. به  طور کلی طراحی های 
آزمایشی به دو دسته عمده تقسیم می شوند: طراحی های غربال  گری و 

طراحی های سطح پاسخ.

1-1- طراحی های غربال  گری
عبارت طراحی غربال  گری به هر طرح آزمایش��ی گفته می ش��ود که 
هدف آن یافتن متغیر های اثر گذار بر یك فرآیند از بین تعداد زیادی 
متغی��ر  محتمل باش��د]8[.معموالً دو ن��وع طراحی ب��رای غربال  گری 
استفاده می شود: طراحی پالکت-بورمن و طراحی فاکتوریل کسری 
 2k-p دومرحل��ه ای1. طراح��ی فاکتوریل کس��ری معموالً به  ص��ورت
 p تعداد عوامل مورد بررس��ی و k نمایش داده می ش��ود ک��ه در آن
کسری از طراحی فاکتوریل کامل به  کار رفته است. طراحی پالکت-
بورمن که هدف به  دس��ت آوردن اثرات اصلی انجام مي  شود طراحی  
غربال  گری بس��یار مقرون به  صرفه ای است. باید توجه داشت که اگر 
اثرات متقابل دوتایی قابل  توجهی در سیستم موجود باشد این طراحی 

قادر به تشخیص صحیح متغیرهای اثرگذار نخواهد بود ]8[.

1-2- طراحی های سطح پاسخ
گروه خاصی از آزمایش های طراحی ش��ده که برای انطباق س��طوح 
پاس��خ به  کار می روند طراحی های س��طح پاس��خ نامیده می شوند. در 
اینجا برخی از معروف ترین طراحی های آزمایشی سطح پاسخ به  طور 

خالصه بیان می شود.

ال�ف( طراحی فاکتوري�ل کامل س�ه  مرحله ای:این طراحی به صورت 
3k نوش��ته می ش��ود و یکی از انواع طراحی فاکتوریل کامل است. در 

ای��ن طراحی k فاکتور با س��ه مرحله در نظر گرفته می ش��وند. در این 
طراحی وجود س��ه مرحله برای هر متغیر باعث امکان تش��خیص انحنا 
می ش��ود. همچنین این ویژگی سبب اندازه گیری دقیق ضرایب درجه 

  2   نمای مدل شبیه  سازی از باال

  
  سازي از باال  نماي مدل شبيه - 2شكل 

  
  خواص سنگ و سيال و شرايط اوليه - 1جدول

  مقدار )واحد(كميت
  24هاي مخزن، پي و پوش حرارتي سنگضريب هدايت

  35هاي مخزن، پي و پوشرمايي سنگظرفيت گ
  3/0 )جزء(تخلخل

  psi‐1( 4-10×5(تراكم پذيري موثر سنگ
  psi‐1( 6-10×3(پذيري آب  تراكم

  55/0 )جزء(اشباع اوليه آب
  F( 125̊(دماي اوليه مخزن

  psia( 75(فشار اوليه در مركز اليه فوقاني
  
  گري  آناليز غربال -4

براي يافتن ). 2-جدول( شود ميانتخاب  غيرمتمحتمل هر  غيرهاي غيرقطعي و محدودهمت نخستدر مرحله 
مقدار نفت . استاستفاده شده اجرا  32اي با  مرحلهيك طراحي فاكتوريل كسري دواز  ،تأثيرگذارغيرهاي مت

اي  مقايسهغيرهاي متنوان ع  به) FOSRC20(و نسبت نفت توليدي به بخار تزريقي ) FOPT19(تجمعي توليدي 
كه هدف اين مطالعه ساخت پراكسي مدل  روز بوده اما از آنجا 2000سازي   كل زمان شبيه. اند نظر گرفته شدهدر

رار روزه مورد بررسي ق 500در انتهاي چهار بازه زماني غير متمقادير اين دو  استروز  2000براي كل بازه زماني 
استفاده شده  Design Expertافزار   از نرمگري   ها و آناليز غربال اي چند جمله براي ساختدر اين مطالعه  .گرفت
  .است

  

  1   مراحل ساخت مدل رگرسیون چندجمله ای

اين . استاي  جمله هاي رگرسيون چند شخصي مانند مدلعات ساختن توابع ساده و مهدف از روش حداقل مرب
، ضرايب )ير تخمين تابعتفاوت بين مقادير مشاهده شده و مقاد(ها  كردن مجموع مربعات باقيمانده  كمينهروش با 

كرد بيق عملهاي درجه دوم براي تط اي جملهطور معمول چند  به .آورد دست مي  هاي را ب جملهمجهول چند
 مدل 1-همعادل. دكربا درجات باالتر نيز استفاده  هايي توان از مدل ند اما ميهستهاي طبيعي مناسب  سيستم

  .دده ر نشان ميغيمتدوم را با سه  درجهرگرسيون 
)1       (     

2 2 2
0 1 1 2 2 3 3 12 1 2 13 1 3 23 2 3 11 1 22 2 33 3y b b x b x b x b x x b x x b x x b x b x b x= + + + + + + + + +  

  
  

  
  اي جملهرگرسيون چندمراحل ساخت مدل  - 1شكل 

  
طور كه بيان شد   همان. دهد اي را از ابتدا تا انتها نشان مي جملهخت يك مدل رگرسيون چندمراحل سا 1-شكل

يكي از  شود  ه ميشاهدم 1-كه در شكل گونه  همان. شود براي تعيين ضرايب از روش حداقل مربعات استفاده مي
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دوم چندجمله ای خواهد بود.
 

ب( طراح�ی باکس-بنكن )2BB(: این طراحی یك طراحی مرتبه دوم 
مستقل است. ترکیبات متغیرهای موجود، در نقاط میانی یال ها و مرکز 
فضاي طراحی قرار می گیرند. در این طراحی برای هر متغیر سه مرحله 
وجود دارد. اجراه��اي طراحی باکس-بنکن تنها تعداد کمی بیش��تر 
از اجراه��اي فاکتوریل کامل دو مرحله ای اس��ت. با این حال طراحی 
باکس-بنکن امکان س��اخت سطوح پاسخ فراگیر تر و با دقت بیشتري 

را فراهم مي  کند.

ج( طراحی مرکب مرکزی )3CCD(: طراحی مرکب مرکزی شامل 
یك طراحی فاکتوریل کامل یا کس��ری دومرحله ای به  همراه نقاط 
مرکزی است که تعدادی نقطه به  نام نقاط ستاره به آن اضافه شده اند. 
با اس��تفاده از این طراحی انحن��اي موجود در سیس��تم قابل  تخمین 
خواهد بود. اگر فاصله مرکز فضای طراحی تا نقاط فاکتوریل برای 
هر متغیر 1± در نظر گرفته شود فاصله مرکز فضای طراحی تا نقاط 
س��تاره برابر α± خواهد ب��ود ک��ه در آن α| <1|. طراحی مرکب 
مرکزی دارای س��ه گونه خاص است: مرکب مرکزی محیطی یعني 
4CCC ) نقاط س��تاره در یك فاصله از مرکز ق��رار دارند(، مرکب 

مرک��زی محاط��ی یعن��ي 5CCI )طراح��ی CCC با ای��ن تفاوت که 
تمام مراحل طراحی CCC بر α تقس��یم ش��ده اند( و مرکب مرکزی 
وجوه پر یعني 6CCF )نقاط س��تاره در مرکز وجوه فضای فاکتوریل 
کس��ری(. دو طراحی CCC و CCI پنج مرحله ب��رای هر متغیر مهیا 
می کنند. در صورتی که طراحی CCF برای هر متغیر تنها سه مرحله 

فراهم می شود.

)7RSM( 2- مقدمه ای بر روش های ساخت سطوح پاسخ
س��طح پاسخ که مدل جایگزین8 و پراکس��ی مدل9 نیز نامیده می شود 
نماینده یك سیس��تم واقعی یا شبیه  س��ازی آن سیستم است. زمانی که 
ارزیابی مستقیم سیستم ناممکن بوده یا شبیه  سازی آن بسیار گران باشد 
اس��تفاده از سطوح پاسخ بسیار مفید اس��ت و به  همین دلیل استفاده از 
آن به  طور فزاینده ای افزایش یافته اس��ت. این سطوح پاسخ می توانند 
به  جای شبیه  س��ازهای وقت گیر و گران  قیمت جهت بهینه  سازی، آنالیز 
ریس��ك و پیش  بینی میادین نفتی استفاده ش��وند. مدل های رگرسیون 
 ،)11KG( مدل ه��ای چندمتغی��ره کریجین��گ ،)10PR( چندجمل��ه ای
صفحات-ن��ازک اس��پلین )12TPS( و ش��بکه های عصب��ی مصنوعی 
)13ANN( معم��والً به  ط��ور گس��ترده  اي به  عنوان پراکس��ی مدل برای 
شبیه   س��ازی های مخزن استفاده می ش��وند]9[. در این مطالعه مدل های 

مقدارکميت )واحد(

24ضريب هدايت حرارتی سنگ های مخزن، پی و پوش 

35ظرفيت گرمايی سنگ های مخزن، پی و پوش  

0/3تخلخل )جزء(

)psi-1( 4-10×5تراکم پذيری موثر سنگ

)psi-1( 6-10×3تراکم  پذيری آب

0/55اشباع اوليه آب )جزء(

)°F( 125دمای اوليه مخزن

)psia( 75فشار اوليه در مرکز اليه فوقانی

  1  خواص سنگ و سیال و شرایط اولیه

 Maximum
value

Base
value

 Minimum
value

Uncertain parameter

604530
Steam injection rate, STBD, 

CWE (Qinj)

0.90.60.3Steam quality, fraction (SQ(

550450350Steam temperature, oF )ST(

12001000800
 Maximum bottom hole injection

pressure, psia BHP

1.510.5
Pore volume multiplier 

(MULTPV)

1.510.5
Transmissibility multiplier in X 

direction (MULTX)

1.510.5
Transmissibility multiplier in Y 

direction (MULTY)

1.510.5
Transmissibility multiplier in Z 

direction (MULTZ)

1.510.5
Rock volume multiplier 

(MULTRV)

1.510.5
Heat transmissibility multiplier 

in X direction)HEATTX(

1.510.5
Heat transmissibility multiplier 

in Y direction(HEATTY)

1.510.5
Heat transmissibility multiplier 

in Z direction(HEATTZ)

342414
Rock thermal conductivity, Btu/

)ft-D-oF( )RTC(

0.550.450.35
Critical water saturation, 

fraction (SWCR)

403530
Heat capacity of reservoir, Btu/

)ft3 of rock-oF( )HCR(

  2  متغیرهای غیرقطعی و محدوده آنها
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رگرسیون چندجمله ای و شبکه های عصبی مصنوعی به  عنوان پراکسی 
مدل مورد استفاده قرار گرفته اند.

2-1- روش حداقل مربعات
هدف از روش حداقل مربعات س��اختن توابع ساده و مشخصی مانند 
مدل های رگرس��یون چند جمله ای اس��ت. این روش ب��ا کمینه  کردن 
مجموع مربعات باقیمانده ها )تفاوت بین مقادیر مشاهده شده و مقادیر 
تخمین تابع(، ضرایب مجهول چندجمله ای را به  دست می آورد. به  طور 
معمول چندجمله ای های درجه دوم برای تطبیق عملکرد سیس��تم های 
طبیعی مناس��ب هس��تند اما می توان از مدل هایی ب��ا درجات باالتر نیز 
اس��تفاده کرد. معادله-1 مدل رگرسیون درجه دوم را با سه متغیر نشان 

می دهد.

جمله هاي رگرسيون چند شخصي مانند مدلعات ساختن توابع ساده و مهدف از روش حداقل مرب
اين . استاي  

كمينهروش با 
، ضرايب )ير تخمين تابعتفاوت بين مقادير مشاهده شده و مقاد(ها  كردن مجموع مربعات باقيمانده  
جملهمجهول چند

هاي را ب 
به .آورد دست مي  

جملهطور معمول چند  
اي 

كرد بيق عملهاي درجه دوم براي تط 
سيستم
 مدل 1-همعادل. دكربا درجات باالتر نيز استفاده  هايي توان از مدل ند اما ميهستهاي طبيعي مناسب  

  .دده ر نشان ميغيمتدوم را با سه  درجهرگرسيون 
)1       (     

2 2 2
0 1 1 2 2 3 3 12 1 2 13 1 3 23 2 3 11 1 22 2 33 3y b b x b x b x b x x b x x b x x b x b x b x= + + + + + + + + +  

  
  

  
جملهرگرسيون چندمراحل ساخت مدل  - 1شكل 

  اي 
  

جملهخت يك مدل رگرسيون چندمراحل سا 1-شكل
همان. دهد اي را از ابتدا تا انتها نشان مي 

طور كه بيان شد   
همان. شود براي تعيين ضرايب از روش حداقل مربعات استفاده مي

يكي از  شود  ه ميشاهدم 1-كه در شكل گونه  

جمله هاي رگرسيون چند شخصي مانند مدلعات ساختن توابع ساده و مهدف از روش حداقل مرب
اين . استاي  

كمينهروش با 
، ضرايب )ير تخمين تابعتفاوت بين مقادير مشاهده شده و مقاد(ها  كردن مجموع مربعات باقيمانده  
جملهمجهول چند

هاي را ب 
به .آورد دست مي  

جملهطور معمول چند  
اي 

كرد بيق عملهاي درجه دوم براي تط 
سيستم
 مدل 1-همعادل. دكربا درجات باالتر نيز استفاده  هايي توان از مدل ند اما ميهستهاي طبيعي مناسب  

  .دده ر نشان ميغيمتدوم را با سه  درجهرگرسيون 
)1       (     

2 2 2
0 1 1 2 2 3 3 12 1 2 13 1 3 23 2 3 11 1 22 2 33 3y b b x b x b x b x x b x x b x x b x b x b x= + + + + + + + + +  

  
  

  
جملهرگرسيون چندمراحل ساخت مدل  - 1شكل 

  اي 
  

جملهخت يك مدل رگرسيون چندمراحل سا 1-شكل
همان. دهد اي را از ابتدا تا انتها نشان مي 

طور كه بيان شد   
همان. شود براي تعيين ضرايب از روش حداقل مربعات استفاده مي

يكي از  شود  ه ميشاهدم 1-كه در شكل گونه  

                   )1( 

شکل-1 مراحل س��اخت یك مدل رگرسیون چندجمله ای را از ابتدا 
تا انتها نش��ان می دهد. همان  طور که بیان ش��د ب��رای تعیین ضرایب از 
روش حداقل مربعات اس��تفاده می ش��ود. همان  گونه که در شکل-1 
مشاهده می  شود یکی از مراحل ساخت مدل رگرسیون چندجمله ای، 
انتقال14 پاسخ ها در صورت نیاز است. نمودار باکس-کاکس15 ابزاری 
کارا برای تش��خیص انتقال توانی مناسب )معادله-2( جهت اعمال بر 

داده های پاسخ است]10[.
                                                                                       

جملهحل ساخت مدل رگرسيون چندمرا
انتقال اي 

پاسخ 14
كاكس- ر باكسنمودا. استنياز  ها در صورت 

ابزاري  15
  .]10[ استهاي پاسخ  جهت اعمال بر داده) 2-معادله(كارا براي تشخيص انتقال تواني مناسب 

 )2                                                                                    (                          ' ( )y y k λ= +  
  

. يك ثابت است kتوان اعمالي و  λ. يافته هستند  هاي واقعي و انتقال به ترتيب پاسخ 'yو  yمعادله كه در اين 
پايين
ازاي آن مقدار مجموع مربعات   دهد كه به  را نشان مي λكاكس مقدار - ترين نقطه در نمودار باكس 

باقيمانده
  .]10[ خواهد بودها حداقل  

  
مقدمه -2-2

  وعيهاي عصبي مصن اي بر شبكه 
شبكه
ها را به ساختار شبكه  دانش يا قانون نهفته در وراي داده ،هاي تجربي هاي عصبي مصنوعي با پردازش داده 

به. كنند منتقل مي
روي انجام شده چرا كه بر اساس محاسبات ؛ گويند ها هوشمند مي  به اين سيستم دليلهمين   

داده
شبكه   .دگيرن قوانين كلي را ياد مي ،ها هاي عددي يا مثال 

اليههاي چند  
پساي   

انتشار  

امروزه در ساختار  16
مهم .گيرند ها مورد استفاده قرار مي  بسياري از شبكه

ارتباط اي و   ها داشتن ساختار اليه  ترين خاصيت اين شبكه  
به
جلو  

ابطه بين زدن يك تابع، يافتن ر  از بردار ورودي و هدف براي تقريب ها اين شبكه .ستها  بين نورون 17
يك شبكه . دنكن ها بر اساس روش تعيين شده توسط طراح استفاده مي  بندي ورودي  ورودي و خروجي و دسته

پس
داراي باياس، يك الي  

بيني هر تابعي با تعداد   و يك اليه خروجي خطي قادر به پيش ه سيگموئيدانتشار 
  .]11[ استناپيوستگي  يمعين

  
  توصيف مدل -3

شبيه در اين مطالعه از
ساز   

Eclipse يند تركيبي آجايي كه فرآيند تزريق بخار يك فراز آن. استفاده شده است
سازي  انجام شبيه است

شبيهها نيازمند استفاده از يك  
ساز تركيبي  

به خواهد بود و 18
نرم E300ماژول  درThermal همين منظور از گزينه  

افزار   
Eclipse مطالعه مسأله سوم مدل مورد . ]12[ استفاده شده استSPE  است

شبيه كه براي مقايسه
ساز  

كه اين مدل تغييرات جزئي در  .]13[ هاي تزريق بخار مورد استفاده قرار گرفت 
يك
نقطه  هشتم الگوي نه  

شبكهمدل شامل . اعمال شده است باشد اي معكوس مي 
. است 9×5×4هاي موازي  

خواص كلي سنگ مخزن، شرايط اوليه و همچنين خواص . دهد نشان مياز باال سازي را   نماي مدل شبيه 2-شكل
  .شده است ارائه 1-پي و پوش در جدول حرارتي سنگ

                                                                                        )2( 

ک��ه در ای��ن معادله y و 'y  به ترتیب پاس��خ های واقع��ی و انتقال  یافته 
هستند. λ توان اعمالی و k یك ثابت است. پایین ترین نقطه در نمودار 
باکس-کاکس مقدار λ را نشان می  دهد که به  ازای آن مقدار مجموع 

مربعات باقیمانده ها حداقل خواهد بود ]10[.

2-2- مقدمه ای بر شبكه های عصبی مصنوعی
شبکه های عصبی مصنوعی با پردازش داده های تجربی، دانش یا قانون 
نهفته در ورای داده ها را به ساختار شبکه منتقل می کنند. به  همین دلیل 
به این سیستم  ها هوشمند می گویند؛ چرا که بر اساس محاسبات انجام 
ش��ده روی داده های عددی یا مثال ها، قوانین کل��ی را یاد می گیرند. 
  ش��بکه  های چندالیه  ای پس  انتش��ار16 امروزه در س��اختار بس��یاری از 
ش��بکه  ها مورد استفاده قرار می گیرند. مهم  ترین خاصیت این شبکه  ها 
داشتن ساختار الیه  ای و ارتباط به  جلو17 بین نورون  هاست. این شبکه ها 
از ب��ردار ورودی و هدف برای تقریب  زدن یك تابع، یافتن رابطه بین 
ورودی و خروجی و دسته  بندی ورودی  ها بر اساس روش تعیین شده 
توسط طراح اس��تفاده می کنند. یك شبکه پس  انتش��ار دارای بایاس، 
یك الیه س��یگموئید و یك الیه خروجی خطی قادر به پیش  بینی هر 

تابعی با تعداد معیني ناپیوستگی است ]11[.

3- توصيف مدل
در این مطالعه از شبیه  س��از Eclipse استفاده شده است. از آنجایی که 
فرآیند تزریق بخار فرآیندی ترکیبی است انجام شبیه  سازی ها نیازمند 
استفاده از یك شبیه  ساز ترکیبی18 خواهد بود و به  همین منظور از گزینه 
Thermalدر ماژول E300 نرم  افزار Eclipse اس��تفاده شده است ]12[. 

مدل مورد مطالعه مسأله سوم SPE است که برای مقایسه شبیه  ساز های 
تزریق بخار مورد اس��تفاده قرار گرف��ت ]13[. تغییرات جزئی در این 
مدل که یك  هش��تم الگوی نه  نقطه ای معکوس می باش��د اعمال شده 
است. مدل شامل شبکه های موازی 4×5×9 است. شکل-2 نمای مدل 
شبیه  سازی را از باال نشان می دهد. خواص کلی سنگ مخزن، شرایط 
اولیه و همچنین خواص حرارتی سنگ پی و پوش در جدول-1 ارائه 

  4  رتبه  بندی اثر متغیرهای غیرقطعی بر FOPT طي 1000 روز

  
  روز 1000پس از  FOSRCو  FOPT براي Half Normalنمودار  - 3شكل 

  

  
  روز 1000 طي FOPTغيرقطعي بر غيرهاي متبندي اثر   رتبه - 4شكل 

  
  )هاي پراكسي مدل(سطوح پاسخ  -5

زي توليد سا  قطعيت، آناليز ريسك و بهينه  سطوح پاسخ در مراحل بعدي مطالعات مخزن از جمله آناليز عدم
و  FOPTمهم غير متهاي پراكسي براي دو  در اين مطالعه مدل. دنرو كار مي  بهساز   عنوان جايگزيني براي شبيه  به

  3   مودار Half Normal برای FOPT و FOSRC پس از 1000 روز

  
  روز 1000پس از  FOSRCو  FOPT براي Half Normalنمودار  - 3شكل 

  

  
  روز 1000 طي FOPTغيرقطعي بر غيرهاي متبندي اثر   رتبه - 4شكل 

  
  )هاي پراكسي مدل(سطوح پاسخ  -5

زي توليد سا  قطعيت، آناليز ريسك و بهينه  سطوح پاسخ در مراحل بعدي مطالعات مخزن از جمله آناليز عدم
و  FOPTمهم غير متهاي پراكسي براي دو  در اين مطالعه مدل. دنرو كار مي  بهساز   عنوان جايگزيني براي شبيه  به
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شده است.

 4- آناليز غربال  گری
در مرحله نخس��ت متغیرهای غیرقطعی و مح��دوده محتمل هر متغیر 
انتخاب می ش��ود )جدول-2(. ب��رای یافتن متغیره��ای تأثیرگذار، از 
یك طراحی فاکتوریل کس��ری دومرحله ای با 32 اجرا اس��تفاده شده 
اس��ت. مقدار نفت تجمعی تولیدی )19FOPT( و نس��بت نفت تولیدی 
به بخ��ار تزریق��ی )20FOSRC( به  عنوان متغیرهای مقایس��ه ای درنظر 
گرفته ش��ده اند. کل زمان شبیه  س��ازی 2000 روز بوده اما از آنجا که 
هدف این مطالعه س��اخت پراکس��ی مدل برای کل بازه زمانی 2000 
روز اس��ت مقادیر این دو متغیر در انتهای چهار بازه زمانی 500 روزه 
مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه برای ساخت چند جمله ای ها 

و آنالیز غربال  گری از نرم  افزار Design Expert استفاده شده است.
از نمودار Half Normal به  منظور یافتن متغیرهای تأثیرگذار اس��تفاده 
شده اس��ت. آنالیز غربال  گری منجر به شناس��ایی چهار متغیر ضریب 
حجم حفرات )MULTPV(، نرخ بخار تزریقی )Qinj(، کیفیت بخار 
تزریقی )SQ( و ضریب حجم سنگ )MULTRV( به عنوان متغیرهای 
تأثیرگذار بر فرآیند س��یالب  زنی بخار خواهد شد. برای نمونه شکل-
3 نم��ودار Half Normal ب��رای FOPT و FOSRC را پ��س از 1000 
روز نش��ان می دهد. همچنین ش��کل-4 رتبه  بندی متغیرهای غیرقطعی 
بر اس��اس میزان اثر آنها بر متغیر FOPT در زمان 1000 روز را نش��ان 

می دهد که از طراحی فاکتوریل کسری به  دست آمده است.

5- سطوح پاسخ )مدل های پراکسی(
س��طوح پاس��خ در مراحل بع��دی مطالعات مخ��زن از جمل��ه آنالیز 
عدم  قطعیت، آنالیز ریس��ك و بهینه  س��ازی تولید به  عنوان جایگزینی 
برای شبیه  س��از به  کار می روند. در این مطالعه مدل های پراکسی برای 
دو متغیر مهم FOPT و FOSRC س��اخته می شوند. از لحاظ زمانی نیز 
به روش مرس��وم، مدل های استاتیك برای زمان های 200 روز ساخته 
می شوند؛ به این ترتیب که برای انتهای هر 200 روز از تولید یك مدل 
مي  س��ازند. دو روش بیان شده در قسمت های قبل یعنی روش حداقل 
مربعات )برای ساخت مدل های رگرسیون چند جمله ای( و شبکه های 

عصبی مصنوعی )برای ساخت سطوح پاسخ( به  کار خواهند رفت.

5-1- مدل های رگرسيون چندجمله ای
مدل های رگرسیون چندجمله ای برای طراحی های مختلف با استفاده 
از روش حداقل مربعات س��اخته می شوند. طراحی ها استفاده شده در 

این مطالعه عبارتند از:
 طراحی مرکب مرکزی وجوه پر )CCF( با 30 اجرا ش��امل 6 اجرای 

نقاط میانی

Validation ErrorFitting ErrorTransformDesignResponse

Max
% RE

 Average
% RE

Max
% RE

Average
% RE

--4.251.03-
BB

FOPT
1000
days

2.851.572.560.96sqrt

--9.062.10-
CCF

3.671.924.401.15Ln

--12.541.99-
BB+CCF

3.601.754.801.33Ln

3.071.552.980.80 NotneededCCI

2.971.273.721.03 NotneededBB+CCI

--3.330.85-
3-Level

2.411.162.900.75sqrt

--3.250.85-
3-level+CCI

FOPT
1400
days

1.941.122.830.78sqrt

--5.761.27-
BB

6.392.532.621.03 Inversesqrt

--9.862.52-
CCF

6.561.673.911.52Ln

--15.152.12-
BB+CCF

6.621.635.911.34Ln

6.141.283.520.65 NotneededCCI

--4.621.19-
BB+CCI

4.451.274.231.08sqrt

--3.320.84-
3-Level

3.21.132.910.74sqrt

--3.590.87-
3-level+CCI

2.541.033.180.91sqrt

  3  بیشینه و میانگین خطای نسبی FOPT حاصل از مدل های رگرسیون مرتبه 
دوم در زمان های 1000 و 1400 روز

  5  ساختار شبکه عصبی مورد استفاده

  
  مورد استفاده ساختار شبكه عصبي - 5شكل 

  
هاي  اليه. كنند رهاي اثرگذار را دريافت ميغيچهار اليه ورودي مت شود مالحظه مي شكلاين طور كه در   همان

به ها  كه اين نرون استنرون  20اليه خروجي داراي . هستندنرون  15و  20پنهان اول و دوم به ترتيب داراي 
توليد  روز 200را در پايان هر  FOPTكه مقادير  استنرون  10داراي  نخستدسته . شوند دو دسته تقسيم مي

 FOSRCها مقادير  با اين تفاوت كه اين نرون ؛كنند عمل مي نخستنرون بعدي نيز همانند دسته  10. كنند مي
بيني   هاي مورد نياز را پيش ان تمامي پاسختو به اين ترتيب با آموزش يك شبكه عصبي مي. خواهند كردرا توليد 

  .كرد
در . دست آمده است  هبا بررسي نتايج مراحل آموزش و اعتبارسنجي، مقادير خطاهاي نسبي براي اين دو مرحله ب

طور كه   همان .ه شده استو اعتبارسنجي براي دو طراحي ارائ مقادير خطاي نسبي در مراحل آموزش 4-جدول
د اما تعداد اجراهاي دارندقت بيشتري  CCIاي و  مرحله  يب دو طراحي فاكتوريل كامل سهتركد شو مشاهده مي

و در صورتي كه امكان استفاده از اين طراحي نباشد  استطراحي ديگر تعداد اجراهاي با برابر  ،دو اينمورد نياز 
  .كرداستفاده  CCIبنكن و - توان از طراحي تركيبي باكس مي
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 طراح��ی مرکب مرکزی محاطی )CCI( با 30 اجرا ش��امل 6 اجرای 
نقاط میانی

 طراحی فاکتوریل کامل س��ه  مرحله ای21  با 86 اجرا شامل 5 اجرای 
نقاط میانی

 ترکیب دو طراحی BB و CCF با 55 اجرا شامل 6 اجرای نقاط میانی
 ترکیب دو طراحی BB و CCI با 55 اجرا شامل 6 اجرای نقاط میانی

 ترکیب دو طراحی سه مرحله ای و CCI با 102 اجرا شامل 6 اجرای 
نقاط میانی

مدل های رگرس��یون چندجمله ای برای ه��ر طراحی در پایان هر 200 
روز س��اخته شده اند. به  منظور اعتبارسنجی مدل ها 20 اجرای تصادفی 
به  وس��یله یك مولد اعداد تصادفی ایجاد ش��ده اس��ت. برای مقایس��ه 
طراحی های مختلف خطای نسبی22 با اس��تفاده از معادله-3 پیش  بینی 
هر مدل انجام می شود. میزان بیش��ینه و میانگین خطای نسبی به  عنوان 

معیار مقایسه طراحی ها درنظر گرفته شده است.
                                                                                 

FOSRC روز  200هاي  هاي استاتيك براي زمان مدل ،مرسوم روشاز لحاظ زماني نيز به . شوند ساخته مي
دو روش بيان شده در . سازند  مييك مدل وز از توليد ر 200براي انتهاي هر به اين ترتيب كه ؛ شوند ساخته مي

هاي عصبي  و شبكه) اي جمله هاي رگرسيون چند براي ساخت مدل(يعني روش حداقل مربعات  هاي قبل قسمت
  .كار خواهند رفت  به )براي ساخت سطوح پاسخ( مصنوعي

  
  اي هاي رگرسيون چندجمله مدل -5-1

. شوند هاي مختلف با استفاده از روش حداقل مربعات ساخته مي احياي براي طر هاي رگرسيون چندجمله مدل
  :عبارتند ازاستفاده شده در اين مطالعه ها  طراحي

 اجراي نقاط مياني 5اجرا شامل  29با  )BB(بنكن -طراحي باكس

 اجراي نقاط مياني 6اجرا شامل  30با  )CCF( مركب مركزي وجوه پرطراحي 

 اجراي نقاط مياني 6اجرا شامل  30با  )CCI( محاطي مركب مركزيطراحي 

 اجراي نقاط مياني 5اجرا شامل  86با  )Level-3( اي مرحله  طراحي فاكتوريل كامل سه

 اجراي نقاط مياني 6اجرا شامل  55با  CCFو  BBتركيب دو طراحي 

 اجراي نقاط مياني 6اجرا شامل  55با  CCIو  BBتركيب دو طراحي 

 اجراي نقاط مياني 6اجرا شامل  102با  CCIو  Level-3تركيب دو طراحي 

 
منظور اعتبارسنجي   به. اند روز ساخته شده 200اي براي هر طراحي در پايان هر  هاي رگرسيون چندجمله مدل
هاي مختلف  مقايسه طراحي براي. وسيله يك مولد اعداد تصادفي ايجاد شده است  اجراي تصادفي به 20ها  مدل

خطاي نسبي
21

ميزان بيشينه و ميانگين خطاي نسبي . شود مي انجامبيني هر مدل   پيش 3- همعادلاده از با استف 
  .ها درنظر گرفته شده است عنوان معيار مقايسه طراحي  به

 )3                                                                                 (( )/ 100
s p s
i i iRE y y y= − ×

  
  

y ندر كه 
s

yساز و   دست آمده از شبيه  هپاسخ ب 
p با مقايسه . استبيني شده توسط مدل پراكسي   پاسخ پيش

 همهروزه و  200اين كار براي تمامي ده بازه زماني . كردها را انتخاب آنترين  توان دقيق ها مي طراحي
در  FOPTر غيا براي مته براي نمونه نتايج حاصل از اين مقايسه. است گرديدههاي گفته شده انجام  طراحي
هاي تواني ارائه شده در اين  توجه شود كه انتقال. شده است ارائه 3-روز در جدول 1400و  1000هاي  زمان

  .است دست آمده  هها ب كاكس پاسخ- جدول از نمودار باكس

                                                                 )3(  
 که در آن ys پاس��خ به  دس��ت آمده از 

شبیه  ساز و yp پاسخ پیش  بینی شده توسط مدل پراکسی است. با مقایسه 
طراحی ها می توان دقیق ترین آنها را انتخاب کرد. این کار برای تمامی 
ده بازه زمانی 200 روزه و همه طراحی های گفته ش��ده انجام گردیده 
اس��ت. برای نمونه نتایج حاصل از این مقایسه ها برای متغیر FOPT در 
زمان های 1000 و 1400 روز در جدول-3 ارائه شده است. توجه شود 
که انتقال های توانی ارائه شده در این جدول از نمودار باکس-کاکس 

پاسخ ها به  دست آمده است.
روند تمامی زمان ها و هر دو متغیر FOPT و FOSRC مشابه است. با 
مقایسه داده های جدول-3 مالحظه مي  شود که انتقال توانی پاسخ ها 
در اغل��ب طراحی ه��ا باعث بهبود عملکرد مدل رگرس��یون ش��ده 
اس��ت. این ام��ر در طراحی CCF به  وضوح دیده می ش��ود. اما برای 
طراحی های پنج  مرحله ای )طراحی های شامل طراحی CCI( به  طور 
کل��ی یا نیازی به انتقال نبوده یا انتقال تأثیر چندانی بر عملکرد مدل 

نداشته است.
از بین طراحی هایی با تعداد اجرای کم، طراحی CCI بهترین عملکرد 
 CCI را دارد. ترکی��ب طراحی ه��ای فاکتوریل کامل س��ه  مرحله ای و
بیش��ترین دقت را در پیش  بینی عملکرد فرآیند سیالب  زنی بخار دارد 

اما تعداد اجراهای آن بیش از سایر طراحی هاست.
ب��ا وج��ود اینکه تع��داد اجراهای طراح��ی ترکیب��ی باکس-بنکن و 
CCI تقریب��اً نصف تعداد اجراهای طراح��ی ترکیبی فاکتوریل کامل 

س��ه  مرحله ای و CCI است مدل های رگرسیون ساخته شده توسط این 
طراحی دقت قابل  قبولی دارند.

طراح��ی ترکیبی باکس-بنکن و CCI و ترکیب دو طراحی فاکتوریل 
کامل س��ه  مرحله ای و CCI در مراحل بعد یعنی آنالیز ریس��ك مورد 
استفاده قرار خواهند گرفت. در قسمت بعد با استفاده از شبکه عصبی 
مصنوعی مدل های پراکسی ساخته می شوند و عملکرد آنها با عملکرد 

مدل های چندجمله ای مقایسه خواهد شد.

5-2- شبكه های عصبی مصنوعی
در این بخش با استفاده از دو طراحی انتخاب شده در قسمت قبل )طراحی 
ترکیب��ی باکس-بنک��ن و CCI و ترکی��ب دو طراح��ی فاکتوریل کامل 
سه  مرحله ای و CCI( شبکه  های عصبی مصنوعی ساخته می شوند که قادر 
به پیش  بینی عملکرد فرآیند تزریق بخار هس��تند. برای ساخت شبکه های 
عصبی مصنوعی نرم  افزار Mathlab استفاده شده است. این شبکه  ها مقادیر 
دو متغی��ر FOPT و FOSRC را در انتهای فواصل زمانی 200 روزه )که از 

Validation ErrorTraining ErrorDesignResponse

Max
 RE%

 Average
RE%

Max
 %RE

Average
 %RE

3.812.10.15BB+CCIFOPT& FOSRC

2.50.72.20.163-Ievel+CCI

  4  مقادیر خطای نسبی شبکه های عصبی در مراحل آموزش و اعتبارسنجی

  7  توزیع عدم قطعیت FOSRC پس از گذشت 1000 روز از تولید و تزریق

هاي پراكسي  استفاده از مدل .كردتوان نمودارهاي ريسك را تهيه  مي 22كارلو  مونتهسازي   با استفاده از شبيه
به اين ترتيب كه ابتدا با استفاده از تعدادي اجراي . استكارلو   هاي مونته سازي  براي انجام شبيه مناسب يروش

استفاده از آن كارلو   سازي مونته  با دقت مناسب ساخته و در شبيه يساز يك مدل پراكسي يا سطح پاسخ  شبيه
  .شود مي

. هستنددرجه دوم و شبكه عصبي مصنوعي  هاي رگرسيون هاي پراكسي مورد استفاده در اين بخش، مدل مدل
علت . اند ساخته شده CCIبنكن و - ها با استفاده از نتايج حاصل از طراحي تركيبي باكس اين پراكسي يهر دو

  .ستآن زياد نسبتاّ كم و دقت   انتخاب اين طراحي تعداد اجراهاي تقريباً
 و شود مي ايجاد اجراي تصادفي  20000 ،د اعداد تصادفيبا استفاده از يك مولكارلو   سازي مونته  براي انجام شبيه

مقادير دو سپس . آيند دست مي  هب پراكسيتوسط دو مدل  FOSRCو  FOPTمقادير براي هر يك از اين اجراها 
توان با استفاده از نتايج حاصل از  حال مي. آيد ميدست   هروزه ب 200بازه زماني  10ر براي انتهاي غيمت

ر غيقطعيت مت  ميزان عدم 7-شكل مثالبراي . كردبيني   كارلو نمودارهاي توليد احتمالي را پيش  نتهسازي مو  شبيه
FOSRC  از شبكه عصبيدست آمده   هبقطعيت   توزيع احتمالي عدم(د ده روز نشان مي 1000را در زمان.(  

  

  
  روز از توليد و تزريق 1000پس از گذشت  FOSRCتوزيع عدم قطعيت  - 7شكل 

  
 ،نمودار توزيع تجمعي. ر نيز در اين مرحله محاسبه شده استغيمت دو براي) CDF23(دار توزيع تجمعي مق

ترين خروجي اين نمودار   مهم. دهد تجمعي نشان مي شكل  بهر غيمتاحتمال وقوع مقادير مختلف را براي يك 
براي  .هستندل و خوشبينانه به ترتيب احتمال بدبينانه، محتم كه استدرصد  90و  50، 10ميزان احتماالت 

نشان  8- روز در شكل 1000پس از گذشت  FOSRCو  FOPTر غيمتهاي توزيع تجمعي براي دو  نمودار مثال

  6  مقایسه نتایج حاصل از ANN و PR برای اجرای تصادفی

Response Design Training Error Validation Error 

  
Average 

RE % 
Max 

RE % 
Average 

RE % 
Max 

RE % 

FOPT & FOSRC 
BB+CCI 0.15 2.1 1 3.8 

3-level+CCI 0.16 2.2 0.7 2.5 

  هاي عصبي در مراحل آموزش و اعتبارسنجي مقادير خطاي نسبي شبكه - 4جدول 
  

هاي رگرسيون  و مدل )ANN( هاي عصبي مصنوعي از شبكه دست آمده  هب FOSRCو  FOPTمقادير  6-در شكل
)PR (خوبي   شود هر دو پراكسي مدل به طور كه مشاهده مي  همان. براي دو اجراي تصادفي نشان داده شده است

هاي رگرسيون چند  هاي عصبي مصنوعي نسبت به مدل اما شبكه. كنندبيني   ساز را پيش  توانند خروجي شبيه مي
  .دهند از خود نشان ميكرد بهتري عملاي  جمله

  

  
  براي اجراي تصادفي PRو  ANNمقايسه نتايج حاصل از  - 6شكل 

  
  هاي پراكسي ساخته شده آناليز ريسك با استفاده از مدل -6
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200 روز آغاز شده و تا 2000 روز ادامه دارد( پیش  بینی می کنند.
با توجه به مقادیر خطای نس��بی حاصل از اجراهای اعتبار س��نجی بیان 
شده در بخش قبل و با استفاده از حدس و خطا، ساختار شبکه عصبی 
مشخص گردیده اس��ت. در این مطالعه از شبکه های پس  انتشار تغذیه 
شونده پیشرو استفاده شده است. پس از انجام مراحل زیادی حدس و 
خطا، شبکه حاصل دارای دو الیه پنهان با تابع انتقال tansig و یك الیه 
 trainlm خروج��ی خطی خواهد بود. برای آموزش ش��بکه نیز از تابع
اس��تفاده شده است. ساختار ش��بکه عصبی مصنوعی مورد استفاده در 

شکل-5 نشان داده شده است.
 همان  ط��ور که در این ش��کل مالحظه می ش��ود چهار الی��ه ورودی 
متغیره��ای اثرگذار را دریافت می کنند. الیه ه��ای پنهان اول و دوم به 
ترتیب دارای 20 و 15 نرون هستند. الیه خروجی دارای 20 نرون است 
که این نرون ها به دو دس��ته تقسیم می شوند. دس��ته نخست دارای 10 
نرون است که مقادیر FOPT را در پایان هر 200 روز تولید می کنند. 10 
نرون بعدی نیز همانند دسته نخست عمل می کنند؛ با این تفاوت که این 
نرون ها مقادیر FOSRC را تولید خواهند کرد. به این ترتیب با آموزش 
یك شبکه عصبی می توان تمامی پاسخ های مورد نیاز را پیش  بینی کرد.
با بررسی نتایج مراحل آموزش و اعتبارسنجی، مقادیر خطاهای نسبی 
برای این دو مرحله به  دس��ت آمده است. در جدول-4 مقادیر خطای 
نس��بی در مراحل آموزش و اعتبارس��نجی برای دو طراحی ارائه شده 
اس��ت. همان  طور که مشاهده می ش��ود ترکیب دو طراحی فاکتوریل 
کامل سه  مرحله ای و CCI دقت بیشتری دارند اما تعداد اجراهای مورد 
نیاز این دو، برابر با تعداد اجراهای طراحی دیگر اس��ت و در صورتی 
که امکان اس��تفاده از این طراحی نباش��د می توان از طراحی ترکیبی 

باکس-بنکن و CCI استفاده کرد.
در ش��کل-6 مقادیر FOPT و FOSRC به  دس��ت آمده از ش��بکه های 
عصبی مصنوعی )ANN( و مدل های رگرسیون )PR( برای دو اجرای 

تصادفی نش��ان داده شده اس��ت. همان  طور که مشاهده می شود هر دو 
پراکس��ی مدل به  خوبی می توانند خروجی شبیه  ساز را پیش  بینی کنند. 
اما ش��بکه های عصبی مصنوعی نس��بت به مدل های رگرس��یون چند 

جمله ای عملکرد بهتری از خود نشان می دهند.

6- آناليز ريسک با استفاده از مدل های پراکسی ساخته شده
با استفاده از شبیه  س��ازی مونته  کارلو23 می توان نمودارهای ریسك را 
تهیه کرد. اس��تفاده از مدل های پراکسی روش��ي مناسب برای انجام 
شبیه  س��ازی های مونته  کارلو است. به این ترتیب که ابتدا با استفاده از 
تعدادی اجرای شبیه  س��از یك مدل پراکسی یا سطح پاسخي با دقت 

مناسب ساخته و در شبیه  سازی مونته  کارلو از آن استفاده می شود.
مدل های پراکسی مورد استفاده در این بخش، مدل های رگرسیون درجه 
دوم و شبکه عصبی مصنوعی هستند. هر دوي این پراکسی ها با استفاده از 
نتایج حاصل از طراحی ترکیبی باکس-بنکن و CCI ساخته شده اند. علت 

انتخاب این طراحی تعداد اجراهای تقریباً   کم و دقت نسبتاّ زیاد آنست.
ب��رای انجام شبیه  س��ازی مونته  کارلو با اس��تفاده از ی��ك مولد اعداد 
تصادف��ی، 20000 اجرای تصادفی ایجاد  می ش��ود و برای هر یك از 
این اجراها مقادیر FOPT و FOSRC توسط دو مدل پراکسی به  دست 
می آیند. س��پس مقادیر دو متغیر برای انتهای 10 بازه زمانی 200 روزه 
به  دس��ت می آید. حال می توان با استفاده از نتایج حاصل از شبیه  سازی 
مونته  کارل��و نمودارهای تولید احتمالی را پیش  بین��ی کرد. برای مثال 
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هاي توسعه و توليد  رحتوانند در ارائه ط هاي احتمالي مي اين نمودار. دست آمد  هب ساخته شده پراكسيهاي  مدل
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احتمال بدبینانه، محتمل و خوش��بینانه هس��تند. برای مثال نمودار های 
توزیع تجمعی برای دو متغیر FOPT و FOSRC پس از گذشت 1000 
روز در شکل -8 نشان داده شده است. همان  طور که در این دو شکل 
دیده می شود نوع پراکس��ی مدل تأثیر چندانی بر خروجی های آنالیز 
ریس��ك ندارد.  در نهایت با استفاده از پراکسی مدل های ساخته شده 
مقادیر احتمال��ی 10، 50 و 90 درصد FOPT و FOSRC برای تمامی 
بازه های زمانی به  دست مي  آیند. شکل -9 پیش  بینی احتمالی متغیرهای 

FOPT و FOSRC را در طول 2000 روز نشان می دهد.

به این ترتیب مقادیر احتمالی متغیرهای تولیدی در روش سیالب  زنی 
بخار با اس��تفاده از روش مونته  کارلو و مدل های پراکسی ساخته شده 
به  دس��ت آمد. این نمودار های احتمالی می توانن��د در ارائه طرح های 

توسعه و تولید مورد استفاده قرار گیرند.

نتيجه  گيری
نتایج حاصل از این مطالعه را می توان در موارد زیر خالصه کرد:

 چهار متغیر ضریب حجم حفرات، نرخ تزریق بخار، کیفیت بخار 
تزریق��ی و ضری��ب حجم س��نگ، متغیرهای اثرگذار ب��ر عملکرد 

فرآیند سیالب  زنی بخار هستند.
 طراح��ی ترکیبی فاکتوریل کامل س��ه  مرحله ای و CCI دقیق  ترین 
طراحی اس��ت. همچنین طراح��ی ترکیبی باکس-بنک��ن و CCI با 

داشتن تعداد اجراهای کمتر، از دقت نسبتاّ زیادي برخوردار است.
 انتقال توانی پاس��خ ها باع��ث بهبود عمکرد مدل های رگرس��یون 
چندجمله ای می ش��ود. اما برای طراحی های آزمایشی پنج  مرحله ای 
انتق��ال توانی الزم نیس��ت یا انتق��ال تأثیر چندانی ب��ر عملکرد مدل 

چندجمله ای ندارد.
 دق��ت پیش  بینی های ش��بکه عصبی مصنوعی ت��ا حدودی بیش از 

مدل های رگرسیون چندجمله ای است.
 ترکیب طراحی آزمایشی و مدل های پراکسی روشی دقیق، سریع 
و مق��رون به  صرفه جهت آنالیز ریس��ك فرآیند س��یالب  زنی بخار 

است.


