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پیشبینی گشتاور چرخشی موردنیاز برای انجام عملیات حفاری انحرافی در لایههای
سنگی با استفاده از ترکیب شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینهسازی مبتنی بر
جغرافیای زیستی
هادی فتاحی ،1زهره بیات زاده

فرد2

 -1استادیار ،دانشکده مهندسی معدن ،دانشگاه صنعتی اراک
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی معدن ،دانشگاه صنعتی اراک

(دریافت :بهمن  ،9354پذیرش :تیر )9356

چکیده
امروزه عملیات حفاری انحرافی بهطور گستتردهای در انواع شترای زمی شتناسی به کار می رود ،اما استفاده بهینه از ای
فنّاور ی در شترای سنگی و ست
مهمی اس

به دانش و تجربه بالای مهندسی نیاز دارد مددار گشتاور چرخشی یکی از پارامترهای بسیار

که باید برای انجام عملیات حفاری انحرافی پیشبینی شود در ای پژوهش جه

ارائه راهکار جدید برای پیشبینی

گشتتاور چرخشتی موردنیاز برای انجام عملیات حفاری انحرافی در لایههای ستنگی از رو

ترکیب شتبکه عصبی مصنوعی و

الگوریتم بهینهستازی مبتنی بر جغرافیای زیستی استفاده شده اس

درواقع برای بهینهسازی وزنهای شبکه عصبی مصنوعی

و بالا بردن تواناییهای شبکه از الگوریتم مبتنی بر جغرافیای زیستی بهره گرفته شده اس
چرخش مته ،طول رشتته حفاری ،تغییر زاویه کلی گمانه ،قرر  iامی برقو ،سرع
پارامترهای ورودی مدل برای پیشبینی گشتتاور چرخشی استفاده شده اس

جریان گل و ویسکوزیته گل حفاری بهعنوان
برای ارزیاب ی توانایی مدل در پیشبینی گشتاور

چرخشتی ،از دادههای پروژه انتدال گاز طبیعی غرب به شتر چی استفاده شده اس
است
اس

که از ای تعداد بهطور تصتادفی 57 ،درصد دادهها برای آموز
نتایج حاصل از ای مرالعه بیانگر آن اس

همچنی از نیروی محوری ،سرع

تعداد کل دادهها در ای پروژه  48داده

مدل و  27درصد دادهها برای آزمون مدل استفاده شده

که مدل پیشنهادی میتواند بهعنوان یک ابزار قدرتمند برای مدلسازی مسائل

حفاری انحرافی مورد استفاده قرار گیرد

کلید واژهها
حفاری انحرافی ،گشتاور چرخشی ،شبکه عصبی مصنوعی ،الگوریتم بهینهسازی مبتنی بر جغرافیای زیستی

 عهده دار مکاتباتH.fattahi@arakut.ac.ir :
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[ ]94ه اربردهای فراوانی مانند مدلسازی و تقریب توابب،
طبقهبندی ،خودتتهبندی ،استتدیراو ویهگی ،فشتتردهستتازی،
بهینهستازی ،ندرل و دتناسایی سیسدی دارند .این روشها
در زمینه مستتائل میدلف مهندستتی معدا مانند ا دشتتات
ذخایر انستارها [ ،]96 ,99مباحث ژئوفینی [ ،]99مسائل
فرآوری مواد معدنی [ ،]91حوزه مکانی ستتن [،]29-95
حفاری و چاهپیمایی [ ]22و در مستتتائل زیستتتتمحیطی-
معتدنی [ ]29-23نین تاربردهای فراوانی دارند؛ ه با تو ه
بته بتالا بودا قابلیت این روشها ،در این پهوهش نین از این
روشها استتدفاده دتتده استتت .در زمینه مدلستتازی گشتتداور
چرخشتتتی اگرچه مطالعات قبلی با ارزش هستتتدند اما ارائه
مدلهایی دید با ندایجی دقیق و سریب میتواند بسیاری از
مشتتکلات میدانی مربوط به این حوزه را رفب ند .از آنجایی
ه مدلهای مبدنی بر هوش مصنوعی عملکرد بالایی در امر
مدلستازی دارند میتوانند راهگشای این مسئله بادند .یکی
از روشهای هودتمند ،دبکه عصبی مصنوعی است ه ی
روش داده تاوی قوی استتتت .هرچنتد این روش ی روش
تارآمتد برای متدلستتتازی پدیدههای میدلف استتتت ولی
تاستتتدیهایی هی دارد ه برخی از اربردهایش را محدود
می ند .یکی از چالشهای اصتلی دتبکه عصتبی مصنوعی،
نحوه بهروزرستتانی و بهینهستتازی وزاهای دتتبکه در هنگام
آموزش است .اسدفاده از الگوریدیهای بهینهسازی برای رفب
ضتتعف الگوریدیهای مبدنی بر گرادیاا ،در ستتالیاا اخیر
بستتیار مورد تو ه قرار گرفده استتت .در همین راستتدا ،در
تحقیق حاضر ،به منظور دسدیابی به هدت فوق ،از الگوریدی
بهینهستتازی مبدنی بر ارافیای زیستتدی( 2با الهام از رفدار
مها رتی گونههای زیسدی) بهعنواا اسدراتهی سدجو برای
یافدن مقدار بهینه وزاها و بایاسهای دتبکه استدفاده دده
است .تر یب دبکه عصبی مصنوعی و الگوریدی بهینهسازی
مبدنی بر ارافیای زیسدی منجر به ایجاد مدلی میدود ه
میتواند مقدار گشتتداور چرخشتتی را با دقت مطلوبی برآورد
ند.

 -1مددمه
انجام عملیات حفاری انحرافی در لایههای سنگی بهطور
گستتدردهای در ستتراستتر هاا برای اهدات میدلفی به ار
میرود .مبتد این روش به اوایل دهه  9596برمیگردد و از
آا زماا به بعد ،این فناوری پیشتترفت رده استتت [.]2 ,9
امروزه برای نصب خطوط لوله در سازندهای سنگی به دانش
و تجربه بالای مهندستی نیاز است [ .]6-3تا نوا مدلهای
مکانیکی مناسب و معادلات زیادی برای محاسبه پارامدرهای
میدلف مربوط به این نوع از ستاختوستاز توسعه داده دده
است []5-9؛ با این حال فقداا مدلها و روشهای پیشرفده
برای موقعیتتهتای ستتتیتتر ،از مله مناطقی با لایههای
ستتتنگی و در زیر بستتتدر رودخانهها (مانند پروژه اندقال گاز
طبیعی) به چشتتتی میخورد [ .]96برای استتتدفاده بهینه از
روش حفاری انحرافی در چنین دتترایس ستتنگی و ستتیت،
پیشبینی گشتتداور موردنیاز برای انجام عملیات برقو اری و
هیچنین برای اندیاب نوع و ستتتاین مناستتتب برقوها امری
ضتتتروری و یر قابل ا دناب استتتت [ .]99با این و ود ،در
حال حاضتر ی روش مناستب و سریب برای انجام این ار،
بته ویهه برای خطوط لولته بنرو و ود ندارد .همینین لازم
به ذ ر استت ه گشداور چرخشی موردنیاز در د ل حفاری
به عوامل میدلفی بسدگی دارد از مله :درایس زمیندناسی،
روش حفاری ،اندازه و نوع برقو ،ستترعت چرخشتتتی ،نیروی
محوری در مده ،خواص گل حفاری ،قطر گمانه ،طول ردده
حفاری در گمانه و ستترمده حفاری [ .]93 ,92اگرچه دانش
مو ود برای روشهتای حفتاری برخی از امکانات لازم برای
پیشبینی گشتتتداور را فراهی می ند ولی برای رفب نیازهای
حاضر افی نیست .هدت از مطالعه حاضر پیشبینی گشداور
چرخشتتتی موردنیاز برای انجام عملیات حفاری انحرافی در
لایههای ستتتنگی استتتت .در ستتتالهای اخیر در این زمینه
مطالعاتی با استتدفاده از روشهای ستتندی آماری انجام دتتده
استت [ ،]99اما پهوهش حاضر به اربرد روشهای پیشرفده
رایانش نرم در این زمینه میپردازد.
در ستتتالهای اخیر روشهای هودتتتمند در حوزههای
میدلف مهندسی و علوم هت حل مسائل پیییده و حجیی
به لحاظ محاستتباتی مورد استتتدفاده قرار گرفدهاند .دتتتبکه
عصبی مصنوعی ،9سیسدیهای فازی ،الگوریدیهای تکاملی و
بستتیاری دیگر ،از روشهای هودتتمند به حستتاب میآیند

 -2مروری بر رو هتای بته کار گرفته شتتده در ای
تحدیق
 -1-2شبکه عصبی مصنوعی
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پیشبینی گشتاور چرخشی موردنیاز برای انجام عملیات ...

از مجموعه دادههای واقعی ،الگوریدیهای آموزد تی را به ار
میگیرد تا ارتباطات پنهانی میاا دادههای ورودی و خرو ی
را از طریق ضتتترایتتب وزنی ،بتتایتاسهتتا و توابب اعمتالی بتته
خرو یهای هر لایه ،دکل دهند.

دتتبکه عصتتبی مصتتنوعی ایدهای استتت برای پردازش
اطلاعات ه از سیسدی عصبی زیسدی الهام گرفده دده است
و متانند مان انستتتاا به پردازش اطلاعات میپردازد .نوروا
وچ ترین واحد ی دتبکه عصتبی مصنوعی است [.]26
ستاخدار ی نوروا مصتنوعی در دتکل  9نشتتاا داده دده
است .از ا دماع چند نوروا ه بهطور موازی عمل می نند،
یت لایه به و ود میآید .هر لایه وظیفه خاصتتتی دارد و با
تر یب لایهها ،دتبکه عصتتبی مصتتنوعی به و ود میآید .در
حالت لی در دتتبکههای عصتتبی مصتتنوعی ستته نوع لایه
نورونی و ود دارد ته عبتارتاند از :ی لایه ورودی ،ی یا
چند لایه پنهاا و ی لایه خرو ی .هر دو لایه از ی دبکه،
به وستتیله وزاها و در واقب اتصتتالات با هی ارتباط مییابند.
وزاها در ابددا به صتتورت تصتتادفی مقداردهی میدتتوند و
سپس در طول فرآیند یادگیری با اهش میناا خطا ،اصلاح
و مقادیر نهایی آاها تعیین میدتتود .هیق قاعده مشیو و
دقیقی برای اندیتاب و تعیین تعتداد نورواها در لایه پنهاا
دتتتبکته و ود نتدارد؛ بلکته در این مورد بهطور عمده ی
رویکرد تجربی صترت اتیاذ میدتود .بر اساس نحوه ارتباط
بین نورواها انواع میدلفی از دتتبکههای عصتتبی مصتتنوعی
مانند دبکههای پرسپدروا ،هاپفیلد و  ...و ود دارد؛ در این
بین دبکههای پرسپدروا بیشدرین اربرد را دارند و به انواع
ت لایه و چند لایه تقستتییبندی میدتتوند .برای ی مدل
پرستتپدروا چند لایه با ی لایه پنهاا (دتتکل  )2رابطههای
ارائه دده زیر به ار برده میدوند [:]29

شکل  :1ساختار یک نورون مصنوعی []24

شکل  :2یک مدل پرسپترون چند لایه با یک لایه پنهان []22

الگوریدیهای آموزدتتتی مدنوعی هت آموزش دتتتبکه
عصتتبی مصتتنوعی به ار گرفده دتتده استتت .از مهمدرین
الگوریدیهای آموزدتتی میتواا از الگوریدی پس اندشتتار نام
برد .استتتاس ار این الگوریدی حر ت بر روی بردار گرادیاا
تابب مربعات خطای دتتتبکه استتتت ه این بردار نین به نوبه
خود به وسیله مشدقگیری زنجیرهای از تابب خطا نسبت به
ت ت پارامدرهای دتتبکه به دستتت میآید .اگرچه امروزه
استدفاده از این روش برای آموزش دتبکه عصتتبی مصنوعی
رایج استت اما الگوریدیهای بهینهسازی مبدنی بر گرادیاا و
الگوریدی پس اندشار خطا ،در سیسدیهای یرخطی ،مشکل
افدادا در دام مینیمی محلی را دارند .از این رو استتتدفاده از
الگوریدیهتای تکتاملی برای آموزش دتتتبکتههای عصتتتبی
مصنوعی مورد تو ه محققاا میدلف قرار گرفده است [-36
 .]33در این تحقیق از الگوریدی بهینتتهستتتتازی مبدنی بر
ایگنین برای آموزش دبکه
ارافیای زیسدی بهعنواا ی
عصتتبی مصتتنوعی استتدفاده دتتده استتت ،ه در ادامه این
الگوریدی درح داده میدود.
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هسدند.
از طرفی ی پرستتپدروا چند لایه را میتواا به وس تیله
توابب یرخطی بته گونتهای آموزش داد ته بدوانتد هر تابب
قتتابتتل انتتدازهگیری را تیمین زده و انتتدازهگیری نتتد .این
فرآیند در حالی صتتورت میگیرد ه دتتبکه اطلاعاتی درباره
توزیب ورودیها نیاز ندارد .دبکه عصبی مصنوعی با اسدفاده

 -2-2الگوریتم بهینهسازی مبتنی بر جغرافیای زیستی
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ی راهحل ضتعیف ی ستتکونتگاه با دتتاخو دتتایسدگی
پایین را نشاا می دهد .به اددراک گذاددن اطلاعات در این
روش بتا عملگر مهتا رت صتتتورت میپذیرد .راهحلهای با
دتتاخو دتتایستتدگی بالا تمایل بیشتری برای به ادتتدراک
گذادتدن خصتوصتیات با راهحلهای با دتاخو دتایسدگی
ضتعیف دارند .راهحلهای ضتعیف ،مقدار زیادی خصوصیات
دید از راهحلهای خوب دریافت می نند .اضافه ددا این
خصتتوصتتیات دید ،یفیت این راهحلها را بالا میبرد .این
روش حل مستئله ،بهینهستازی مبدنی بر ارافیای زیسدی
نامیده میدتتتود ه میتواند برای آموزش دتتتبکه عصتتتبی
مصتتتنوعی مورد استتتدفاده قرار گیرد .در ادامه به بررستتتی
پارامدرهای این روش میپردازیی.

الگوریدی بهینهستتتازی مبدنی بر ارافیای زیستتتدی از
مله الگوریدیهای بهینهستازی هودمند است ه اولین بار
در ستال  2661توستس دا ستایموا 3ارائه دده است [,34
 .]39این الگوریدی بر پایه تئوری ارافیای زیستدی استت و
به مطالعه توزیب ارافیایی ارگانینمهای زیستتدی میپردازد.
اامایه اصتتتلی این الگوریدی گرایش به انحصتتتار استتتت.
متدلهای ریاضتتتی ارافیای زیستتتدی ،چگونگی مها رت
گونهها از ی ستتتکونتگاه به ستتتکونتگاه دیگر ،چگونگی
ظهور یت گونه دید و نحوه انقراض ی گونه را تشتتتری
می نند [ .]39 ,36مناطق ارافیایی ه مکاا مناستتتبی
برای ستتکونت گونههای زیستتدی هستتدند ،دارای دتتاخو
دتایستدگی بالا میبادند [ ،]31داخو دایسدگی میتواند
بهعنواا مدایر وابستتتده به زیستتتدگاه در نظر گرفده دتتتود.
مدایرهایی ه این دتایستدگی را دکل میدهند ،مدایرهای
دتاخو دتایسدگی خوانده میدوند .این مدایرها میتوانند
بهعنواا مدایرهای مسدقل در نظر گرفده دوند [ .]35زمانی
ته معیتت یت گونته در ی ستتتکونتگاه با دتتتاخو
دتتتایستتتدگی بالا افنایش مییابد ،برخی از اعضتتتا مجبور به
مها رت به ستکونتگاههای با دتتاخو دتتایسدگی پایینتر
میدتتتوند ،در واقب با افنایش معیت و بالا بودا دتتتاخو
دتتایستتدگی ،مها رتدهی ستتکونتگاه افنایش مییابد اما
ستتکونتگاههای با دتتاخو دتتایستتدگی و معیت پایینتر
تمایل به مها رتپذیری بیشتری دارند []42-46؛ در دکل
 3این رابطه نشاا داده دده است.

 -1-2-2نحوه مهاجرت

همتاا گونته ه گفده دتتتد ،با افنایش معیت در ی
ستتتکونتتگتاه فرآینتد مها رت اتفاق میافدد .در مستتتائل
اربردی ،نحوه مها رت برای مستتائل گستتستتده و پیوستتده
مدفاوت است .برای توضی بیشتر در اینباره ،دو سکونتگاه
فرضتتتی را مطابق دتتتکل  4در نظر میگیریی؛ اگر بردار Xj
برای توصتیف موقعیت  jو بردار  Xiبرای توصیف موقعیت i
به صورت زیر تعریف دوند؛
X j  X j1 , X jn 
()9
X i   X i1 , X in 
()6
مهاجرت

Xjk

Xik

سکونتگاه i
مهاجرت پذیر

سکونتگاه j
مهاجرت ده

شکل  :8دو سکون گاه فرضی

شکل  :3رابره بی

 Xjkمؤلفتته kام از ستتتکونتتتگتتاه  jو  Xikمؤلفتته kام از
ستتتکونتگاه  iمیبادتتتند .مطابق دتتتکل فوق مها رت از
ستتتکونتتگتاه  jبه  iانجام میدتتتود .به عبارتی گونه Xjk
میخواهتد بته موقعیت  Xikمندقل دتتتود ،مقدار  Xikدید
بستده به نوع مستئله مدفاوت استت .برای مستتائل گستتسده
مانند اعداد صحی  ،مسائل باینری و یره مقدار مؤلفه kام از

مهاجرتدهی و مهاجرتپذیری در یک

سکون گاه []43

حال فرض نید ه ی مستئله و چندین راهحل داریی.
مستتتئلته میتواند در هر زمینهای بادتتتد و ی معیار قابل
اندازهگیری برای دتتایستتدگی ی راهحل داریی .ی راهحل
خوب دبیه ی سکونتگاه با داخو دایسدگی بالا است و

ستکونتگاه  iبعد از عمل مها رت  X iknewاست ه از رابطه
زیر به دست میآید [:]44
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X iknew  X jk

 )9ابددا مجموعهای از ستتتکونتگاههای تصتتتادفی ( معیت
اولیه) تولید ،ارزیابی و مرتب میدوند.
 )2نردهای مها رتدهی و مها رتپذیری تعیین میدوند.
 )3بته ازای هر ستتتکونتتگتاه مانند  iمراحل  4تا  1تکرار
میدوند.
 )4به ازای هر مدایر مانند  kدر ستتکونتگاه  ، iمراحل  9تا

()9
اما برای مسائل پیوسده مانند اعداد حقیقی مقدار مؤلفه
kام از ستکونتگاه  iبعد از عمل مها رت  X iknewاست ه از
رابطه زیر به دست میآید:
()1





X iknew  X ikold   k X jk  X ikold

ه در رابطه بالا   kمعمولاً ضتتریبی بین صتتفر تا ی
است.

 1انجام میدوند.
 )9بتتا احدمتتال   iدر  X ikتاییرات طبق مراحتتل  6تتتا 1
اعمال میدوند.
 )6مبد مها رت با استتتدفاده از مقادیر µها و به صتتتورت
تصادفی ،تعیین میدود (ندیجه این مرحله یافدن  jاست).

 -2-2-2جهش

هش 4ی تاییر ژندیکی استتت ه صتتفات زیستتدی
بعضتتی از افراد ی گونه را تاییر میدهد [ .]49در الگوریدی
مبدنی بر ارافیای زیسدی بعد از مها رت ،میتواند هش
یا تاییرات تصتتادفی رد دهد؛ ه در مستتائل گستتستتده و
پیوستتده قابل تعریف استتت [ .]46برای بررستتی هش در
فضتتای گستتستتده ،فرض می نیی بردار  Xiبرای توصتتیف
سکونتگاه  iبه صورت رابطه زیر تعریف دود:
X i   X il , ..., X ik ,..., X in 
()5
ه  X ikمؤلفه kام از ستتکونتگاه  iاستتت ه بهعنواا
مله عمومی در نظر گرفده میدود و هش روی آا اعمال
میدتتتود .اگر مجموعته همه مقادیر ممکن برای  X ikبا Ak
نمایش داده دتتود آنگاه ،مؤلفه  kام دید از ستتکونتگاه i
بعد از هش به صورت زیر تعریف میدود:

 )9مها رت از  X jkبه  X ikانجام میدود.
 )1با احدمال معین بر روی مؤلفه  X ikتاییرات تصتتتادفی
( هش) اعمال میگردند.
 )5مجموعه پاسخهای دید به دست آمده ارزیابی میدوند.
 )96معیتت قتدیمی و معیتت نتادتتتی از مهتا رت به
روشهای میدلفی با هی تر یب میدتتوند و معیت مرحله
بعد ایجاد میدود.
 )99در صتتورت برآورده نشتتدا دتترایس خاتمه ،الگوریدی به
مرحله  3باز میگردد.
 -3ستتاختتار دادههتا وورودیهتا و خروجی برای

 

()96
X iknew  Ak  X ikold
و در ی حالت خاص برای مستتائل باینری از رابطه زیر
به دست میآید [:]49
new
old
()99
X ik 1  X ik 
اما برای بررسی هش در فضای پیوسده ،به علت این ه
حذت ی نقطه از ی بازه امکااپذیر نیستتتت ،برای یافدن

مدلسازی
هتت ارائته راهکتار تدیتد برای پیشبینی گشتتتداور
چرخشتتتی موردنیاز برای انجام عملیات حفاری انحرافی در
لایههای ستتنگی و اابات توانایی روش تر یبی مدل دتتبکه
عصتتبی مصتتنوعی و روش بهینهستتازی مبدنی بر ارافیای
زیستتدی ،دادههای استتدفاده دتتده در این مطالعه ،از پروژه
اندقال گاز طبیعی رب به دتتترق چین قرض گرفده دتتتده
استتت (مر ب [ .)]99در این مطالعه از نیروی محوری )،(P
ستتترعت چرخش مده ) ،(nطول ردتتتده حفاری ) ،(Lتاییر
زاویه لی گمانه ) ،(KLقطر iامین برقو ) ،(Diسرعت ریاا
گتل حفتاری ) (Wو ویستتتکوزیده گل حفاری ) (Vبهعنواا
پارامدرهای ورودی و گشداور چرخشی ) (Mبهعنواا پارامدر
خرو ی اسدفاده دده است .در این مطالعه تعداد ل دادهها
 14داده استتت ه از این تعداد بهطور تصتتادفی 99 ،درصتتد
دادههتا ( 63داده) برای آموزش و  29درصتتتد دادههتتا (29

 X iknewبتایتد از توزیب احدمتالات استتتدفاده نیی .اگر ، X ik
مدعلق به بازه Xminتا  Xmaxبادتتتد آنگاه از ستتته روش زیر
میتواا  X ikدید بعد از اعمال هش را به دست آورد:
()92
X iknew  U  X min , X max 
new
()93
X ik  N  X ik  , X ik  
()94
X iknew  N X ik ,  2 
تته  Uتوزیب یکنواختتت N ،توزیب نرمتتال و  و 
پارامدرهایی مدناسب با عرض فضا   X max  X min هسدند.
 -3-2-2مراحل طراحی الگوریتم بهینهستتازی مبتنی بر
جغرافیای زیستی
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هیچنین توصیف آماری دادههای به ار رفده در این مطالعه
در دول  2نشاا داده دده است.

داده) برای آزموا اندیاب دتتده استتت .بیشتتی از دادههای
استدفاده دده برای مدلسازی در دول  9آورده دده است.

جدول  :1بتشی از دادههای استفاده شده برای مدلسازی []11
پارامتر خروجی

پارامترهای ورودی

شماره داده

KN 10

P

N
)(r/min

L
)(m

KL

Di
)(mm

W
)(L/min

V
)(s

M
)(KN.m

9

99/9

99

946/69

9/999

991/1

3466

62

93

2

92

99

299/29

2/36

991/1

3466

69

96/9

3

9/9

99

226/49

9/19

594/4

3466

92

95

4

95

33

339/12

2/65

991/1

2266

69

26

9

96

36

339/52

2/91

962

4666

12

26

6

99

91

953/19

2/66

192/1

2266

49

26

9

96

46

495/56

3/61

569/2

2666

99

36

1

2

46

994/24

9/99

962

666

1

4

5

24

49

239/93

2/95

569/2

666

43

91

96

26/9

46

492/66

2/25

991/1

9666

62

32/9

جدول  :1توصیف آماری دادههای به کار رفته در ای مرالعه
پارامتر

 -8پیش پرداز

P KN 10

مینیمم

ماکزیمم

انحراف معیار

93/13

2

36/9

9/94

میانگی

)N (r/min

39/91

99

96

92/49

)L (m

322/96

996/61

916/66

925/1

KL

2/49

9/61

3/93

6/94

)Di (mm

966/95

499/26

9999/6

916/43

)W (L/min

2233/65

966

4666

9635/24

)V (s

63/99

42

11

94/29

)M (KN.m

29/69

4

46

1/66

هیچنین در این تحقیق برای ارزیتتابی عملکرد متتدل ،از
دو دتاخو آماری استدفاده دده است ه روابس مربوطه در
دول  3ارائه دده است.

دادهها و شاخصهای آماری جه

ارزیابی عملکرد مدل

جدول  :3شاخصهای آماری جه

برای مدلستازی و ورود دادهها ،ا ثراً لازم است ه دامنه
تاییرات دادهها مشتتابه یکدیگر بادتتند ه در اصتتطلاح این
عمل را ،نرمالستازی دادهها مینامند .نرمالسازی دادهها در
این مطالعه توسس رابطه زیر انجام گرفده است ه این رابطه
دامنه دادهها را در بازه [ ]6 9قرار میدهد.
()99

p  p min
p max  p min

ارزیابی عملکرد مدل

شاخص

فرمول

آماری



2

 y
n

' y i

i

i 1

ضریب تعیین ()96

pn 

n

'2
i

y
i 1

n

ه در آا Pn :داده نرمال دتتده p ،داده حقیقیp min ،

میانگین
مربعات خطا

مینه داده حقیقی و  p maxبیشینه داده حقیقی هسدند.
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2

()99
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ه در این روابس  y iمقدار اندازهگیری دتتده و ' y iمقدار
پیشبینی دتده است .لازم به توضی است ه معیار ضریب
تعیین ) (R2نشتتتاا دهنده انطباق بین مقادیر اندازهگیری
دتده و پیشبینی دده است ه بهدرین حالت آنجایی است
ه مقدار آا ی بادد و اگر صفر بادد بداا معنی است ه
عملکرد مدل برای پیشبینی خیلی ضتتتعیف استتتت .معیار
میانگین مربعات خطا ) (MSEنین بیانگر خطای بین مقادیر
اندازهگیری دتده و پیشبینی دده است و هر چه مقدار آا
یتر بتادتتتد عملکرد متدل از اطمیناا بیشتری برخوردار
است.
 -1-8نتایج حاصتتل از مدلستتازی با رو

همااطور ه قبلاً هی ادتتاره دتتد در این مدلستتازی از
نیروی محوری ،ستترعت چرخش مده ،طول ردتتده حفاری،
تاییر زاویه لی گمانه ،قطر iامین برقو ،ستترعت ریاا گل
حفاری و ویسکوزیده گل حفاری بهعنواا پارامدرهای ورودی
دتتبکه برای پیشبینی گشتتداور چرخشتتی (بهعنواا پارامدر
خرو ی دتبکه) استدفاده دتده استت (دکل  .)6تعداد ل
دادهها  14داده استتت ه از این تعداد بهطور تصتتادفی99 ،
درصتتد دادهها ( 63داده) برای آموزش و  29درصتتد دادهها
( 29داده) برای آزموا اندیتتاب گردیتتدهانتتد .در این تحقیق
برای به روزرستانی و بهینهستازی وزاهای دبکه در هنگام
آموزش ،از الگوریدی آموزش بهینهسازی مبدنی بر ارافیای
زیستدی استد فاده دده است .فلوچارت این مدل تر یبی در
دکل  9نشاا داده دده است.

ترکیبی شتتبکه

عصتتبی مصتتنوعی و الگوریتم بهینتهستتتازی مبتنی بر
جغرافیای زیستی
پایان

شروع

پیشبینی خروجی مورد ن ر توس شبکه عصبی مصنوعی بهینه شده

تعریف :مس له پیشبینی و بهینه سازی پارامترها

شبکه عصبی مصنوعی آموز

داده ها و اط عات مس له

دیده با مشتصات انتتابی و شبک بهینه شده

پرداز

داده ها و نرمالسازی

بله
خیر
آیا آموز

شبکه عصبی مصنوعی کامل شده اس
مجموعه داد آزمون

مجموعه داد آموز

انتتاب پارامترها مبتنی بر BBO

آموز

میانگی خرای مدلسازی

شبکه عصبی مصنوعی

شکل  : 7فلوچارت مدل ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینهسازی مبتنی بر جغرافیای زیستی

گشتتتداور چرخشتتتی را در محدوده مورد مطالعه پیشبینی
نمود .همینین مقتادیر پتارامدرهای استتتدفاده دتتتده برای
الگوریدی بهینهستازی مبدنی بر ارافیای زیسدی در دول
 9آورده دتتده استتت .دتتکل  9و دتتکل  1همبستتدگی بین
مقتادیر اندازهگیری دتتتده و پیشبینی دتتتده در مجموعه
دادههای آموزش و آزموا را نشتتاا میدهند .بعلاوه مقایستته
بین مقادیر اندازهگیری دتتده و پیشبینی دتتده گشتتداور
چرخشتتی توستتس مدل تر یبی دتتبکه عصتتبی مصتتنوعی و
الگوریدی بهینهستازی مبدنی بر ارافیای زیسدی در مراحل

در این تحقیق به م سعی و خطا ،برای انجام بهدرین
مدلستازی ،آنالین حستاسیت روی پارامدرهای مدل از مله
تابب فعالستتازی ،تعداد تکرار ،ستتاخدار مدل (تعداد لایههای
پنهاا و تعداد نورواهای هر لایه) در دبکه عصبی مصنوعی
و تعداد ستکونتگاه در الگوریدی مبدنی بر ارافیای زیسدی
انجام دتده است ه بیشی از آنالین حساسیت مدل تر یبی
به ار رفده در دول  4نشتاا داده دده است .همانطور ه
دول  4نشتاا میدهد با انجام آنالین حستتاستتیت ،ستتاخدار
بهینه مدل مشتیو (دتکل  )6و با اسدفاده از آا ،میتواا
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آزموا و آموزش در دکلهای  5و  96نشاا داده دده است.
ندایج حا ی از آا است ه این مدل قابلیت بالایی در برآورد
گشتداور چرخشی با اسدفاده از مجموعه پارامدرهای ورودی
جدول  : 8بتشی از آنالیز حساسی

ذ ر دتتده را دارد و میتواند برای پروژههای دیگر با دتترایس
مشابه ،بهطور مطلوبی مورد اسدفاده قرار گیرد.

مدل ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم مبتنی بر جغرافیای زیستی
2
RTest
6/9395
6/9926
6/3163
6/4294
6/4961
6/4993

ساختار مدل

توابع فعالسازی

تکرار الگوریتم

تعداد سکون گاهها

9-9-1-9

log-log-log

966

266

9-4-4-9

tan-log-log

966

466

9-5-9

log-tan

266

466

9-3-9

tan-log

266

266

9-9-9

log-tan

266

466

9-1-9

tan-log

266

466

2
RTrain
6/5246
6/6259
6/9939
6/9365
6/1666
6/1951

6/6399

6/6969

9-1-9

tan-log

966

96

6/9359

6/6964

6/9111

6/6954

9-6-9

tan-log

496

96

6/9661

6/6256

6/6996

6/6469

9-96-9

tan-log

366

96

6/9629

6/6999

6/9699

6/6649

5-4-1

tan-log

755

85

5/4552

5/5548

5/2253

5/5113

MSETrain
6/6942
6/6224
6/6965
6/6999
6/6659
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MSETest
6/6669
6/6924
6/6964
6/6119
6/6362

بهینه

پارامترها

تعریف

مددار

Npop

تعداد سکونتگاهها (اندازه معیت)

46

MaxIt

Alpha k 

بیشدرین تعداد تکرار مراحل الگوریدی
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ضریب فرمول مها رت

6/5

PMutation

درصد هش

6/9

KeepRate

درصدی از معیت قدیمی ه بهطور مسدقیی به معیت دید مندقل میدوند

6/4

یه ورودی

یه پنهان

نیروی محوری

چرخش مته

سرع

طول رشته حفاری

یه خروجی
تغییر زاویه کلی

گشتاور چرخشی

گمانه

قرر برقو

سرع

جریان گل

ویسکوزیته گل

شکل  :6ساختار مدل شبکه عصبی مصنوعی به کار رفته
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شکل  :5همبستگی بی مدادیر اندازهگیری شده و پیشبینی شده

شکل  :4همبستگی بی مدادیر اندازهگیری شده و پیشبینی شده

در مجموعه دادههای آموز

در مجموعه دادههای آزمون
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شکل  :15مدایسه بی مدادیر اندازهگیری و پیشبینی شده برای مجموعه دادههای آزمون

برای انجام عملیات حفاری انحرافی مورد مقایسه قرار گرفت.
لاا و همکاراا [ ]99برای مدلسازی از روش آنالین رگرسیوا
یرخطی چندگانه استتدفاده ردهاند ه ندایج را به صتتورت
رابطه زیر ارائه دادند.:

همینین در این تحقیق ندتایج به دستتتت آمده از مدل
تر یبی دتتتبکتته عصتتتبی مصتتتنوعی و الگوریدی مبدنی بر
ارافیای زیستتتدی با ندایج لاا و همکاراا [ ]99در ستتتال
 2696در هت به دستت آوردا گشداور چرخشی موردنیاز
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()91
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M  2.2803P 0.4226 n 0.3676 L0.2156 Di 0.5430 

اربرد مدل تر یبی دتتبکه عصتتبی مصتتنوعی و الگوریدی
بهینهستتازی مبدنی بر ارافیای زیستتدی خطاها را به مقدار
قتابتلتو هی تاهش میدهتد و برای پیشبینی گشتتتداور
چرخشتتتی موردنیاز در انجام عملیات حفاری انحرافی روش
بهدر و دقیقتری است.

 W 0.3933V 0.2348 exp 0.0329 K L 

برای مقایستتته از دو فا دور ضتتتریب تعیین و میانگین
مربعات خطا اسدفاده دده ه در دول  6مقایسه بین ندایج
دو مدل آورده دتده استت .ندایج دول  6نشاا میدهد ه

جدول  :6مدایسه بی نتایج دو مدل
2
RTrain

MSETrain

2
RTest

MSETest

مدل تر یبی دبکه عصبی مصنوعی و الگوریدی مبدنی بر ارافیای زیسدی
(پیشنهادی در این تحقیق)

6/1962

6/6614

6/5263

6/6993

رگرسیوا یرخطی چندگانه
(پیشنهادی در مر ب [)]99

6/9619

6/6999

6/9149

6/6949

رو
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