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  چکیده 

مورد استفاده قرار  زشمندي از مخازن هیدروکربوري است که در تخمینموج استونلی حاوي اطالعات بسیار ارسرعت 

شبکه عصبی مصنوعی  و توسط DT, NPHI, RHOBنگاره پتروفیزیکی  3در این مطالعه با استفاده از . گیردمی

Artificial Neural Network (ANN)  به تخمین سرعت موج استونلی پرداخته شد 7.4به کمک نرم افزار ژئوالگ .

نقطه جهت صحت  858نقطه جهت آموزش مدل و تعداد  5136ز هاي مورد استفاده جهت ایجاد مدل، متشکل اداده

یکی از میادین نفتی جنوب غرب کشور  Bو  Aمربوط به مخزن کربناته ایالم دو چاه  هااین داده سنجی مدل است که

درصد بدست آمد که نشان دهنده کارایی و  96ضریب همبستگی موج استونلی تخمین زده شده با موج واقعی . باشدمی

بنابراین استفاده از روش شبکه عصبی  .باشدموج استونلی میسرعت دقت روش شبکه عصبی مصنوعی در تخمین 

  .گرددموج استونلی پیشنهاد میسرعت مصنوعی براي تخمین 

 .هاي پتروفیزیکی، شبکه عصبی مصنوعیموج استونلی، نگاره: هاي کلیديواژه
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Abstract 

Stoneley wave contains valuable data of hydrocarbon reservoirs to estimate. Using three 

petrophysical logs, namely DT, NPHI, RHOB Artificial Neural Network (ANN) and Geolog 

7.4, the velocity of stonely wave has been estimated. The data consists of 5136 training points 

and 858 validation points to make the model that belong to Ilam carbonate reservoir of wells A 

and B, which locate in one of Iranian southwestern oil fields. Correlation coefficient of the 

estimated Stoneley wave was 96% with the real log that indicates efficiency and accuracy of the 

artificial neural network method in estimating the stoneley wave. Therefore, the use of artificial 

neural network methods to estimate the Stoneley wave is recommended. 
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  مقدمه    1

آید که خاصیت پراکنده شونده داشته و در سطح تداخل بین سیال و موج استونلی، جزء امواج سطحی به حساب می

این موج حاوي اطالعات بسیار ارزشمندي از مخازن هیدروکربوري از ). 1389، رضایی و چهرازي(شود سازند منتشر می

، 2003، و براتی ادانیال (باشد ها میو مستقیم و ارزیابی شکستگیگیري تراوایی بصورت دقیق، پیوسته جمله اندازه

در  DSIکند اما داده گیري میبطور مستقیم سرعت موج استونلی را اندازه DSIابزار ). 2010و وو وین،  2006اندو، 

تالش هستند تا از این رو محققین در ). 2005لیم، (هاي قدیمی میادین در دسترس نیست ها بخصوص چاهتمامی چاه

اخیرا . هاي کمتر تخمین بزنندهاي دیگر با دقت باال، زمان و هزینههاي حساس و مهم را از روشاین چنین پارامتر

هاي چاه انجام گرفته هاي هوشمند در مورد تخمین پارامترهاي مخزنی و نگارهالگوریتم مطالعات زیادي در مورد کاربرد

و وردیان و همکاران،  2012، طهماسبی و هزارخوانی، 1995محقق و همکاران،  ،1995باالن و همکاران،  ( است

2016.( 

  روش تحقیق    2

عملکرد . نرم افزار ژئوالگ استفاده شد )ANN( به منظور تخمین سرعت موج استونلی از ماژول شبکه عصبی مصنوعی

این روش از برترین . باشدآن توانایی یادگیري می انسان بوده و یکی از خصوصیات بارزشبکه عصبی مصنوعی شبیه مغز 

وجود الگوهاي پیچیده را قادر است از اطالعات م که آیدابزارهاي محاسباتی در حل مسائل پیچیده به حساب می

هاي دانسیته هاي ورودي به نرم افزار شامل نگارهدر این پژوهش داده ).1995باالن و همکاران، (مشخص کند 

)RHOB(صوتی ، )DT (و نوترون )NPHI (هاي مربوط به چاهA  وB خروجی نرم افزار سرعت موج استونلی است. باشدمی .

بهترین متغیرهاي ورودي براي  به عنوان با استفاده از روش رگراسیون گام به گام هاي بسیار ها بعد از بررسیاین ورودي

 5136داده از میدان مورد پژوهش در دسترس بود که از این تعداد  5994تعداد  .انتخاب شدند یایجاد مدل شبکه عصب

هاي ورودي و خروجی شبکه نرمالیزه داده در ابتدا. داده براي تست شبکه استفاده شد 858داده براي آموزش شبکه و 

هاي مورد استفاده در وروديهیستوگرام . هاي مدل کنترل شدنددر ادامه با استفاده از نمودارهاي متقاطع ورودي ،شدند

  .نشان داده شده است 1ایجاد مدل شبکه عصبی جهت تخمین سرعت موج استونلی در شکل 

  

 
  .هاي مورد استفاده در ایجاد مدل شبکه عصبی مصنوعیهیستوگرام ورودي 1شکل 



  

  

3

طبق شکل شماره ) ها و تعداد تکرارتعداد نورون(با استفاده از روش سعی و خطا پارامترهاي بهینه مدل عصبی  در آخر

  .بدست آمدند 2

 
  .پارامترهاي بهینه مدل شبکه عصبی مصنوعی در تخمین سرعت موج استونلی 2شکل 

  گیرينتیجهبحث و     3

ضریب همبستگی، . در این پژوهش، سرعت موج استونلی با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی تخمین زده شد

بنابراین . بدست آمد) در دسترس از چاه(و موج استونلی واقعی  استونلی تخمین زده شده درصد بین موج 96باالي 

ها و فواصل فاقد موج روش شبکه عصبی مصنوعی یک روش موثر و دقیق در تخمین سرعت موج استونلی در چاه

را در چاه  )منحنی سیاه( یو واقع) منحنی قرمز رنگ(زده شده  نیتخم یموج استونل نمودار 3شکل  .باشدمذکور می

در  Bی در چاه واقع یزده شده با موج استونل نیتخم یو مطابقت موج استونل ونیرگراس .دهدینشان م )B(ی آموزش

   .نشان داده شده است 4شکل 

  
به وسیله شبکه عصبی در ) نمودار قرمز(در مقابل موج استونلی تخمین زده شده ) نمودار سیاه(نمودار مقادیر موج استونلی واقعی  3شکل 

 .Bچاه 



  

 

 
داده (Bضریب همبستگی بین موج استونلی واقعی با موج استونلی تخمین زده شده توسط روش شبکه عصبی در چاه شماره  4شکل 
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