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ABSTRAK 

PENGEMBANGAN REGION BASED COVARIANCE 

LOCALIZATION PADA ENSEMBLE KALMAN FILTER UNTUK 

PROSES HISTORY MATCHING DALAM SIMULASI 

RESERVOIR 

 
Oleh 

FAJRIL AMBIA 

NIM: 32212009 

(Program Studi Doktor Teknik Perminyakan) 
 

Metode Ensemble Kalman Filter (EnKF) memiliki kemampuan fine tuning atas 

distribusi static parameter suatu reservoir seperti permeabilitas. Sebaran permeabilitas 

tersebut dapat dikoreksi seiring dengan bertambahnya data produksi, sehingga model 

dapat diperbarui secara terus-menerus. Algoritma ini juga sangat efisien karena hanya 

memerlukan informasi satu timestep sebelumnya saja sehingga sangat mengurangi 

waktu komputasi. Namun permasalahan yang timbul dari penggunaan algoritma EnKF 

adalah problem yang coba diselesaikan memiliki variabel yang jauh lebih banyak. 

Sehingga permasalahan menjadi underdetermined. Ini mengakibatkan solusi yang 

diperoleh dapat menjadi jauh dari model yang sebenarnya. 

Untuk mengurangi efek dari underdetermined system, algoritma EnKF perlu 

dimodifikasi agar bekerja dengan syarat batas yang banyak. Salah satu upaya 

meningkatkan batasan adalah dengan menambah informasi mengenai facies sebagai 

pemandu dalam perhitungan Kalman Gain dan dengan membuat ensemble saat kondisi 

awal yang memiliki korelasi secara spasial, kemudian hasil correlation matrix yang 

sudah diperoleh kembali dikoreksi dengan modifier yang berbasiskan facies model. 

Upaya tambahan dalam meningkatkan localization effect adalah dengan 

mengimplementasikan dynamic parameter modifier dalam memodifikasi Kalman 

Gain, yaitu dengan pemilihan parameter yang terkait dengan pengukuran terhadap data 

produksi, seperti misalnya tekanan reservoir dan flux magnitude. Hasil yang diperoleh 

menunjukkan terjadinya efek pembaruan grid yang lebih terlokalisasi dengan tetap 

mempertahankan konsep geologi yang telah didefinisikan sebelumnya sehingga cocok 

untuk diterapkan pada area sekitar sumur. 

Kata Kunci: Ensemble Kalman Filter; Region-based Covariance Localization 
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ABSTRACT 

DEVELOPMENT OF REGION BASED COVARIANCE 

LOCALIZATION ON ENSEMBLE KALMAN FILTER FOR 

HISTORY MATCHING PROCESS IN RESERVOIR SIMULATION 

 
By 

FAJRIL AMBIA 

NIM: 32212009 

(Doctoral Program in Petroleum Engineering) 
 

The Ensemble Kalman Filter (EnKF) method provides ability to fine tune static 

parameter distribution of reservoir, such as permeability. The distribution of 

permeability could be corrected along with the addition of new production data; 

therefore, the model could be updated continuously. This algorithm is also very 

efficient since it only needs the information from the previous timestep to update the 

model. Hence, reducing the computational time. However, the difficulty of using this 

EnKF algorithm is that the number unknown variables are significantly more than the 

available equations and turns the case into underdetermined problem. As a result, the 

obtained solution may not be good enough compared to the model yang sebenarnya. 

In order to reduce the effect of underdetermined system, the EnKF algorithm needs to 

be modified by imposing additional boundary conditions. One of the proposed 

boundary condition that could be used is facies information which guiding the Kalman 

Gain calculation, combined with implementation of spatial correlation model. The 

combination would give a correlation matrix that represents facies model. 

Additional effort to improve the localization effect is by introducing modifier of 

dynamic parameters to modify Kalman Gain calculation. It is implemented through 

selecting parameters which related to the production, such as pressure and  fluid flux. 

The result shows that region based covariance localization could improve the updating 

process without altering geological concept which makes it suitable to be implemented 

near well area.  

Keywords: Ensemble Kalman Filter; Region-based Covariance Localization
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Bab I  Pendahuluan 

I.1 Latar Belakang 

Akurasi dari perkiraan profil produksi dari sebuah rencana pengembangan lapangan 

sangat bergantung pada keakurasian model reservoir. Model reservoir yang dibangun 

dalam pengembangan lapangan harus melalui serangkaian kajian dari sisi geologi, 

geofisika, dan teknik reservoir. Secara umum dalam kajian bawah permukaan di 

industri migas, evaluasi dari sisi geologi dan geofisika memberikan model batuan yang 

komprehensif seperti geometri reservoir, pelapisan dan kemenerusan reservoir, 

geological facies dan sebagainya. Sedangkan kajian dari teknik reservoir memberikan 

model dan sifat fluida dari kandungan hidrokarbon dalam reservoir serta interaksi 

fluida dengan batuan. Sehingga secara keseluruhan, model batuan dan model fluida ini 

dapat digunakan sebagai masukan dalam melakukan perkiraan profil produksi. 

Setelah perkiraan profil produksi diperoleh, tahap selanjutnya dalam langkah kerja 

studi pemodelan bawah permukaan adalah dengan mengevaluasi hasil perkiraan model 

dengan cara membandingkan profil yang dihasilkan oleh model dengan data sejarah 

produksinya, atau biasa dikenal sebagai history matching. Jika terdapat deviasi yang 

signifikan antara perkiraan profil produksi dengan data produksi yang sebenarnya, 

maka model reservoir tersebut perlu direvisi baik dari parameter sekitar sumur hingga 

ke model batuan/statis. Proses revisi ini dapat berpotensi kembali mengulang seluruh 

langkah kerja yang ada pada tahapan kajian geologi dan geofisika. Hal ini membuat 

tahapan history matching tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu karena membutuhkan 

waktu yang cukup lama. Padahal, penyebab dari adanya deviasi antara perkiraan profil 

produksi dengan data produksi yang sebenarnya belum tentu disebabkan oleh adanya 

kesalahan signifikan pada kajian geologi dan geofisika. Bisa jadi kesalahan ini 

disebabkan oleh jumlah data yang belum cukup sehingga asumsi yang digunakan 

memiliki ketidakpastian yang lebih tinggi. Ketidakpastian ini yang kemudian dapat 

menyebabkan deviasi profil produksi  yang signifikan antara perkiraan model dengan 

data yang diperoleh. 

Di sisi lain, akurasi atas model reservoir menjadi sangat penting karena berkaitan 

dengan strategi pengembangan fasilitas produksi maupun strategi pengeboran sumur 

produksi. Jika model reservoir dapat menghasilkan profil produksi yang akurat, maka 
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strategi pengembangan lapangan dapat didesain dengan optimal, sehingga bisa 

menghasilkan keekonomian lapangan yang maksimal. Namun pada kondisi awal masa 

produksi, data yang ada masih sangat minim sehingga ketidakpastian atas model 

reservoir menjadi sangat besar. Akibatnya, strategi pengembangan lapangan yang 

dibangun cenderung tidak optimum jika diterapkan serta-merta tanpa ditinjau ulang 

ketika data baru diperoleh. Untuk itu, diperlukan pengembangan metode dalam history 

matching yang dapat memperbaiki model reservoir yang kesalahannya disebabkan 

oleh ketidakpastian yang ada dalam penyebaran sifat batuan pada reservoir. 

I.2 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pembaruan pada metode  

Ensemble Kalman Filter (EnKF) dengan menggunakan informasi region yang telah 

tersedia dari studi geologi dan geofisika sebelumnya, sehingga bisa menghasilkan 

model reservoir yang lebih baik dalam memprediksi data produksi dan cadangan. 

Metode pembaruan EnKF dievaluasi untuk kemungkinan pembaruan di seluruh area 

maupun area spesifik di reservoir. 

I.3 Kerangka Masalah 

Masalah dalam penelitian ini dibatasi pada bagaimana menyelesaikan kendala history 

matching pada model reservoir secara real-time. Parameter yang diselesaikan adalah 

parameter statis. Walau hasil kajian penelitian ini bisa diaplikasikan pada berbagai 

parameter reservoir, namun dalam uji coba hanya akan dilakukan pada data 

permeabilitas absolut. Parameter dinamis yang akan digunakan adalah data aliran dan 

data tekanan. 

I.4 Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Karena penelitian ini berbasiskan 

teori dan metode komputasi sehingga sumber data yang diperoleh berasal dari jurnal-

jurnal ilmiah maupun laporan-laporan eksperimen dan laporan pengembangan 

lapangan.  
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I.5 Asumsi Dasar 

Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Sistem random yang digunakan dalam EnKF telah memenuhi uji tes statistik, 

yang artinya sistem random yang dihasilkan secara statistik benar-benar 

bersifat random. 

2. Data sintetik geologi, geofisika, dan reservoir berada dalam rentang nilai 

yang wajar seperti yang digunakan dalam pemodelan reservoir umumnya. 

I.6 Hipotesis 

Pemanfaatan informasi region pada metode EnKF dapat meningkatkan kualitas proses 

pembaruan apabila dibandingkan dengan tanpa memanfaatkan informasi region. 

Sehingga hasil yang diperoleh setelah pembaruan dapat lebih dekat dengan model 

yang sebenarnya jika dibandingkan dengan metode EnKF biasa.  
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I.7 Kebaruan dan Orisinalitas 

Sejarah penelitian terkait EnKF dijabarkan dalam grafik berikut ini: 

 
Gambar I.1 Sejarah penelitian terkait Ensemble Kalman Filter 

Sistem automatic history matching pada mulanya dikembangkan dengan 

menggunakan metode EnKF. Pengembangan EnKF dimulai dari penelitian yang 

mengembangkan metode asimilasi data yang bersifat sekuensial (Evensen, 1994). 

Metode ini didasarkan pada prediksi error secara statistik dengan menggunakan 

metode Monte Carlo, yang mana metode ini lebih baik dalam menyelesaikan 

persamaan error covariance yang ada dalam metode Extended Kalman Filter untuk 

data yang memiliki dimensi tinggi (Tavassoli dkk., 2004). Fokus pengembangan 

selanjutnya adalah mendefinisikan dan memformulasikan algoritma dari EnKF serta 

metode komputasi yang menuju solusi near optimum (Evensen, 2003). Pengembangan 

metode ini kemudian banyak diaplikasikan pada keilmuan lain, seperti proses 

otomatisasi, sistem kontrol (Ji dan Brown, 2009), serta dinamika lautan dan fisika 

atmosfer (Evensen, 1997) (Evensen, 2004). Metode asimilasi data yang baru juga 
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diusulkan dengan memanfaatkan flow dependent statistics (Houtekamer dan Mitchell, 

1998). 

Pada awalnya penggunaan EnKF tidak terlalu efektif dalam menentukan deskripsi 

reservoir akibat adanya  spurious correlation pada covariance matrix yang dibangun 

(Zafari dan Reynolds, 2007). Pendekatan untuk mencegah pengaruh spurious 

correlation pada pembaruan model adalah dengan menggunakan distance dependent 

function untuk menghilangkan pengaruh tersebut (Hamill dkk., 2001). 

Metode EnKF kemudian digunakan dalam memperkirakan distribusi porositas  

(Bianco dkk., 2007; Haugen dkk., 2008) dan permeabilitas secara 2D pada lapangan 

North Sea (Naevdal dkk., 2005).  Walau menggunakan model 2D, teknik ini dapat pula 

dikembangkan dengan mudah pada model 3D. Tebakan awal dalam penelitian ini 

memiliki mean ensemble yang homogen, kemudian dengan bertambahnya data seiring 

dengan penambahan sumur, model diperbarui secara terus-menerus. Vektor 𝒙 

merepresentasikan vektor keadaan yang terdiri dari parameter statis (𝒙𝑠), yaitu dalam 

kasus ini berupa permeabilitas dan juga vektor prediksi (𝒙𝒑), yaitu Bottom Hole 

Pressure (BHP), laju produksi, water cut, Gas Oil Ratio.  

 
𝒙𝒊 = [

𝒙𝑠𝑖
𝒙𝑝𝑖

] 
(I-1) 

Indeks i merupakan anggota ensemble. Data BHP yang digunakan merupakan data 

flowing BHP. Jika data ini tidak tersedia, maka dapat pula menggunakan korelasi. 

Parameter model di sini merupakan variabel yang umumnya berasal dari pengukuran 

namun juga dapat dihasilkan dari pemodelan. Sehingga secara fisis parameter model 

merupakan fungsi dari parameter keadaan. Data BHP yang digunakan berupa flowing 

BHP karena data tersebut akan digunakan dalam proses asimilasi terhadap pressure 

front model. Jika data tersebut tidak tersedia, maka dapat pula menggunakan Well 

Head Pressure (WHP) selama proses simulasi tekanan WHP dapat diintegrasikan.  

Metode ini akan bekerja jauh lebih baik jika model awal yang digunakan sudah 

memvalidasi model sebaran facies sehingga solusi yang dihasilkan dapat lebih akurat. 

Namun demikian, proses iterasi yang diawali dengan model yang homogen masih 
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dapat mengenali distribusi permeabilitas. Hal ini disebabkan data sumur yang tersedia 

cukup tersebar mengikuti tren permeabilitas. 

Kajian pada lapangan North Sea kemudian dikembangkan pada data permeabilitas dan 

porositas dalam model simulasi reservoir (Haugen dkk., 2008). Hasil kajian model 

tersebut menunjukkan bahwa model EnKF dapat menyempurnakan data permeabilitas 

dan porositas sehingga didapat perkiraan profil produksi yang lebih akurat. 

Selain distribusi permeabilitas absolut, metode EnKF juga diuji untuk mencari 

permeabilitas relatif (Li dkk., 2012). Kajian ini mencoba mencari kurva permeabilitas 

relatif dengan menggunakan data Gas Oil Ratio dan Bottom Hole Pressure. Data ini 

kemudian digunakan untuk mengoreksi persamaan model permeabilitas relatif.  

Permasalahan overshooting yang sering muncul pada metode EnKF coba diatasi 

dengan memanfaatkan model streamline dalam membuat matriks cross-covariance 

antara pengukuran dan parameter model yang didapat dari ensemble (Devegowda, 

2009). Metode ini didesain agar struktur matriks cross-covariance terlokalisasi pada 

area yang dekat dengan sumur. Dengan demikian model yang diperbarui hanya daerah-

daerah yang memang dilewati oleh fluida. Implementasi dari metode ini adalah dengan 

cara menambahkan matriks lokalisasi ρ sebagai basis untuk menentukan mana area 

yang dilewati oleh streamline. Matriks ini hanya terdiri dari angka nol dan satu, yang 

artinya apabila grid memiliki nilai angka satu berarti grid tersebut dilewati oleh 

streamline. 

Keuntungan dari metode cross-covariance localization matrix ini adalah dapat 

meningkatkan jumlah ensemble karena simulasi streamline  dapat dikalkulasi jauh 

lebih cepat dibanding simulasi berbasiskan finite difference. Penyebab utama yang 

membuat metode ini sangat efektif adalah teknik lokalisasi yang diimplementasikan 

didasarkan pada sifat fisis aliran fluida pada reservoir. Sehingga akurasi yang 

didapatkan menjadi lebih baik apabila dibandingkan metode yang hanya berdasarkan 

pada fungsi lokalisasi tertentu (Datta-Gupta dan King, 2007) (Devegowda dkk., 2007; 

Emerick dan Reynolds, 2011). Keuntungan lain yang didapat adalah metode ini dapat 

mempertahankan model geologi dari model statis sehingga proses pembaruan tidak 
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menghasilkan perubahan model yang drastis secara geologi. Hal ini berbeda dengan 

metode EnKF standar yang cenderung mengubah distribusi parameter keadaan 

menjadi lebih bersifat normal atau Gaussian. 

Metode lain yang dapat mencegah kecenderungan metode EnKF menuju solusi yang 

bersifat Gaussian adalah dengan melalui metode hybrid multiscale EnKF (Watanabe 

dkk., 2009). Metode ini menggunakan pendekatan dengan menggabungkan inversi 

nonlinier agar dapat melingkupi sifat nonlinier dalam sistem multi-fasa. Selain itu, 

terdapat pula usulan yang memanfaatkan well-pattern sebagai dasar dalam 

membangun fungsi lokalisasi (Chen dan Oliver, 2010). 

Salah satu upaya yang dicoba untuk meningkatkan kualitas dari EnKF adalah dengan 

menggabungkan metode ini dengan metode optimisasi berbasiskan evolusi atau biasa 

dikenal sebagai Evolutionary Algorithm (EA), yaitu dengan cara menggabungkan 

ensemble dengan realisasi populasi yang dihasilkan dalam metode Evolutionary 

Algorithm (Schulze-Riegert dkk., 2009). 

Karena proses EnKF dan EA memiliki kemiripan berupa berbasiskan populasi atau 

ensemble, proses integrasi menjadi lebih mudah dan efisien. Perhitungan objective 

function yang digunakan dalam metode EA dapat menggunakan hasil perhitungan 

ketika EnKF melakukan forward modeling dan mengasimilasi hasil pengukuran. 

Namun dalam penelitian ini hasil yang diperoleh belum sesuai dengan ekspektasi. 

Hasil optimisasi GA secara standalone masih lebih baik dibandingkan gabungan EnKF 

dan GA. Kesimpulan ini didapat dari hasil eksperimen history matching untuk 

koefisien persamaan Corey dalam memodelkan kurva permeabilitas relatif. Oleh 

karena itu pengembangan metode ini masih membutuhkan penelitian yang lebih dalam 

lagi.  

Penentuan nilai covariance matrix berpengaruh besar pada keberhasilan metode EnKF 

dalam proses minimisasi perbedaan antara perkiraan model dengan pengukuran. 

Namun ketika vektor pengukuran sangat besar, seperti misalnya data seismik, maka 

proses inversi akan menjadi sulit. Kendala ini bisa ditangani dengan cara membangun 
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pendekatan secara hierarki berdasarkan pendekatan Bayesian (Myrseth dan Omre, 

2010). 

Selain parameter yang terkait dengan aliran fluida, metode EnKF juga dapat digunakan 

untuk memprediksi sebaran facies (Lorentzen dkk., 2012). Metode yang digunakan 

adalah dengan memanfaatkan level-set function agar sifat Gaussian yang dihasilkan 

tetap membuat sebaran facies yang cukup realistis. 

Kajian terbaru dari metode lokalisasi adalah dengan memanfaatkan data seismik secara 

adaptif untuk memperbarui model yang memiliki korelasi tinggi (Luo dkk., 2017).  

Investigasi pernah dilakukan untuk penentuan facies berdasarkan data produksi dan 

seismik (Zhao dkk., 2008). Namun secara praktis metode ini sulit diimplementasikan 

pada studi bawah permukaan terintegrasi karena umumnya informasi facies didapat 

secara independen dari studi geologi.  

Usulan kebaruan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana memodifikasi 

algoritma EnKF agar dapat memanfaatkan informasi geologi atau petrofisika dalam 

proses pembaruan model. Dengan memanfaatkan informasi tersebut proses pembaruan 

menjadi lebih terarah sehingga dapat membuat model reservoir yang cocok dengan 

data produksi, namun tetap menjaga agar model tetap konsisten dengan konsep geologi 

dan petrofisika yang dibuat. 

Informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki model adalah informasi distribusi 

facies, rock type, maupun flow unit. Informasi ini digunakan untuk membangun 

matriks modifier yang akan memperbarui Kalman Gain agar proses pembaruan sesuai 

dengan data tersebut. 

Tabel I.1 Perbandingan kebaruan penelitian 
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Kebaruan lain yang diajukan adalah bagaimana menggabungkan informasi variabel 

dinamis dalam simulasi dengan lokalisasi berbasiskan region. Dengan memanfaatkan 

variabel dinamis, maka proses pembaruan dapat difokuskan pada area yang lebih 

sesuai dengan sifat aliran fluida di reservoir.

EnKF HM SLS HR RL DP

Eversen 1994 ✓ Kalman Filter with Monte Carlo

Eversen 2003 ✓ EnKF Formulation

Naevdal 2005 ✓ ✓ ✓ EnKF Test using field data

Haugen 2007 ✓ ✓ ✓ EnKF Test in North Sea 

Devegowda 2007 ✓ ✓ ✓ Covariance Localization

Saetrom 2007 ✓ ✓ ✓ Hierarchical ensemble  Sampling

Schuzle-Siegert 2009 ✓ ✓ ✓ Hybrid  EnKF & GA. Failed.

Watanabe 2009 ✓ ✓ ✓ ✓ MultiScale EnKF

Myrseth 2010 ✓ ✓ ✓ Hierarchical Model to the state variables

Lorentzen 2012 ✓ ✓ ✓ Uji EnKF di Channelized Reservoir

Li 2012 ✓ ✓ Relative Permeability Curve Modeling

Ambia 2017 ✓ ✓ ✓ ✓
Implementation of EnKF using region 

based and dynamic parameter localization

EnKF Ensemble Kalman Filter FC Field Case

HM History Matching RL Region based localization

SLS Streamline Simulation DP Dynamic Parameter Localization

HR Hierarchical

FC KeteranganPenulis Tahun
Kalman Filter

GA
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Bab II Konsep dan Teori Kalman Filter serta Turunannya 

Dalam sistem fisis, selalu didapat dua informasi yang berbeda, yaitu informasi yang 

berasal dari pengukuran dan informasi yang didapat dari perkiraan model fisis. Kedua 

informasi ini sering kali mengalami perbedaan, sehingga menyulitkan dalam 

pengambilan keputusan. Secara statistik, informasi yang berasal dari model fisis 

maupun pengukuran memiliki rentang ketidakpastian masing-masing. Rentang 

ketidakpastian ini merupakan standar deviasi dari informasi. Semakin tinggi nilai 

standar deviasi, semakin besar peluang kesalahannya.  

Proses pembaruan model statis dalam penelitian ini menggunakan Ensemble Kalman 

Filter. Metode ini merupakan implementasi Markov-Chain Monte-Carlo pada 

algoritma Kalman Filter (Mandel, 2009). Metode Kalman Filter sendiri merupakan 

metode yang memanfaatkan nilai standar deviasi dari kedua jenis informasi tersebut 

untuk memperbaiki perkiraan kondisi fisis yang sebenarnya dengan galat yang lebih 

kecil.  

II.1 Kalman Filter (KF) 

Kalman Filter merupakan algoritma yang dibangun untuk menggabungkan hasil 

estimasi pemodelan fisis dengan hasil pengukuran (Kalman, 1960). Hasil estimasi 

model maupun hasil pengukuran akan memiliki galat masing-masing. Dengan proses 

penggabungan ini, maka akan didapat hasil yang memiliki galat yang lebih kecil 

dibanding galat sebelum penggabungan. Algoritma Kalman Filter menggunakan 

asumsi bahwa sifat fisis dari sistem yaitu berupa model linier. Misalkan ada sistem 

yang memenuhi model fisis sebagai berikut (Kalman, 1960): 

 𝒙𝑡 = 𝑨𝒙𝑡−1 + 𝑩𝒖𝑡 + 𝒘𝑡 (II-1) 

Penjelasan untuk variabel pada persamaan di atas adalah: 

• Vektor 𝒙𝑡 merupakan vektor parameter keadaan (state parameter vector) yang 

merepresentasikan sistem pada waktu ke 𝑡. 

• Matriks 𝑨 merupakan matriks transisi yang akan mengonversi vektor keadaan 

saat waktu 𝑡 − 1 ke 𝑡.  
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• Vektor 𝒖𝑡 merupakan vektor input yang mempengaruhi vektor keadaan.  

• Matriks 𝑩 merupakan matriks kontrol yang mengonversi vektor 𝒖 agar 

memiliki dimensi yang sama dengan vektor 𝒙.  

• Terakhir, vektor 𝒘𝑡 merupakan noise yang dihasilkan dari covariance matrix 

tertentu (misalkan 𝑾) dan bersifat Gaussian serta independen terhadap vektor 

𝒙𝑡, sehingga memiliki hubungan 𝒘𝑡~𝓝(𝟎,𝑾). 

Misalkan pengukuran pada sistem dijabarkan dengan persamaan berikut: 

 𝒚𝑡 = 𝑯𝒙𝑡 + 𝒗𝑡 (II-2) 

Matriks 𝑯 merupakan matriks transformasi yang memetakan vektor keadaan 𝒙𝑡 ke 

dimensi pengukuran 𝒚 pada waktu ke 𝑡. Vektor 𝒗𝑡 merupakan noise yang dihasilkan 

dari covariance matrix tertentu (misalkan 𝑽) dan terdapat dalam tiap pengukuran, 

sehingga memiliki hubungan 𝒗𝑡~𝓝(𝟎,𝑽). Persamaan ini merupakan representasi dari 

proses pengukuran, yaitu data pengukuran yang diperoleh berasal dari sifat fisika atas 

keadaan tertentu yang dipengaruhi oleh noise. 

Karena vektor 𝒙 yang sebenarnya tidak dapat diketahui secara langsung, maka vektor 

𝒙 dapat diestimasi dengan expected value. Dengan mengambil expected value dari 

sistem model fisis yang telah didefinisikan sebelumnya di persamaan (II-1), maka 

vektor noise 𝒘 menjadi hilang. Sehingga proses prediksi dapat dibangun menjadi 

 �̂�𝑡
− = 𝑨𝒙𝑡−1 + 𝑩𝒖𝑡 (II-3) 

Vektor �̂�𝑡
− menandakan apriori atas expected value dari vektor 𝒙𝑡. Akurasi dari vektor 

�̂�𝑡
− direpresentasikan oleh covariance matrix 𝑷−. Persamaan covariance matrix 𝑷− 

pada waktu ke 𝑡 dapat dijabarkan sebagai berikut: 
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𝑷𝑡
− = (𝒙𝑡 − 𝒙𝑡

−)(𝒙𝑡 − �̂�𝑡
−)𝑇 

= 𝐸[(𝑨(𝒙𝑡−1 − �̂�𝑡−1) + 𝒘𝑡)(𝑨(𝒙𝑡−1 − �̂�𝑡−1) + 𝒘𝑡)
𝑇] 

= 𝑨𝐸[(𝒙𝑡−1 − 𝒙𝑡−1)(𝒙𝑡−1 − �̂�𝑡−1)
𝑇]𝑨𝑇

+ 𝑨𝐸[(𝒙𝑡−1 − �̂�𝑡−1)𝒘𝑡
𝑇]

+ 𝐸[𝒘𝑡(𝒙𝑡−1 − �̂�𝑡−1)
𝑇]𝑨𝑇 + 𝐸[𝒘𝑡𝒘𝑡

𝑇] 

 

 

 

(II-4) 

Karena matriks 𝑷 dan vektor 𝒘 tidak terkorelasi, maka 

 𝐸[(𝒙𝑡−1 − 𝒙𝑡−1)𝒘𝑡
𝑇] = 𝐸[𝒘𝑡(𝒙𝑡−1 − �̂�𝑡−1)

𝑇] = 0 
(II-5) 

Sehingga persamaan 𝑷𝑡
− menjadi 

 𝑷𝑡
− = 𝑨𝐸[(𝒙𝑡−1 − 𝒙𝑡−1)(𝒙𝑡−1 − �̂�𝑡−1)

𝑇]𝑨𝑇 + 𝐸[𝒘𝑡𝒘𝑡
𝑇] 

= 𝑨𝑷𝑡−1𝑨
𝑇 + 𝐸[𝒘𝑡𝒘𝑡

𝑇] 

𝑷𝑡
− = 𝑨𝑷𝑡−1𝑨

𝑇 + 𝑾𝑡 

(II-6) 

Matriks 𝑾𝑡 merupakan noise dari covariance matrix 𝑷𝑡
−. Dari penurunan di atas, 

persamaan update untuk model fisis adalah: 

 𝒙𝑡
− = 𝑨�̂�𝑡−1 + 𝑩𝒖𝑡 (II-7) 

 𝑷𝑡
− = 𝑨𝑷𝑡−1𝑨

𝑇 + 𝑾𝑡 (II-8) 

Hasil estimasi vektor �̂�𝑡
− masih berupa kondisi apriori sebelum diasimilasi dengan 

hasil pengukuran vektor 𝒚. Proses asimilasi atas vektor 𝒙 terhadap data pengukuran 

adalah dengan cara mengevaluasi residual value, yaitu selisih antara hasil pengukuran 

dan perkiraan model fisis. 

 𝚫 = 𝒚𝑡 − 𝑯�̂�𝑡
− (II-9) 

Sehingga hasil estimasi posterior vektor 𝒙 dapat diperoleh dengan menambahkan 

selisih pada persamaan (II-9) pada apriori vektor 𝒙 dengan bobot tertentu. 
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 �̂�𝑡 = �̂�𝑡
− + 𝑲𝚫 (II-10) 

 �̂�𝑡 = �̂�𝑡
− + 𝑲(𝒚𝑡 − 𝑯�̂�𝑡

−) (II-11) 

Persamaan di atas merupakan persamaan pembaruan dalam Kalman Filter. Komponen 

utama dari persamaan di atas adalah matriks 𝑲, yang biasa disebut sebagai Kalman 

Gain. Dari formula di atas, matriks 𝑲 bersifat sebagai bobot yang menentukan 

seberapa besar koreksi atas estimasi model perlu dilakukan. 

Nilai dari Kalman Gain dihitung dengan cara melakukan minimisasi covariance 

matrix 𝑷𝑡
−. Sesuai dengan definisi 𝒆− = (𝒙𝑡 − �̂�𝑡

−) dan 𝒆 = (𝒙𝑡 − �̂�𝑡), maka 

 𝒆 = (𝒙𝑡 − �̂�𝑡) 

= (𝒙𝑡 − �̂�𝑡
− − 𝑲(𝒚𝑡 − 𝑯�̂�𝑡

−)) 

= (𝒙𝑡 − �̂�𝑡
− + 𝑲𝑯�̂�𝑡

− − 𝑲𝒚𝑡) 

= (𝒙𝑡 − (𝑰 − 𝑲𝑯)�̂�𝑡
− − 𝑲(𝑯𝒙𝑡 + 𝒗𝑡)) 

= ((𝑰 − 𝑲𝑯)(𝒙𝑡 − �̂�𝑡
−) − 𝑲𝒗𝑡) 

= ((𝑰 − 𝑲𝑯)𝒆− − 𝑲𝒗𝑡) 

(II-12) 

 

 

 

Sehingga 𝑷𝑡
− dapat dijabarkan sebagai berikut: 

 𝑷𝑡 = 𝐸[(𝒙𝑡 − �̂�𝑡)(𝒙𝑡 − �̂�𝑡)
𝑇] = 𝐸[𝒆𝒆𝑇] 

= 𝐸 [((𝑰 − 𝑲𝑯)𝒆− − 𝑲𝒗𝑡)((𝑰 − 𝑲𝑯)𝒆− − 𝑲𝒗𝑡)
𝑇
] 

= (𝑰 − 𝑲𝑯)𝐸[𝒆−𝒆−𝑇](𝑰 − 𝑲𝑯)𝑇 + 𝑲𝐸[𝒗𝑡𝒗𝑡
𝑇]𝑲𝑇 

= (𝑰 − 𝑲𝑯)𝑷𝑡
−(𝑰 − 𝑲𝑯)𝑇 + 𝑲𝑽𝑲𝑇 

= (𝑷𝑡
− − 𝑲𝑯𝑷𝑡

−)(𝑰 − 𝑯𝑇𝑲𝑇) + 𝑲𝑹𝑲𝑇 

= 𝑷𝑡
− − 𝑲𝑯𝑷𝑡

− − 𝑷𝑡
−𝑯𝑇𝑲𝑇 + 𝑲𝑯𝑷𝑡

−𝑯𝑇𝑲𝑇 + 𝑲𝑽𝑲𝑇 

(II-13) 

 𝑷𝑡 = 𝑷𝑡
− − 𝑲𝑯𝑷𝑡

− − 𝑷𝑡
−𝑯𝑇𝑲𝑇 + 𝑲(𝑯𝑷𝑡

−𝑯𝑇 + 𝑽)𝑲𝑇 (II-14) 

Solusi 𝑲 paling optimum ada pada posisi turunan 𝑷𝑡 terhadap 𝑲 sama dengan nol. 

Untuk menyelesaikan persamaan tersebut, ada beberapa sifat operasi matriks simetris 

yang digunakan. 
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 𝜕𝑨

𝜕𝑿
= 0;

𝜕𝑿𝑨

𝜕𝑿
= 𝑨𝑇;

𝜕𝑨𝑿

𝜕𝑿
= 𝑨;

𝜕𝑿𝑨𝑿𝑇

𝜕𝑿
= 2𝑿𝑨 (II-15) 

Dengan demikian,  

 𝜕𝑷𝑡

𝜕𝑲
= 0

=
𝜕(𝑷𝑡

− − 𝑲𝑯𝑷𝑡
− − 𝑷𝑡

−𝑯𝑇𝑲𝑇 + 𝑲(𝑯𝑷𝑡
−𝑯𝑇 + 𝑽)𝑲𝑇)

𝜕𝑲
 

=
𝜕𝑷𝑡

−

𝜕𝑲
−

𝜕𝑲𝑯𝑷𝑡
−

𝜕𝑲
−

𝜕𝑷𝑡
−𝑯𝑇𝑲𝑇

𝜕𝑲
+

𝜕𝑲(𝑯𝑷𝑡
−𝑯𝑇 + 𝑽)𝑲𝑇

𝜕𝑲
 

= −(𝑯𝑷𝑡
−)𝑇 − 𝑷𝑡

−𝑯𝑇 + 2𝑲(𝑯𝑷𝑡
−𝑯𝑇 + 𝑽) 

= −𝑷𝑡
−𝑇𝑯𝑇 − 𝑷𝑡

−𝑯𝑇 + 2𝑲(𝑯𝑷𝑡
−𝑯𝑇 + 𝑽) 

(II-16) 

 

Karena 𝑷𝑡
− = 𝑷𝑡

−𝑇, maka 

 −2𝑷𝑡
−𝑯𝑇 + 2𝑲(𝑯𝑷𝑡

−𝑯𝑇 + 𝑽) = 0  

 𝑲 = 𝑷𝑡
−𝑯𝑇(𝑯𝑷𝑡

−𝑯𝑇 + 𝑽)−1 (II-17) 

Dari matriks Kalman Gain, nilai covariance matrix 𝑷𝑡 dapat diperbarui dengan 

menggunakan solusi 𝑲. 

 𝑷𝑡 = 𝑷𝑡
− − 𝑲𝑯𝑷𝑡

− − 𝑷𝑡
−𝑯𝑇𝑲𝑇 + 𝑲(𝑯𝑷𝑡

−𝑯𝑇 + 𝑽)𝑲𝑇 

= 𝑷𝑡
− − 𝑲𝑯𝑷𝑡

− − 𝑷𝑡
−𝑯𝑇𝑲𝑇

+ 𝑷𝑡
−𝑯𝑇(𝑯𝑷𝑡

−𝑯𝑇 + 𝑹)−𝟏(𝑯𝑷𝑡
−𝑯𝑇 + 𝑹)𝑲𝑇 

= 𝑷𝑡
− − 𝑲𝑯𝑷𝑡

− − 𝑷𝑡
−𝑯𝑇𝑲𝑇 + 𝑷𝑡

−𝑯𝑇𝑲𝑇 

(II-18) 

 𝑷𝑡 = (𝑰 − 𝑲𝑯)𝑷𝑡
− (II-19) 

Dengan demikian, secara ringkas tahapan Kalman Filter untuk estimasi model linier 

berikut:  

 𝒙𝑡 = 𝑨𝒙𝑡−1 + 𝑩𝒖𝑡 + 𝒘𝑡 (II-20) 
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 𝒚𝑡 = 𝑯𝒙𝑡 + 𝒗𝑡 (II-21) 

Dapat didekati dengan persamaan 

 �̂�𝑡
− = 𝑨�̂�𝑡−1 + 𝑩𝒖𝑡 (II-22) 

 𝑷𝑡
− = 𝑨𝑷𝑡−1𝑨

𝑇 + 𝑾𝑡  (II-23) 

Kemudian, dari hasil estimasi apriori vektor �̂�𝑡
− digabung dengan vektor pengukuran 

𝒚𝑡 sehingga didapat estimasi posterior vektor �̂�𝑡. 

 �̂�𝑡 = �̂�𝑡
− + 𝑲(𝒚𝑡 − 𝑯�̂�𝑡

−) (II-24) 

 𝑲 = 𝑷𝑡
−𝑯𝑇(𝑯𝑷𝑡

−𝑯𝑇 + 𝑽)−1 (II-25) 

Vektor �̂�𝑡 ini kemudian akan menjadi vektor �̂�𝑡−1 pada iterasi selanjutnya. Pada iterasi 

awal, vektor �̂�0 dan covariance matrix 𝑷0 dapat dibuat berdasarkan data yang ada pada 

kondisi awal (initial condition). 

Secara sederhana, untuk sistem skalar, pemodelan fisis dan pengukuran menjadi 

 𝑥𝑡 = 𝐴𝑥𝑡−1 + 𝐵𝑢𝑡 + 𝑤𝑡 (II-26) 

 𝑦𝑡 = 𝐻𝑥𝑡 + 𝑣𝑡 (II-27) 

Sedangkan untuk model estimasi apriori dan pengukuran menjadi: 

 �̂�𝑡
− = 𝐴�̂�𝑡−1 + 𝐵𝑢𝑡 (II-28) 

 𝑦𝑡 = 𝐻�̂�𝑡 + 𝑣𝑡 (II-29) 

Untuk covariance, dapat diperoleh dengan persamaan: 
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 𝑝𝑡
− = 𝐴2𝑝𝑡−1 + 𝑤 (II-30) 

Nilai Kalman Gain adalah:  

 
𝐾 =

𝐻𝑝𝑡
−

𝐻2𝑝𝑡
− + 𝑣

 (II-31) 

Dengan demikian solusi estimasi posterior adalah 

 �̂�𝑡 = �̂�𝑡
− + 𝐾(𝑦𝑡 − 𝐻�̂�𝑡

−) (II-32) 

 𝑝 = 𝑝−(1 − 𝐻𝐾) (II-33) 

II.2 Extended Kalman Filter (EKF) 

Metode Kalman Filter memiliki keterbatasan berupa model estimasi yang bersifat 

linier. Sifat estimasi yang linier ini membuat metode Kalman Filter tidak dapat 

diterapkan secara langsung pada permasalahan dalam perminyakan, khususnya dalam 

tahap history matching. Karena pada umumnya permasalahan aliran fluida pada media 

berpori bersifat nonlinier. Untuk itu metode Kalman Filter dimodifikasi agar dapat 

menyelesaikan permasalahan nonlinier.  

Misalkan terdapat sistem nonlinier yang memiliki sifat fisis tertentu yang dapat 

dimodelkan dengan sebuah fungsi tertentu. Secara matematis sistem nonlinier tersebut 

dapat dituliskan sebagai berikut: 

 𝒙𝑡 = 𝑓(𝒙𝑡−1) + 𝒘𝑡 (II-34) 

 𝒚𝑡 = ℎ(𝒙𝑡) + 𝒗𝑡 (II-35) 

Fungsi 𝑓(𝒙𝑡−1) merepresentasikan model nonlinier. Sifat nonlinier ini perlu 

dilinierisasi agar dapat diselesaikan. Pendekatan linierisasi yang digunakan adalah 

dengan memanfaatkan ekspansi Taylor. Secara umum, ekspansi Taylor menggunakan 

persamaan berikut: 
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𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑎) +

𝑓′(𝑎)

1!
(𝑥 − 𝑎) +

𝑓′′(𝑎)

2!
(𝑥 − 𝑎)2

+
𝑓′′′(𝑎)

3!
(𝑥 − 𝑎)3 + ⋯ 

(II-36) 

 
𝑓(𝑥) = ∑

𝑓(𝑛)(𝑎)

𝑛!
(𝑥 − 𝑎)𝑛

∞

𝑛=0

 (II-37) 

Pada persamaan ekspansi Taylor, faktor turunan orde tinggi dapat diabaikan. Sehingga 

diperoleh pendekatan atas fungsi 𝑓(𝑥). 

 
𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑎) +

𝑓′(𝑎)

1!
(𝑥 − 𝑎) 

(II-38) 

Pendekatan tersebut kemudian diimplementasikan pada sistem nonlinier. 

 𝑓(𝒙𝑡−1) = 𝑓(�̂�𝑡−1) + 𝑱𝑓(�̂�𝑡−1)(𝒙𝑡−1 − �̂�𝑡−1) (II-39) 

Matriks 𝑱𝑓 merupakan matriks Jacobian atas fungsi 𝑓. 

 

𝑱𝑓 =

[
 
 
 
 
𝜕𝑓1
𝜕𝑥1

…
𝜕𝑓1
𝜕𝑥𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝜕𝑓𝑛
𝜕𝑥1

⋯
𝜕𝑓𝑛
𝜕𝑥𝑛]

 
 
 
 

 

(II-40) 

Karena estimasi apriori 𝒙𝑡
− = 𝐸[𝑓(𝒙𝑡−1)], maka  

 𝐸[𝑓(𝒙𝑡−1)] ≈ 𝑓(�̂�𝑡−1) + 𝑱𝑓(�̂�𝑡−1)𝐸[(𝒙𝑡−1 − �̂�𝑡−1)] (II-41) 

Jika 𝐸[(𝒙𝑡−1 − �̂�𝑡−1)] = 0 maka 

 𝒙𝑡
− = 𝐸[𝑓(𝒙𝑡−1)] ≈ 𝑓(�̂�𝑡−1) (II-42) 

Seperti halnya dalam Kalman Filter, solusi covariance matrix 𝑷𝑡
− dapat diketahui 

dengan cara menggunakan definisi 𝒆𝑡
− = (𝒙𝑡 − �̂�𝑡

−) dan 𝒆𝑡 = (𝒙𝑡 − �̂�𝑡). 
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 𝒆− = (𝒙𝑡 − �̂�𝑡
−) 

= (𝑓(𝒙𝑡−1) + 𝒘𝑡 − 𝑓(�̂�𝑡−1)) 

= (𝑓(𝒙𝑡−1) + 𝒘𝑡 − 𝑓(𝒙𝑡−1) + 𝑱𝑓(�̂�𝑡−1)(𝒙𝑡−1 − �̂�𝑡−1)) 

= (𝑱𝑓(�̂�𝑡−1)(𝒙𝑡−1 − �̂�𝑡−1) + 𝒘𝑡) 

= (𝑱𝑓(�̂�𝑡−1)𝒆𝑡−1 + 𝒘𝑡) 

(II-43) 

 

Sehingga 𝑷𝑡
− dapat dijabarkan sebagai berikut: 

 𝑷𝑡
− = 𝐸[(𝒙𝑡 − �̂�𝑡

−)(𝒙𝑡 − �̂�𝑡
−)𝑇] = 𝐸[𝒆𝑡

−𝒆𝑡
−𝑇] 

= 𝐸 [(𝑱𝑓(𝒙𝑡−1)𝒆𝑡−1 + 𝒘𝑡)(𝑱𝑓(�̂�𝑡−1)𝒆𝑡−1 + 𝒘𝑡)
𝑇
] 

= 𝑱𝑓(�̂�𝑡−1)𝐸[𝒆𝑡−1𝒆𝑡−1
𝑇 ]𝑱𝑓

𝑇(�̂�𝑡−1) + 𝐸[𝒘𝑡𝒘𝑡
𝑇] 

(II-44) 

 𝑷𝑡
− = 𝑱𝑓(�̂�𝑡−1)𝑷𝑡−1

− 𝑱𝑓
𝑇(�̂�𝑡−1) + 𝑾𝑡 (II-45) 

Proses asimilasi pengukuran juga dilakukan dengan memanfaatkan ekspansi Taylor. 

 ℎ(𝒙𝑡) = ℎ(�̂�𝑡
−) + 𝑱ℎ(�̂�𝑡

−)(𝒙𝑡 − �̂�𝑡
−) (II-46) 

 

𝑱ℎ =

[
 
 
 
 
𝜕ℎ1

𝜕𝑥1
…

𝜕ℎ1

𝜕𝑥𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝜕𝑓𝑚
𝜕𝑥1

⋯
𝜕ℎ𝑚

𝜕𝑥𝑛 ]
 
 
 
 

 

(II-47) 

Dengan demikian, expected value dari ℎ(𝒙𝑡) dapat diperoleh 

 𝐸[ℎ(𝒙𝑡)] = ℎ(�̂�𝑡
−) + 𝑱ℎ(�̂�𝑡

−)𝐸[(𝒙𝑡 − �̂�𝑡
−)] 

≈ ℎ(�̂�𝑡
−) 

(II-48) 

Oleh karena itu estimasi posterior atas �̂�𝑡 dapat ditentukan. 

 �̂�𝑡 ≈ 𝒙𝑡
− + 𝑲(𝒚𝑡 − ℎ(�̂�𝑡

−)) (II-49) 

Nilai posterior covariance matrix dapat diturunkan seperti halnya pada Kalman Filter. 
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 𝒆𝑡 = (𝒙𝑡 − 𝒙𝑡) 

= (𝑓(𝒙𝑡−1) + 𝒘𝑡 − �̂�𝑡
− − 𝑲(𝒚𝑡 − ℎ(�̂�𝑡

−))) 

= (𝑓(𝒙𝑡−1) + 𝒘𝑡 − 𝑓(�̂�𝑡−1) − 𝑲(ℎ(𝒙𝑡) + 𝒗𝑡 − ℎ(�̂�𝑡
−))) 

= (𝑓(𝒙𝑡−1) − 𝑓(�̂�𝑡−1) + 𝒘𝑡

− 𝑲(ℎ(𝒙𝑡
−) + 𝑱ℎ(𝒙𝑡

−)(𝒙𝑡 − 𝒙𝑡
−) + 𝒗𝑡

− ℎ(�̂�𝑡
−))) 

= (𝑓(�̂�𝑡−1) + 𝑱𝑓(�̂�𝑡−1)(𝒙𝑡−1 − �̂�𝑡−1) − 𝑓(�̂�𝑡−1) + 𝒘𝑡

− 𝑲(𝑱ℎ(𝒙𝑡
−)(𝑱𝑓(�̂�𝑡−1)(𝒙𝑡−1 − �̂�𝑡−1

− ) + 𝒘𝑡)

+ 𝒗𝑡)) 

= (𝑱𝑓(�̂�𝑡−1)(𝒙𝑡−1 − �̂�𝑡−1) + 𝒘𝑡

− 𝑲(𝑱ℎ(𝒙𝑡
−)(𝑱𝑓(�̂�𝑡−1)(𝒙𝑡−1 − �̂�𝑡−1

− ) + 𝒘𝑡)

+ 𝒗𝑡)) 

= (𝑱𝑓(�̂�𝑡−1)(𝒙𝑡−1 − �̂�𝑡−1) + 𝒘𝑡

− 𝑲𝑱ℎ(𝒙𝑡
−)(𝑱𝑓(�̂�𝑡−1)(𝒙𝑡−1 − �̂�𝑡−1

− ) + 𝒘𝑡)

− 𝑲𝒗𝑡) 

= ((𝑰 − 𝑲𝑱ℎ(𝒙𝑡
−))(𝑱𝑓(�̂�𝑡−1)𝒆𝑡−1 + 𝒘𝑡) − 𝑲𝒗𝑡) 

= ((𝑰 − 𝑲𝑱ℎ(𝒙𝑡
−))𝑱𝑓(�̂�𝑡−1)𝒆𝑡−1 + (𝑰 − 𝑲𝑱ℎ(�̂�𝑡

−))𝒘𝑡 − 𝑲𝒗𝑡) 

(II-50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehingga 𝑷𝑡 dapat dijabarkan sebagai berikut: 

 𝑷𝑡 = 𝐸[(𝒙𝑡 − �̂�𝑡)(𝒙𝑡 − �̂�𝑡)
𝑇] = 𝐸[𝒆𝑡𝒆𝑡

𝑇] 

= ((𝑰 − 𝑲𝑱ℎ(𝒙𝑡
−))𝑱𝑓(�̂�𝑡−1)𝒆𝑡−1 + (𝑰 − 𝑲𝑱ℎ(�̂�𝑡

−))𝒘𝑡

− 𝑲𝒗𝑡) ((𝑰 − 𝑲𝑱ℎ(𝒙𝑡
−))𝑱𝑓(�̂�𝑡−1)𝒆𝑡−1

+ (𝑰 − 𝑲𝑱ℎ(�̂�𝑡
−))𝒘𝑡 − 𝑲𝒗𝑡)

𝑇

 

(II-51) 
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= (𝑰 − 𝑲𝑱ℎ(𝒙𝑡
−))𝑱𝑓(�̂�𝑡−1)𝒆𝑡−1𝒆𝑡−1

𝑇 𝑱𝑓
𝑇(�̂�𝑡−1)(𝑰

− 𝑲𝑱ℎ(�̂�𝑡
−))

𝑇

+ (𝑰 − 𝑲𝑱ℎ(�̂�𝑡
−))𝒘𝑡𝒘𝑡

𝑇 (𝑰 − 𝑲𝑱ℎ(�̂�𝑡
−))

𝑇

+ 𝑲𝑽𝑡𝑲
𝑇 

Dengan menyubstitusi 𝑷𝑡−1 = 𝐸[(𝒙𝑡−1 − �̂�𝑡−1)(𝒙𝑡−1 − �̂�𝑡−1)
𝑇] = 𝐸[𝒆𝑡−1𝒆𝑡−1

𝑇 ] dan 

kemudian melakukan operasi expected value, didapat 

 𝑷𝑡 = (𝑰 − 𝑲𝑱ℎ(𝒙𝑡
−))𝑱𝑓(�̂�𝑡−1)𝑷𝑡−1𝑱𝑓

𝑇(�̂�𝑡−1)(𝑰 − 𝑲𝑱ℎ(�̂�𝑡
−))

𝑇

+ (𝑰 − 𝑲𝑱ℎ(�̂�𝑡
−))𝑾𝑡(𝑰 − 𝑲𝑱ℎ(�̂�𝑡

−))
𝑇

+ 𝑲𝑽𝑡𝑲
𝑇 

= (𝑰 − 𝑲𝑱ℎ(𝒙𝑡
−))𝑷𝑡

−(𝑰 − 𝑲𝑱ℎ(𝒙𝑡
−))

𝑇
+ 𝑲𝑽𝑡𝑲

𝑇 

= 𝑷𝑡
− − 𝑲𝑱ℎ(𝒙𝑡

−)𝑷𝑡
− − 𝑷𝑡

−𝑱ℎ
𝑇(𝒙𝑡

−)𝑲𝑇

+ 𝑲𝑱ℎ(𝒙𝑡
−)𝑷𝑡

−𝑱ℎ
𝑇(𝒙𝑡

−)𝑲𝑇 + 𝑲𝑽𝑡𝑲
𝑇 

(II-52) 

 

 

Solusi di atas sangat mirip dengan solusi yang diperoleh pada metode Kalman Filter. 

Untuk mendapatkan Kalman Gain yang optimum, maka perlu dicari Kalman Gain 

pada covariance matrix 𝑷𝑡 yang minimum terhadap Kalman Gain. Dengan 

menggunakan identitas pada persamaan (II-15) penurunan covariance matrix 𝑷𝑡 

terhadap Kalman Gain sebagai berikut: 

 𝜕𝑷𝑡

𝜕𝑲
= 0 

0 =
𝜕𝑷𝑡

−

𝜕𝑲
−

𝜕𝑲𝑱ℎ(𝒙𝑡
−)𝑷𝑡

−

𝜕𝑲
−

𝜕𝑷𝑡
−𝑱ℎ

𝑇(𝒙𝑡
−)𝑲𝑇

𝜕𝑲

+
𝜕𝑲𝑱ℎ(𝒙𝑡

−)𝑷𝑡
−𝑱ℎ

𝑇(𝒙𝑡
−)𝑲𝑇

𝜕𝑲
+

𝜕𝑲𝑽𝑡𝑲
𝑇

𝜕𝑲
 

0 = −(𝑱ℎ(𝒙𝑡
−)𝑷𝑡

−)𝑇 − 𝑷𝑡
−𝑱ℎ

𝑇(𝒙𝑡
−) + 2𝑲𝑱ℎ(𝒙𝑡

−)𝑷𝑡
−𝑱ℎ

𝑇(𝒙𝑡
−)

+ 2𝑲𝑽𝑡 

(II-53) 

 𝑲 = 𝑷𝑡
−𝑱ℎ

𝑇(𝒙𝑡
−)[𝑱ℎ(𝒙𝑡

−)𝑷𝑡
−𝑱ℎ

𝑇(𝒙𝑡
−) + 𝑽𝑡]

−1 (II-54) 
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Solusi covariance matrix 𝑷𝑡 dapat disederhanakan dengan menggunakan solusi atas 

Kalman Gain yang telah didapat. 

 𝑷𝑡 = (𝑰 − 𝑲𝑱ℎ(𝒙𝑡
−))𝑷𝑡

−(𝑰 − 𝑲𝑱ℎ(𝒙𝑡
−))

𝑇
+ 𝑲𝑽𝑡𝑲

𝑇 

= (𝑰 − 𝑲𝑱ℎ(𝒙𝑡
−))𝑷𝑡

− − (𝑰 − 𝑲𝑱ℎ(𝒙𝑡
−))𝑷𝑡

−𝑱ℎ
𝑇(𝒙𝑡

−)𝑲𝑇

+ 𝑲𝑽𝑡𝑲
𝑇 

= (𝑰 − 𝑲𝑱ℎ(𝒙𝑡
−))𝑷𝑡

−

− (𝑷𝑡
−𝑱ℎ

𝑇(𝒙𝑡
−) − 𝑲𝑱ℎ(𝒙𝑡

−)𝑷𝑡
−𝑱ℎ

𝑇(𝒙𝑡
−) − 𝑲𝑽𝑡)𝑲

𝑇 

= (𝑰 − 𝑲𝑱ℎ(𝒙𝑡
−))𝑷𝑡

−

− (𝑷𝑡
−𝑱ℎ

𝑇(𝒙𝑡
−)

− 𝑲(𝑱ℎ(𝒙𝑡
−)𝑷𝑡

−𝑱ℎ
𝑇(𝒙𝑡

−) − 𝑽𝑡))𝑲
𝑇 

= (𝑰 − 𝑲𝑱ℎ(𝒙𝑡
−))𝑷𝑡

− − (𝑷𝑡
−𝑱ℎ

𝑇(𝒙𝑡
−) − 𝑷𝑡

−𝑱ℎ
𝑇(𝒙𝑡

−))𝑲𝑇 

(II-55) 

 

 

 

 

 

 𝑷𝑡 = (𝑰 − 𝑲𝑱ℎ(𝒙𝑡
−))𝑷𝑡

− (II-56) 

Sehingga, proses Extended Kalman Filter dapat diringkas menjadi beberapa tahap, 

yaitu: 

 𝒙𝑡 = 𝑓(𝒙𝑡−1) + 𝒘𝑡 (II-57) 

 𝒚𝑡 = ℎ(𝒙𝑡) + 𝒗𝑡 (II-58) 

 

Estimasi dilakukan dengan model: 

 𝒙𝑡
− = 𝐸[𝑓(𝒙𝑡−1)] ≈ 𝑓(�̂�𝑡−1) (II-59) 

 𝑷𝑡
− = 𝑱𝑓(�̂�𝑡−1)𝑷𝑡−1

− 𝑱𝑓
𝑇(�̂�𝑡−1) + 𝑾𝑡 (II-60) 
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Untuk kondisi awal (initial condition), vektor 𝒙0 dan covariance matrix 𝑷0 dibuat 

berdasarkan data yang ada. Kemudian proses asimilasi data estimasi dengan 

pengukuran dilakukan pada: 

 �̂�𝑡 ≈ 𝒙𝑡
− + 𝑲(𝒚𝑡 − ℎ(�̂�𝑡

−)) (II-61) 

 𝑲 = 𝑷𝑡
−𝑱ℎ

𝑇(𝒙𝑡
−)[𝑱ℎ(𝒙𝑡

−)𝑷𝑡
−𝑱ℎ

𝑇(𝒙𝑡
−) + 𝑽𝑡]

−1 (II-62) 

 𝑷𝑡 = (𝑰 − 𝑲𝑱ℎ(𝒙𝑡
−))𝑷𝑡

− (II-63) 

Proses Extended Kalman Filter masih sulit untuk diterapkan pada pemodelan aliran 

fluida bawah permukaan karena terdapat matriks Jacobian 𝑱𝑓 dan 𝑱ℎ yang harus 

diketahui. Padahal, kompleksitas dari model bawah permukaan cukup tinggi sehingga 

sulit untuk mencari matriks Jacobian dari model reservoir. Untuk itu perlu dilakukan 

penyesuaian terhadap algoritma Extended Kalman Filter. 

II.3 Ensemble Kalman Filter (EnKF) 

Metode Extended Kalman Filter tidak dapat serta-merta diterapkan untuk 

menyelesaikan permasalahan model nonlinier karena sulit untuk membangun matriks 

Jacobian. Hal ini disebabkan oleh model reservoir sudah sangat kompleks sehingga 

pendekatan penyelesaian persamaan aliran umumnya menggunakan model numerik 

dan juga menggunakan konsep gridding. Dengan demikian model reservoir memiliki 

banyak persamaan yang harus diselesaikan. Untuk itu, upaya pendekatan yang 

dilakukan adalah dengan membangun ensemble atas vektor model 𝒙𝑡 maupun vektor 

pengukuran 𝒚𝑡. Proses pembangunan ensemble dilakukan secara random sampling 

terhadap distribusi frekuensi atas model. Setiap anggota dari ensemble merupakan 

realisasi atas vektor model 𝒙𝑡. 

 𝑿 = [𝒙1, 𝒙2, 𝒙3, … , 𝒙𝑁] (II-64) 

 𝒀 = [𝒚1, 𝒚2, 𝒚3, … , 𝒚𝑁] (II-65) 
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Secara keseluruhan, dalam implementasi EnKF, matriks parameter 𝑿 terdiri dari 

parameter statis 𝑿𝑠, parameter dinamis 𝑿𝑑, dan parameter prediksi 𝑿𝑝. 

 

𝑿 = (
𝑿𝑝𝑎𝑟

𝑿𝑝
) = (

𝑿𝑠

𝑿𝑑

𝑿𝑝

) = (

𝒙𝑠1
𝒙𝑠2

𝒙𝑠3
⋯ 𝒙𝑠𝑁

𝒙𝑑1
𝒙𝑑2

𝒙𝑑3
⋯ 𝒙𝑑𝑁

𝒙𝑝1
𝒙𝑝2

𝒙𝑝3
⋯ 𝒙𝑝𝑁

) 

(II-66) 

Vektor model 𝒙𝑡 didekati dengan ensemble mean, yaitu vektor �̅�𝑡. 

 

�̅�𝑡 =
1

𝑁
∑𝒙𝑖

𝑁

𝑖=1

 (II-67) 

Begitu juga untuk ensemble atas pengukuran, yaitu �̅�𝑡 dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

 

�̅�𝑡 =
1

𝑁
∑𝒚𝑖

𝑁

𝑖=1

 (II-68) 

Dengan demikian, covariance matrix 𝑷𝑡 atas ensemble yang dibuat dapat diketahui 

dengan persamaan berikut: 

 

𝑷𝑡
− =

1

𝑁 − 1
∑(𝒙𝑖,𝑡

− − �̅�𝑡
−)(𝒙𝑖,𝑡

− − �̅�𝑡
−)

𝑇
𝑁

𝑖=1

 
(II-69) 

 

Sehingga, solusi pembaruan �̅�𝑡 menjadi: 

 �̅�𝑡 = �̅�𝑡
− + 𝑲(�̅�𝑡 − 𝑯�̅�𝑡

−) (II-70) 

 𝑲 = 𝑷𝑡
−𝑯𝑇(𝑯𝑷𝑡

−𝑯𝑇 + 𝑽)−1 (II-71) 

 

𝑷𝑡 =
1

𝑁 − 1
∑(𝒙𝑖,𝑡 − �̅�𝑡)(𝒙𝑖,𝑡 − �̅�𝑡)

𝑇
𝑁

𝑖=1

 (II-72) 



24 

  

Atau dalam bentuk ensemble matrix, solusi covariance matrix dapat ditulis menjadi: 

 
𝑷𝑡 =

1

𝑁 − 1
(𝑿𝑡 − �̅�𝑡)(𝑿𝑡 − �̅�𝑡)

𝑇 (II-73) 

Matriks �̅�𝑡 merupakan matriks yang tiap kolomnya berisi vektor ensemble mean 

sebanyak jumlah ensemble N.  

Penggunaan ensemble dalam perhitungan covariance matrix membuat metode EnKF 

lebih mudah diimplementasikan pada model simulasi aliran fluida di reservoir karena 

tidak perlu mencari matriks Jacobian seperti halnya pada metode EKF. Pada 

implementasi metode EnKF, persamaan (II-70) dapat dibuat dalam bentuk ensemble 

matrix sebagai berikut: 

 𝑿𝑡 = 𝑿𝑡
− + 𝑲(𝒀𝑡 − 𝑯𝑿𝑡

−) (II-74) 

Matriks 𝑯 berguna untuk mentransformasi model menjadi unit pengukuran sehingga 

Kalman Gain dapat dihitung. Matriks 𝑯 merupakan matriks yang memiliki ukuran 

𝑁 × (𝑀 + 𝐷) terdiri dari sejumlah elemen yang terdiri dari nol dan satu. Variabel 𝑀𝑠 

merupakan jumlah parameter pada vektor 𝒙𝑠, variabel 𝑀𝑑 merupakan jumlah 

parameter pada vektor 𝒙𝑑. Sehingga variabel 𝑀 = 𝑀𝑠 + 𝑀𝑑 merupakan jumlah 

parameter pada vektor 𝒙𝑝𝑎𝑟. Variabel 𝐷 merupakan jumlah pengukuran pada vektor 

𝒚. Dengan demikian, matriks 𝑯 dapat didefinisikan sebagai berikut: 

 𝑯 = (

ℎ11 … ℎ1𝑀

⋮ ⋱ ⋮
ℎ𝑁1 … ℎ𝑁𝑀 

… ℎ1(𝑀+𝐷)

⋱ ⋮
… ℎ𝑁(𝑀+𝐷)

) (II-75) 

 𝑯 = (

011 … 01𝑀

⋮ ⋱ ⋮
0𝑁1 … 0𝑁𝑀 

11(𝑀+1) … 01(𝑀+𝐷)

⋮ ⋱ ⋮
0𝑁(𝑀+1) … 1𝑁(𝑀+𝐷)

) (II-76) 

Sehingga bisa didapat hubungan sebagai berikut: 
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 𝑿𝑝 = 𝑯𝑿 (II-77) 

Matriks 𝑿𝑝 merupakan matriks yang berisi prediksi yang dihasilkan oleh model.  
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Bab III Analisis Implementasi Ensemble Kalman Filter pada Pembaruan 

Permeabilitas Absolut 

Salah satu tahapan yang utama dalam pembuatan model dinamis adalah history 

matching, yaitu tahapan untuk mengkalibrasi apakah model yang dibuat dapat 

menghasilkan angka produksi yang sesuai dengan data sejarah produksi atau hasil 

pengukuran. Jika terjadi deviasi antara keluaran model dengan data produksi hasil 

pengukuran, maka parameter model perlu disesuaikan. Tahapan penyesuaian 

parameter model biasanya dimulai dari parameter yang bersifat satu-nilai, seperti 

misalnya rasio permeabilitas vertikal terhadap permeabilitas horizontal, koefisien 

difusivitas, dan sebagainya.   

Namun ketika modifikasi parameter yang bersifat satu-nilai ini tidak lagi dapat 

membuat keluaran model menjadi sesuai dengan data produksi, maka selanjutnya 

adalah mengkaji model statis yang digunakan. Model statis dibangun berdasarkan data 

dan pengamatan geologi dan geofisika. Sifat dari data geologi dan geofisika memiliki 

derajat ketidakpastian yang lebih tinggi, sehingga dapat berpengaruh cukup signifikan 

pada perkiraan profil produksi. Data yang sangat berpengaruh pada perkiraan produksi 

adalah permeabilitas absolut. 

Tantangan dalam melakukan modifikasi permeabilitas absolut adalah data tersebut 

tidak bersifat satu-nilai, melainkan terdistribusi di tiap grid pada model dinamis. Oleh 

karena itu metode EnKF menjadi sangat cocok untuk diterapkan, karena mampu 

memodifikasi parameter yang terdistribusi secara sekaligus di tiap iterasi. 

Tahapan algoritma EnKF secara konsep dapat diringkas sebagai berikut: 

1. Membuat covariance matrix sesuai dengan sifat dari parameter keadaan. 

Parameter keadaan merupakan parameter independen yang merepresentasikan 

karakteristik kondisi dan digunakan sebagai masukan dari model. Parameter 

ini dapat berupa parameter statis seperti permeabilitas atau porositas maupun 

parameter dinamis seperti tekanan atau saturasi. 

2. Membuat ensemble sebanyak N dengan tiap ensemble merepresentasikan 

realisasi dari parameter keadaan. Realisasi ini dibuat dengan cara 
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menggunakan covariance matrix sebagai dasar pengacakan parameter 

keadaan. 

3. Melakukan prediksi terhadap tiap anggota ensemble 

4. Menghitung Kalman Gain berdasarkan hasil prediksi dan data pengukuran 

5. Perbarui hasil prediksi dengan Kalman Gain 

Implementasi dari tahapan algoritma EnKF tersebut pada proses history matching 

dijabarkan pada diagram alir berikut: 

 
Gambar III.1 Diagram alir implementasi Ensemble Kalman Filter pada proses history 

matching. 

Langkah kerja implementasi EnKF pada sebaran permeabilitas (Gambar III.1) diawali 

dengan pembacaan data permeabilitas dari tiap grid. Permeabilitas ini dianggap 
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sebagai kondisi awal. Kemudian bangun ensemble dari permeabilitas secara acak 

dengan menggunakan permeabilitas awal sebagai mean dari ensemble tersebut. 

Setelah ensemble didapat, maka tahapan pembaruan permeabilitas dapat dilakukan.  

Ketika data produksi hasil pengukuran tersedia, maka setiap realisasi dari ensemble 

disalin ke dalam reservoir model. Model ini kemudian disimulasikan sehingga didapat 

perkiraan profil produksi untuk tiap realisasi. Ambil titik dalam profil ini yang sesuai 

dengan waktu pada pengambilan data pengukuran dilakukan. Data ini kemudian 

dijadikan ensemble forecast. Selanjutnya data produksi hasil pengukuran diacak 

dengan standar deviasi yang ditentukan. Standar deviasi ini menentukan seberapa 

besar tingkat galat dari data produksi. Hasil pengacakan ini kemudian dijadikan 

ensemble measurement. Hasil ensemble, ensemble forecast, ensemble measurement 

digabung dalam satu matriks dan menjadi masukan dalam algoritma EnKF seperti 

pada persamaan (II-66). 

Keluaran dari algoritma EnKF berupa ensemble baru. Hasil rata-rata dari ensemble 

merupakan nilai permeabilitas yang telah diperbarui. Keseluruhan proses ini kembali 

dilakukan jika ada data produksi hasil pengukuran yang baru.  

III.1 Pembuatan Model Sintesis dan Implementasi EnKF 

Untuk melakukan uji coba implementasi metode EnKF, maka model dinamis perlu 

dibuat. Parameter yang digunakan untuk model dinamis tersebut sebagai berikut: 

• Grid: 50x50, 100 ft. 

• Top depth: 5000 ft. 

• Thickness: 100 ft. 

• Water Oil Contact: 5100 ft. 

• Porosity (𝜙): 10% 

• Permeability (𝑘): 500 md 

• Initial pressure (𝑝𝑖 ): 2000 psi 

• Density: 20 API, Sg = 0.8 

• Bubble Point Pressure: 2000 psi 

• Temperature: 212 ℉ 
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• Well radius: 0.375 ft. 

 
Gambar III.2 Kurva Rs dan Bo terhadap tekanan. 

Tabel III.1 Data PVT pada model dinamis. 

Pressure Rs Bo Eg Oil Visc. Gas Visc.      Co 

14.696 2.43328 1.07396 4.36549 11.981 0.0127952 3.00E-05 

147.05 14.0838 1.07873 44.3123 10.6599 0.0129068 3.00E-05 

279.403 27.9663 1.08445 85.4033 9.40677 0.0130669 3.00E-05 

411.757 43.1806 1.09079 127.641 8.3212 0.0132609 3.00E-05 

544.11 59.3824 1.0976 171.016 7.40189 0.0134852 3.00E-05 

676.464 76.3806 1.10482 215.498 6.62715 0.0137384 3.00E-05 

808.818 94.0517 1.11239 261.038 5.97289 0.0140199 3.00E-05 

941.171 112.309 1.12029 307.564 5.41756 0.0143297 3.00E-05 

1073.52 131.086 1.12849 354.976 4.94321 0.0146679 3.00E-05 

1205.88 150.334 1.13697 403.149 4.53527 0.0150345 3.00E-05 

1338.23 170.011 1.14572 451.927 4.18206 0.0154293 3.00E-05 

1470.59 190.084 1.15472 501.133 3.87422 0.0158518 3.00E-05 

1602.94 210.524 1.16396 550.567 3.60422 0.0163013 2.98E-05 

1735.29 231.307 1.17344 600.018 3.36602 0.0167766 2.69E-05 

1867.65 252.413 1.18315 649.267 3.15469 0.0172762 2.44E-05 

2000 273.824 1.19307 698.1 2.96624 0.0177982 2.24E-05 

2100 290.193 1.20071 734.597 2.83698 0.0182061 2.10E-05 
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Pressure Rs Bo Eg Oil Visc. Gas Visc.      Co 

2200 306.721 1.20846 770.66 2.7177 0.0186246 1.97E-05 

2300 323.402 1.21634 806.216 2.60734 0.0190527 1.86E-05 

2400 340.23 1.22432 841.202 2.50499 0.0194894 1.76E-05 

2500 357.201 1.23242 875.562 2.40987 0.0199335 1.67E-05 
 

 
Gambar III.3 Kurva permeabilitas relatif minyak – air terhadap saturasi air. 
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Gambar III.4 Kurva permeabilitas relatif gas – minyak. 

Model ini memiliki kurva gas terlarut dan faktor volume formasi seperti pada Gambar 

III.2. Sedangkan untuk data permeabilitas relatif dapat dilihat pada Gambar III.3 dan 

Gambar III.4.  

Pada kondisi awal, distribusi permeabilitas diambil sebesar 500 md, sedangkan pada 

model yang sebenarnya, distribusi permeabilitas dibagi menjadi dua region utama, 

yaitu 200 md dan 1000 md (Gambar III.5). Model yang sebenarnya didesain agar 

memiliki permeabilitas yang di atas dan juga di bawah dari permeabilitas pada kondisi 

awal. Masing-masing sumur berada pada masing-masing region agar data produksi 

mewakili kondisi perbedaan distribusi permeabilitas. Hal ini dilakukan untuk menguji 

apakah algoritma EnKF dapat menyelesaikan situasi tersebut. 

Jumlah ensemble yang digunakan dalam pengujian algoritma EnKF sebanyak 50 

ensemble. Standar deviasi dipilih sebesar 10% dari nilai permeabilitas awal. 

Visualisasi pada penelitian ini menggunakan Matplotlib (Hunter, 2007). 
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Gambar III.5 Distribusi permeabilitas absolut pada model yang sebenarnya dan model 

awal. 

Jika covariance matrix dibangun dengan asumsi bahwa setiap grid tidak terkorelasi 

antar satu dengan yang lain, maka proses pembuatan realisasi ensemble juga akan 

memiliki sifat yang sama. Akibatnya, algoritma pembaruan EnKF akan memiliki 

fleksibilitas yang tinggi dalam upaya minimisasi perbedaan antara hasil prediksi model 

awal dengan model yang sebenarnya.  
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Gambar III.6 Perbandingan antara hasil model prediksi dengan model yang 

sebenarnya. 

Proses history matching mengalami konvergensi secara sangat cepat. Terlihat hanya 

dalam beberapa timestep, model reservoir sudah memberikan hasil yang sangat dekat 

dengan pengukuran seperti yang ditunjukkan pada Gambar III.6. Namun hasil yang 

tepat ini memberikan perbedaan yang signifikan antara distribusi permeabilitas dari 

model perkiraan dan model yang sebenarnya. Hasil ini bisa diamati pada Gambar III.7. 

Untuk mengukur seberapa besar galat yang ada, metrik yang digunakan adalah root 

mean squared error (RMSE). Nilai RMSE untuk grid hasil pembaruan EnKF adalah 

536.54 md. 



34 

  

 
Gambar III.7 Proses pembaruan EnKF terhadap distribusi permeabilitas dengan tiap 

grid yang tidak saling terkorelasi. Angka di atas gambar menunjukkan 

iterasi. 

Hal ini menunjukkan bahwa proses history matching memiliki hasil yang bersifat non-

unique solution, yang secara matematis, ada tak-hingga solusi yang memungkinkan 

untuk mendapat hasil yang sesuai dengan model yang sebenarnya. Untuk itu, 

diperlukan sebuah kondisi-batas yang dapat mengurangi fleksibilitas pencarian agar 

solusi yang diperoleh menjadi lebih realistis. 

Pada dasarnya, metode EnKF memiliki asumsi dasar berupa parameter terdistribusi 

secara normal atau bersifat Gaussian. Sehingga hasil yang didapat menunjukkan 

kecenderungan tersebut. Hal ini terlihat pada Gambar III.8 berupa histogram distribusi 

permeabilitas pada beberapa iterasi tertentu yang menunjukkan hasil yang berbentuk 

distribusi normal. Hal ini kemudian menjadi masalah ketika distribusi permeabilitas 

terpisah sesuai dengan region masing-masing. Algoritma EnKF menjadi tidak dapat 

mencapai situasi berupa distribusi permeabilitas memiliki karakteristik masing-masing 

di tiap region. 
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Gambar III.8 Histogram permeabilitas untuk grid yang tidak saling berkorelasi. 

Jika mengambil rata-rata pada area sekitar sumur, nilai permeabilitas terlihat terpisah. 

Dengan mengambil luas radius sebesar 200 ft. di sekitar sumur, rata-rata permeabilitas 

di sumur P-1 sebesar 525 md, sedangkan rata-rata di sekitar sumur P-2 sebesar 827 

md. Ini menunjukkan bahwa algoritma EnKF berupaya mengejar model facies yang 

ada. Namun pada upaya mengejar permeabilitas yang rendah algoritma gagal 

menurunkan nilai permeabilitas. 

III.2 Implementasi Gaussian Correlation Model dalam Membangun Initial 

Ensemble 

Distribusi permeabilitas yang sangat acak pada metode EnKF disebabkan karena 

covariance matrix dari model awal yang tidak terkorelasi. Akibatnya, ensemble yang 

dibuat juga tidak terkorelasi. Covariance matrix ini kemudian menjadi basis dalam 

algoritma EnKF sehingga proses filtering menjadi bersifat acak. Sifat acak ini juga 

membuat solusi menjadi underdetermined karena tiap grid dapat memiliki nilai yang 

tidak terkait dengan grid lainnya. Karena covariance matrix tidak berkorelasi, maka 
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matriks ini hanya terisi pada bagian diagonal saja sedangkan bagian lainnya bernilai 

nol. 

Untuk membuat kondisi-batas agar proses pembaruan model lebih realistis, maka perlu 

dicari kondisi-batas yang dekat dengan sifat spasial dari distribusi permeabilitas. 

Metode Gaussian Correlation Model (GCM) dapat digunakan untuk menyelesaikan 

masalah ini (Li dkk., 2012). Metode ini didasarkan pada sifat geologi dari distribusi 

permeabilitas. Sifat geologi dari distribusi ini adalah bahwa permeabilitas memiliki 

korelasi yang berbanding terbalik dengan jarak. Semakin dekat jarak antar dua titik, 

maka korelasi permeabilitas semakin tinggi. Sebaliknya, jika jarak antar dua titik 

semakin jauh, maka korelasi permeabilitas semakin rendah. Konsep ini merupakan hal 

yang umum ada pada ilmu geologi karena proses geologi umumnya terjadi dalam 

waktu hingga jutaan tahun. Sehingga secara umum proses ini berjalan secara perlahan. 

Secara matematis, asumsi ini dapat diterjemahkan dengan persamaan berikut: 

 
𝑪 = 𝑐𝑖𝑗 = exp [− (

𝑠𝑥𝑖 − 𝑠𝑥𝑗

𝑙𝑐
)
2

− (
𝑠𝑦𝑖 − 𝑠𝑦𝑗

𝑙𝑐
)
2

− (
𝑠𝑧𝑖 − 𝑠𝑧𝑗

𝑙𝑐
)

2

] 
(III-1) 

Matriks 𝑪 merupakan spatial correlation matrix, sedangkan 𝑙𝑐 merupakan correlation 

length. Nilai correlation length menentukan seberapa kuat korelasi antar grid. Untuk 

menentukan variabel 𝑙𝑐, salah satu metode yang dapat digunakan adalah dengan 

memanfaatkan hasil evaluasi dari variogram ketika akan menyebarkan parameter 

permeabilitas.  

Dengan demikian, covariance matrix dapat diperoleh dengan cara mengalikan standar 

deviasi dari static parameter dengan correlation matrix. 

 𝑷 = 𝜎2𝑪 (III-2) 

 

Jika standar deviasi berbeda untuk setiap grid, maka solusi covariance matrix adalah 
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 𝑷 = 𝜮𝑪𝜮 (III-3) 

 
𝜮 = [

𝜎11 ⋯ 0
⋮ ⋱ ⋮
0 ⋯ 𝜎𝑛𝑛

] (III-4) 

Alternatif lain adalah dengan langsung menggunakan model variogram jika tersedia. 

Jika menggunakan variogram, maka covariance matrix 𝑷 dapat langsung didapat. 

Selanjutnya dari covariance matrix 𝑷 dapat dihasilkan initial ensemble dari static 

parameter, yaitu dengan memanfaatkan algoritma Cholesky-Banachiewicz atau 

Cholesky-Crout untuk mendapatkan hasil faktorisasi dari covariance matrix 𝑷. 

Algoritma tersebut memanfaatkan formula berikut: 

 𝑷 = 𝑳𝑳𝑻 

= (

𝑙11 0 0
⋮ ⋱ 0

𝑙𝑖1 … 𝑙𝑖𝑗 

)(

𝑙11 … 𝑙𝑖1
0 ⋱ ⋮
0 0 𝑙𝑖𝑗

) 

(III-5) 

Karena matriks L merupakan triangular matrix, maka 

 

𝑙𝑗𝑗 = √𝑝𝑗𝑗 − ∑ 𝑙𝑗𝑘
2

𝑗−1

𝑘=1

 (III-6) 

 

𝑙𝑖𝑗 =
1

𝑙𝑗𝑗
(𝑝𝑖𝑗 − ∑ 𝑙𝑖𝑘𝑙𝑗𝑘

𝑗−1

𝑘=1

) (III-7) 

Indeks pada variabel 𝑙 secara berurutan merupakan baris dan kolom. Setelah matriks 

L didapat, maka untuk menghasilkan ensemble dapat dilakukan dengan cara 

mengalikan matriks L dengan matriks 𝓝, yaitu bilangan random yang memenuhi 

distribusi normal dengan mean sebesar nol dan standar deviasi sebesar satu. Kemudian 

hasil tersebut ditambahkan pada ensemble tebakan awal. 
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 𝑿′ = 𝑿 + 𝑳𝓝(𝟎, 𝟏) (III-8) 

 

𝓝(𝟎, 𝟏) = (

𝜈11 … 𝜈1𝑚

⋮ ⋱ ⋮
𝜈𝑛1 … 𝜈𝑛𝑚 

) 

(III-9) 

 

Dengan mengambil nilai correlation length 𝑙𝑐 = 5, hasil history matching 

menunjukkan kesesuaian antara hasil pembaruan EnKF yang diawali dengan 

implementasi GCM dengan model yang sebenarnya. Penambahan algoritma GCM 

membuat hasil akhir model menjadi lebih realistis dibanding dengan model yang 

diperoleh ketika membangun covariance matrix yang tidak berkorelasi. Nilai RMSE 

untuk grid yang diperoleh sebesar 336 md. 

 
Gambar III.9 Hasil history matching setelah implementasi metode GCM. 

Distribusi permeabilitas sudah cenderung sesuai dengan konsep geologi berupa 

distribusi permeabilitas yang cenderung tersebar secara gradasi. Dari hasil distribusi 

juga terlihat bahwa semakin dekat dengan sumur, nilai permeabilitas semakin dekat 

dengan yang sebenarnya. Hasil yang diperoleh juga menunjukkan kemampuan EnKF 
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untuk menambah sekaligus mengurangi nilai permeabilitas pada grid yang diperlukan 

di setiap iterasinya.  

 
Gambar III.10 Proses pembaruan EnKF terhadap distribusi permeabilitas dengan tiap 

grid saling terkorelasi sesuai dengan implementasi metode GCM. 

Angka di atas gambar merupakan penanda iterasi. 

Walaupun demikian, hasil pembaruan masih belum sesuai dengan model yang 

sebenarnya. Ini disebabkan karena data yang digunakan sangat terbatas, yaitu hanya 

memanfaatkan produksi minyak harian dari dua sumur. Sehingga dengan batasan ini, 

area grid yang terpengaruh menjadi lebih kecil. Hasil rata-rata permeabilitas sekitar 

sumur dengan radius 200 ft. pada sumur P-1 didapat 407 md, sedangkan rata-rata pada 

sumur P-2 didapat 792 md. Permeabilitas ini lebih mendekati nilai permeabilitas pada 

model yang sebenarnya. 

Hal ini menjadi tantangan baru karena informasi yang didapat dari hasil pembaruan 

GCM-EnKF tidak merepresentasikan model yang sebenarnya. Akibatnya perkiraan 

distribusi permeabilitas tersebut tidak dapat digunakan untuk menentukan lokasi 
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pemboran selanjutnya. Upaya untuk menyelesaikan ini adalah dengan menambah nilai 

correlation length, sehingga area pembaruan menjadi lebih luas. 

 
Gambar III.11 Distribusi permeabilitas untuk grid yang terkorelasi sesuai dengan 

metode GCM. Besar correlation length l = 5. Angka di atas gambar 

merupakan penanda iterasi. 

Untuk menguji apakah correlation length dapat mempengaruhi distribusi 

permeabilitas secara signifikan, maka correlation length dicoba dengan nilai yang 

lebih tinggi, misalnya 𝑙𝑐 = 20. Secara statistik ini berarti pada jarak 20 grid, besaran 

korelasi akan sebesar 𝑒−1 ≈ 36.79%.  

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa distribusi permeabilitas secara umum sudah 

memberikan separasi permeabilitas yang sesuai dengan model yang sebenarnya. Nilai 

permeabilitas pada setiap iterasi menuju angka 1000 md dan 200 md. 
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Gambar III.12 Distribusi permeabilitas dengan correlation length 𝑙𝑐 = 20. 

Namun orientasi distribusi permeabilitas masih tidak sesuai dengan model yang 

sebenarnya. Hasil orientasi distribusi permeabilitas bersifat diagonal. Hal ini 

disebabkan oleh lokasi sumur yang terpisah secara diagonal sehingga algoritma GCM-

EnKF mengikuti pola tersebut. Hasil histogram permeabilitas juga belum 

menunjukkan separasi region yang signifikan. Distribusi permeabilitas masih bersifat 

normal, walau sedikit mengarah ke distribusi uniform. Besar RMSE untuk grid yang 

diperoleh sebesar 257 md. 

Metode GCM-EnKF secara umum menghasilkan solusi distribusi yang lebih baik 

dibanding tanpa menggunakan GCM karena memanfaatkan informasi tambahan 

berupa informasi spasial. Namun GCM belum bisa menangkap sifat distribusi 

permeabilitas berdasarkan region tertentu. Untuk itu diperlukan penyempurnaan agar 

bisa menghasilkan model yang lebih akurat sehingga dapat digunakan untuk strategi 

perencanaan pengembangan lapangan. 
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Gambar III.13 Histogram permeabilitas untuk correlation length l = 20. 
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Bab IV Lokalisasi Covariance Matrix dengan Menggunakan Informasi 

Berdasarkan Region 

Hasil pada percobaan sebelumnya menunjukkan bahwa model permeabilitas yang 

dihasilkan tidak mencerminkan model yang sebenarnya. Pada correlation length yang 

rendah sebaran permeabilitas yang diperbarui cenderung dekat pada area sekitar 

sumur. Namun ketika correlation length dinaikkan, hasil sebaran permeabilitas 

memberikan pola yang diagonal sesuai dengan posisi sumur. Padahal sebaran 

permeabilitas yang sebenarnya terpisah secara horizontal. 

Di sisi lain, informasi region umumnya tersedia dari studi independen, baik studi 

geologi maupun studi petrofisika. Jika informasi region dapat dimanfaatkan, maka 

proses pembaruan dapat lebih konsisten dengan hasil studi yang ada. Penelitian ini 

difokuskan pada pemanfaatan informasi region yang ada dalam kajian geologi maupun 

petrofisika dalam proses pembaruan EnKF. 

IV.1 Pengembangan Metode Region-based Covariance Localization 

Salah satu hipotesis dari penelitian ini adalah metode usulan untuk  memodifikasi  

covariance matrix dengan memanfaatkan informasi dari facies model. Konsep dasar 

dari metode ini adalah sifat batuan yang memiliki facies yang berbeda tidak harus 

saling terkorelasi. Dengan demikian, nilai covariance dari dua grid yang berasal dari 

facies yang berbeda dapat dibuat nol. Untuk tiap vektor 𝒙, dapat dibangun covariance 

matrix 𝐏 sebagai berikut: 

 
𝒙 = (

𝑥1

⋮
𝑥𝑛

) (IV-1) 

 

𝑷 = (
𝐸[(𝑥1 − 𝜇1)(𝑥1 − 𝜇1)] … 𝐸[(𝑥1 − 𝜇1)(𝑥𝑛 − 𝜇𝑛)]

⋮ ⋱ ⋮
𝐸[(𝑥𝑛 − 𝜇𝑛)(𝑥1 − 𝜇1)] … 𝐸[(𝑥𝑛 − 𝜇𝑛)(𝑥𝑛 − 𝜇𝑛)]

) (IV-2) 

Algoritma yang dibangun adalah untuk setiap anggota dari vektor 𝒙, jika anggota 

vektor berasal dari facies yang berbeda, maka nilai modifier nol. Namun jika berasal 

dari facies yang sama, maka nilai modifier satu. Setelah covariance matrix modifier 𝑭 
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diperoleh, matriks ini kemudian dikalikan ke covariance matrix pada algoritma 

Ensemble Kalman Filter dengan operasi Schur’s product.  

 
𝑭 = 𝑓𝑖𝑗 = {

1, 𝑓𝑖 = 𝑓𝑗
0, 𝑓𝑖 ≠ 𝑓𝑗

∀𝑖, 𝑗 ∈ {1,2, … , 𝑛} 
(IV-3) 

Sehingga covariance matrix 𝑷 dapat dimodifikasi dengan menggunakan operator 

Hadamard Product sebagai berikut: 

 𝑷′ = 𝑭⨀𝑷 (IV-4) 

Operator Hadamard Product adalah operator yang bersifat pointwise multiplication, 

yaitu perkalian tiap elemen dalam matriks 𝑭 dan matriks 𝑷. Sesuai dengan Schur 

Product Theorem, hasil Hadamard Product atas dua matriks positive semi-definite 

akan menghasilkan matriks positive semi-definite pula (Schur, 1911). 

Contoh implementasi algoritma untuk membuat nol nilai covariance dapat 

divisualisasikan pada Gambar IV.1. 
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Gambar IV.1 Hasil implementasi region modifier 𝑭 untuk covariance matrix. Gambar 

kiri merupakan contoh model facies, sedangkan gambar kanan 

merupakan covariance matrix modifier. Warna hitam berarti nilai 

modifier nol, sedangkan putih berarti nilai modifier satu. 

Syarat utama dalam membangun ensemble adalah covariance matrix harus bersifat 

symmetric positive semi-definite. Syarat ini diperlukan karena dalam proses 

perhitungan lower triangular matrix dari covariance matrix menggunakan metode 

Cholesky decomposition yang mensyaratkan hal tersebut. Namun ketika covariance 

matrix dimodifikasi oleh matriks 𝑭, kondisi positive semi-definite menjadi hilang. 

Jika sifat positive semi-definite dari covariance matrix hilang setelah dimodifikasi oleh 

matriks 𝑭, maka perlu dicari matriks terdekat yang memiliki sifat positive semi-definite 

(Higham, 1988). Untuk mendapatkan matriks terdekat dari sisi Frobenius norm adalah 

dengan cara memanfaatkan Eigenvalue Decomposition: 

 𝑷′ = 𝑸𝚲𝑸−1 (IV-5) 
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𝑷′′ = {

Λ𝑖, Λ𝑖 ≥ 0
휀, Λ𝑖 < 0

∀𝑖 ∈ {1,2, … ,𝑁} 

휀: 휀 → 0 

(IV-6) 

Matriks 𝑸 merupakan matriks eigenvector sedangkan 𝚲 merupakan matriks yang sisi 

diagonalnya merupakan eigenvalue dari matriks 𝑷′. Sedangkan Frobenius norm 

didefinisikan sebagai berikut: 

 

‖𝑷′‖𝑭 = √∑∑|𝑝𝑖𝑗
′ |

2
𝑁

𝑗=1

𝑁

𝑖=1

∀𝑖, 𝑗 ∈ {1,2, … ,𝑁} 

(IV-7) 

Detail penurunan dapat dilihat pada lampiran A. Selain Frobenius norm, untuk 

mendapatkan matriks terdekat dari sisi 2-norm adalah: 

 𝑷′′ = 𝑫 + [𝛿2(𝑷
′)2𝑰 + 𝑮2]

1
2⁄  (IV-8) 

Kekurangan dari metode mendapatkan matriks terdekat dari sisi 2-norm adalah 

matriks yang dihasilkan bukan berupa solusi yang unik. Berbeda dengan metode 

mendapatkan matriks terdekat dari sisi Frobenius norm yang memberikan solusi unik. 

Secara visual langkah kerja implementasi metode GCM dengan Region-based 

Covariance Localization (RCL) dapat dijabarkan sebagai berikut: Misalkan sebuah 

area memiliki model region seperti pada Gambar IV.2. 

  
Gambar IV.2  Gambar kiri merupakan contoh region model sedangkan gambar kanan 

merupakan hasil region modifier F. Warna hitam berarti nilai modifier 

nol, sedangkan putih berarti nilai modifier satu. 
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Dari region model dapat dibuat covariance matrix modifier 𝑭. Setelah itu, buat 

correlation matrix 𝑪 sesuai dengan region model (Gambar IV.3). 

 
Gambar IV.3 Gambar kiri merupakan correlation matrix C sedangkan sisi kanan 

merupakan hasil modifikasi oleh matriks F. 

Setelah correlation matrix 𝑪 didapat, tahapan selanjutnya adalah mengonversi matriks 

tersebut menjadi covariance matrix 𝑷. Kemudian lakukan Cholesky Decomposition 

untuk mendapatkan lower triangular matrix 𝑳.  

 
Gambar IV.4 Hasil Cholesky Decomposition atas covariance matrix P. 

Matriks 𝑳 digunakan sebagai dasar membangun ensemble. Dengan demikian, hasil 

pengacakan akan mengikuti korelasi yang ditentukan pada matriks 𝑳. Hasil 
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pengacakan menggunakan matriks 𝑳 dan modified matrix 𝑳 ditunjukkan pada Gambar 

IV.5 dan Gambar IV.6. 

 
Gambar IV.5 Pengacakan menggunakan original matrix L. 

Semakin besar koefisien korelasi, maka distribusi titik semakin berbentuk diagonal. 

Jika tidak berkorelasi, maka distribusi titik berbentuk lingkaran. Hal ini disebabkan 

oleh probabilitas untuk titik bergerak ke arah sumbu x maupun sumbu y yang sama 

besar. 

Pada hasil sampling dengan menggunakan modified matrix 𝑳, grid yang awalnya 

berkorelasi menjadi tidak berkorelasi. Ini menandakan bahwa grid tersebut berada 

pada region yang berbeda, sehingga walaupun secara spasial berdekatan, namun sifat 

batuan pada grid tidak sama. Contoh implementasi algoritma ini dapat dilihat pada 

lampiran B. 
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Gambar IV.6 Pengacakan menggunakan modified matrix L. 

IV.2 Implementasi Algoritma RCL pada Model Dinamis 

Algoritma RCL-EnKF diujikan kepada model dinamis yang sudah dibuat. Asumsi 

tambahan yang digunakan adalah model region sudah tersedia berdasarkan 

pengamatan geologi dan geofisika. Matriks modifier dibuat dengan menggunakan 

persamaan (IV-3). Dari matriks modifier tersebut, modified initial covariance matrix 

tersebut dapat ditentukan. Visualisasi dari matriks modifier ditunjukkan pada Gambar 

IV.7. Kode sumber yang digunakan dapat dilihat pada lampiran C. 
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Gambar IV.7 Hasil modifier matrix yang diperoleh berdasarkan model dengan dua 

facies.  

Hasil sebaran permeabilitas yang diperoleh seperti yang ditunjukkan pada Gambar 

IV.8 memperlihatkan bahwa dengan tambahan informasi region, sebaran 

permeabilitas semakin dekat dengan model yang sebenarnya. Terlihat jelas batas antar 

region dalam model yang dihasilkan. Nilai RMSE untuk grid yang diperoleh dengan 

menggunakan metode RCL-EnKF adalah sebesar 229 md. Hal ini menunjukkan bahwa 

metode RCL-EnKF berhasil menurunkan RMSE sebesar 31.85% bila dibanding 

dengan metode EnKF standar. Penurunan nilai RMSE ini juga terjadi pada data 

produksi, yang mana perkiraan model yang telah diperbarui dengan metode RCL-

EnKF dapat menurunkan RMSE sebesar 43.62% untuk sumur satu dan 33.82% untuk 

sumur dua. 
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Gambar IV.8 Sebaran permeabilitas untuk algoritma EnKF yang digabung dengan 

metode lokalisasi berbasiskan region (Region-based Covariance 

Localization). 

Permeabilitas rata-rata pada area sekitar sumur dengan radius 200 ft. untuk sumur P-1 

sebesar 365 md, sedangkan rata-rata untuk sumur P-2 sebesar  857 md. Hasil ini lebih 

baik bila dibandingkan dengan metode tanpa implementasi region based covariance 

localization. Metode ini dapat menurunkan RMSE hingga 36% bila dibandingkan 

dengan metode EnKF standar. Hasil perbandingan rata-rata permeabilitas pada radius 

200 ft. dari sumur dapat dilihat pada Tabel IV.1. 
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Gambar IV.9 Hasil produksi minyak untuk seluruh realisasi. Garis hitam menunjukkan 

perkiraan produksi minyak dari model yang dibangun dengan nilai 

permeabilitas yang berasal dari rata-rata seluruh realisasi model. 

Model yang digunakan merupakan model dengan dua facies. 

Deviasi dari hasil perkiraan tiap realisasi model tidak terlalu tersebar dengan jauh 

(Gambar IV.9). Profil produksi minyak yang didapat dari pengukuran berada di dalam 

rentang deviasi tersebut. Ini menunjukkan bahwa metode RCL-EnKF telah mencapai 

solusi yang cenderung konvergen. Efek konvergensi juga terlihat pada hasil perkiraan 

produksi minyak untuk model yang dibangun dari rata-rata permeabilitas dari seluruh 

realisasi (Gambar IV.10). 
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Gambar IV.10 Perbandingan hasil prediksi produksi minyak dengan model yang 

dibangun dari rata-rata realisasi terhadap data pengukuran. Model 

yang digunakan merupakan model dengan dua facies. 

Tabel IV.1 Perbandingan rata-rata permeabilitas pada radius 200 ft. dari sekitar sumur. 

Hasil menunjukkan metode RCL-EnKF dapat menurunkan RMSE lebih 

baik dibanding tanpa region-based covariance localization. 

Model P-1 (md) P-2 (md) RMSE (md) 

True Model 200 1000  

Standard EnKF 421 (111%) 741 (-26%) 340 

Correlated EnKF 407 (104%) 792 (-21%) 293 

RCL-EnKF 365 (83%) 857 (-14%) 218 

Pada histogram permeabilitas (Gambar IV.11) juga terlihat bahwa distribusi 

permeabilitas membentuk bimodal effect. Hal ini sesuai dengan konsep region pada 

model permeabilitas yang sebenarnya yang memang memiliki dua region. Algorima 

EnKF menjadi mampu mempertahankan pola region karena algoritma RCL 

meniadakan korelasi pada grid yang berada pada region yang berbeda. Sehingga hanya 
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dalam iterasi yang singkat, proses pembaruan permeabilitas dapat bergerak ke arah 

masing-masing sesuai dengan sifat distribusi permeabilitas dalam region tersebut. 

Pengujian selanjutnya adalah dengan menambahkan jumlah sumur pada model 

kemudian melihat hasil pembaruan dari algoritma RCL-EnKF. Secara konsep, 

seharusnya semakin banyak data, semakin baik hasil pembaruan yang diperoleh. 

Jumlah sumur yang digunakan adalah sebanyak enam sumur produksi. 

 
Gambar IV.11 Histogram permeabilitas untuk algoritma RCL-EnKF. 

Dengan jumlah sumur yang bertambah banyak, maka data yang diperoleh di tiap iterasi 

juga semakin banyak. Oleh karena itu algoritma RCL-EnKF dapat mencapai solusi 

lebih cepat dibanding hanya menggunakan informasi data produksi dari dua sumur. 

Nilai RMSE yang diperoleh juga mengalami penurunan yang signifikan, yaitu sebesar 

43.75%. Hal ini sesuai dengan dugaan bahwa dengan semakin banyak data produksi, 

hasil yang diperoleh semakin akurat. Hasil sebaran permeabilitas ditunjukkan pada 

Gambar IV.12. Perbandingan nilai RMSE untuk tiap metode dapat dilihat pada Tabel 

IV.2. 
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Gambar IV.12 Sebaran permeabilitas dengan menggunakan data dari enam sumur. 

Tabel IV.2. Perbandingan RMSE pada tiap metode. 

Root Mean Squared Error Grid Oil Rate 

Standard EnKF (2 Sumur) 336 md 
W-1: 188 BOPD 

W-2: 207 BOPD 

RCL EnKF (2 Sumur) 229 md 
W-1: 106 BOPD 

W-2: 137 BOPD 

RCL EnKF (6 Sumur) 189 md 

W-1: 73 BOPD 

W-2: 58 BOPD 

W-3: 100 BOPD 

W-4: 53 BOPD 

W-5: 26 BOPD 

W-6: 84 BOPD 
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Gambar IV.13 Histogram permeabilitas untuk algoritma RCL-EnKF dengan 

menggunakan data dari enam sumur. 

IV.3 Implementasi Kalman Gain Modifier menggunakan Dynamic Parameter 

Pada uji coba sebelumnya, penggunaan Ensemble Kalman Filter dengan 

mengimplementasikan facies based localization dan Gaussian Correlation Model 

dapat memberikan hasil yang sangat baik. Proses pembaruan data permeabilitas dapat 

disesuaikan dengan kondisi facies yang ada. Namun dari proses pembaruan tersebut 

terlihat hampir seluruh grid mengalami penyesuaian. Pembaruan terhadap keseluruhan 

grid dapat menyebabkan proses pembaruan terjebak pada solusi local optimum 

sehingga model terlihat match dengan data produksi padahal grid yang diperbarui jauh 

dari lokasi sumur. Namun hasil implementasi pressure front yang dilakukan 

mengalami kendala karena cepat rambat tekanan sangat tinggi. Ini mengakibatkan 

proses localization menjadi tidak efektif sehingga seluruh grid menjadi terbarui seperti 

halnya tanpa implementasi pressure front localization.  

Untuk itu diperlukan mekanisme cutoff agar grid yang tidak berpengaruh secara 

langsung pada sumur tidak perlu diperbarui dan memiliki sifat yang relatif lebih 
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konstan untuk tiap iterasi. Metode yang diusulkan dalam penelitian ini adalah dengan 

cara menggunakan sifat fisis dari aliran fluida pada reservoir. Basis metode ini didasari 

pada penelitian yang menunjukkan bahwa pemanfaatan aliran streamline untuk 

melakukan cutoff pada grid dapat menghasilkan efek lokalisasi yang lebih efisien 

(Devegowda, Streamline Assisted Ensemble Kalman Filter, 2009). 

Untuk mengimplementasikan sifat fisis dari aliran fluida dalam reservoir pada finite 

difference simulator, parameter yang cocok adalah pressure dan flux magnitude.  

 𝜕
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(IV-9) 

Dari persamaan solusi IMPES terlihat bahwa permeabilitas menjadi konstanta utama 

yang menghubungkan tekanan, sedangkan tekanan ini merupakan faktor utama yang 

menghubungkan perubahan saturasi dan produksi. Dengan mengambil tekanan 

sebagai faktor kontrol akan membuat proses pembaruan menjadi lebih realistis. Begitu 

juga dengan flux magnitude, besaran ini langsung terkait pada produksi sumur, 

sehingga tentunya akan menjadi kontrol yang kuat untuk menentukan grid mana yang 

berpengaruh ke data produksi. 

Dalam pemanfaatan tekanan, agar mendapatkan hasil yang tidak tergantung pada sifat 

fisik batuan, dibutuhkan proses normalisasi. Salah satu proses normalisasi yang dapat 

dilakukan adalah dengan cara menghitung dimensionless pressure. Perhitungan 

dimensionless pressure bergantung pada model apa yang digunakan. Jika model yang 

digunakan merupakan model analitik, maka solusi dimensionless pressure berikut 

dapat digunakan. 

 
𝑝𝐷 = (

2𝜋𝑘ℎ

𝑞𝜇𝑓
) (𝑝𝑖 − 𝑝𝑟,𝑡) 

(IV-10) 

Namun untuk model berupa simulasi, maka proses normalisasi dapat langsung 

dilakukan dengan cara mengambil solusi tekanan dari penyelesaian persamaan 
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IMPES. Data tekanan ini kemudian dapat dinormalisasi menggunakan persamaan 

berikut: 

 ∀𝑡 ∈ {0,… , 𝑇 − 1}, ∀𝑖 ∈ {0,… ,𝑁 − 1}. 

𝑝𝐷𝑖,𝑡
=

max
𝑖∈{0,…,𝑁−1}

(𝑝𝑖,𝑡) − 𝑝𝑖,𝑡

max
𝑖∈{0,…,𝑁−1}

(𝑝𝑖,𝑡) − 𝑝𝑤𝑓

 

(IV-11) 

Untuk perhitungan flux magnitude, jika menggunakan solusi analitik dapat 

menggunakan berbagai solusi seperti yang dibuat oleh Van Everdingen – Hurst. 

Namun, jika model berupa simulasi, solusi flux magnitude dapat diambil ketika 

simulator menyelesaikan persamaan IMPES di atas. Data tersebut dapat dinormalisasi 

menggunakan persamaan: 

 ∀𝑡 ∈ {0,… , 𝑇 − 1}, ∀𝑖 ∈ {0,… ,𝑁 − 1}. 

𝐹𝐷 =
𝑢𝑓𝑖,𝑡 − min

𝑖∈{0,…,𝑁−1}
(𝑢𝑓𝑖,𝑡)

max
𝑖∈{0,…,𝑁−1}

(𝑢𝑓𝑖,𝑡) − min
𝑖∈{0,…,𝑁−1}

(𝑢𝑓𝑖,𝑡)
 

(IV-12) 

Proses normalisasi ini dilakukan untuk setiap iterasi. 



59 

  

Bab V Penerapan Algoritma RCL-EnKF dan Kalman Gain Modifier 

pada Pengembangan Lapangan 

V.1 Penerapan RCL dan Kalman Gain Modifier 

Untuk kembali menguji kemampuan algoritma, hasil implementasi algoritma RCL-

EnKF diuji coba pada model region yang lebih kompleks. Konsep region ini 

menggunakan informasi sebaran facies di lapangan. Bentuk facies yang dipilih berupa 

channelized reservoir dengan ada levee yang timbul akibat derasnya aliran sungai pada 

masa itu. Tipe facies seperti ini dipilih karena dapat diimplementasikan pada grid yang 

tidak perlu terlalu detail sehingga memperlambat proses penelitian.  

Dari konsep facies model ini, akan didapatkan tiga area yang memiliki permeabilitas 

yang berbeda. Pada area channel, permeabilitas akan bernilai paling besar, yaitu 800 

md. Tingkat kedua merupakan area levee, yang mana permeabilitas pada area ini tidak 

terlalu besar, yaitu 300 md. Dan sisa area di luar kedua area tersebut memiliki 

permeabilitas yang kecil, yaitu 50 md. Jumlah sumur pada model ini disesuaikan 

dengan jumlah facies yang ada, sehingga tiap facies memiliki data produksi. Alasan 

pemilihan jumlah sumur yang minimum ini adalah untuk menguji seberapa baik 

algoritma yang telah dibuat memprediksi model yang sebenarnya. Hasil simulasi yang 

diperoleh untuk model yang sebenarnya memberikan produksi kumulatif  sebesar 8 

164.2 MSTB dengan IOIP sebesar 25 027 MSTB. Dengan demikian nilai ultimate 

recovery factor (URF) sebesar 32.6%. 

Jika dengan jumlah sumur yang minimum dapat memberikan hasil yang baik, tentunya 

dengan semakin banyak data dapat menghasilkan model yang lebih akurat. Kondisi 

awal yang digunakan adalah sebaran permeabilitas yang homogen di 200 md. 

Pemilihan kondisi awal yang homogen ini akan memberikan tantangan lebih pada 

algoritma yang dibuat. Konsep facies ini dapat dilihat pada Gambar V.1. Setelah 

proses pembaruan selesai dilakukan, model terakhir kemudian disimulasikan dan 

dibandingkan dengan model yang sebenarnya. 
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Gambar V.1. Gambar kiri: sebaran permeabilitas dari channelized reservoir sebagai 

model yang sebenarnya. Gambar kanan: sebaran permeabilitas pada 

kondisi awal. 

Konfigurasi EnKF yang digunakan masih sama dengan konfigurasi pada model dua 

facies sebelumnya, yaitu correlation length  yang digunakan sebesar 500 ft. dan 

standar deviasi awal berupa 10% dari model awal. Hal ini dilakukan untuk 

mempermudah dalam melakukan perbandingan antara tiap metode. 

Pada penggunaan metode EnKF standar, hasil history matching menunjukkan bahwa 

data hasil pengukuran berada pada rentang deviasi dari hasil produksi untuk seluruh 

realisasi (Gambar V.2). 
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Gambar V.2 Hasil produksi minyak untuk seluruh realisasi dengan menggunakan 

metode EnKF standar. Garis hitam menunjukkan perkiraan produksi 

minyak dari model yang dibangun dengan nilai permeabilitas yang 

berasal dari rata-rata seluruh realisasi model. Model yang digunakan 

merupakan model dengan channelized reservoir dan levee facies. 

Pada hasil realisasi juga terlihat bahwa pada data produksi minyak yang berasal dari 

sumur yang berada di permeabilitas rendah berada pada rentang deviasi hasil realisasi. 

Ini menunjukkan bahwa algoritma EnKF mampu memprediksi profil produksi pada 

area dengan permeabilitas rendah. 

Secara umum, perbandingan hasil perkiraan model yang berasal dari rata-rata realisasi 

model dengan perkiraan produksi dari data yang sebenarnya dapat dilihat pada  

Gambar V.3. 
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Gambar V.3 Perbandingan hasil prediksi produksi minyak dengan model yang 

dibangun dari rata-rata realisasi terhadap data pengukuran. Model yang 

digunakan merupakan model dengan channelized reservoir dan levee 

facies. Metode yang digunakan adalah EnKF standar. 

Walaupun demikian, model permeabilitas yang dihasilkan berbeda dengan model yang 

sebenarnya. Hal ini dapat dilihat pada Gambar V.4. Sebaran facies tidak terkonservasi 

saat EnKF melakukan pembaruan permeabilitas. Hal ini memang dapat diperkirakan 

karena seperti yang telah dicontohkan pada uji coba dengan model dua facies. 

Penyebabnya adalah tidak ada syarat batas yang memaksa EnKF untuk menyesuaikan 

model facies yang ada. Karena tidak ada syarat batas tersebut, hasil histogram 

permeabilitas (Gambar V.5) memberikan hasil yang berbentuk distribusi normal. 

Namun pada area yang dekat sumur algoritma EnKF masih dapat memberikan hasil 

yang dekat dengan model yang sebenarnya. Secara kuantitatif, grid tersebut memiliki 

RMSE sebesar 205 md. 



63 

  

 
Gambar V.4 Sebaran permeabilitas untuk lapangan dengan channelized reservoir 

dengan menggunakan metode EnKF standar. 

Sebaran histogram permeabilitas yang cenderung lebar menunjukkan rentang 

ketidakpastian yang tinggi. Pola distribusi normal yang muncul juga terlihat hanya ada 

satu, menandakan metode EnKF standar tidak dapat mendeteksi adanya lebih dari satu 

facies di reservoir tersebut. Namun secara lokal, pada area yang dekat dengan sumur 

memiliki permeabilitas yang mendekati model yang sebenarnya. Rata-rata 

permeabilitas di sekitar sumur P-1 untuk radius 200 ft. sebesar 627 md. Untuk sumur 

P-2 sebesar 231 md, sedangkan sumur P-3 sebesar 79 md. 
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Gambar V.5 Histogram permeabilitas untuk channelized reservoir dengan 

menggunakan metode EnKF standar. 

Model yang sama kemudian di uji coba dengan menggunakan algoritma RCL-EnKF. 

Matriks modifier yang dihasilkan dapat dilihat pada Gambar V.6. Matriks ini akan 

menghapus korelasi antar grid yang berada pada facies yang berbeda. Sehingga 

covariance matrix yang dihasilkan akan memberikan kondisi batas yang membuat 

pembaruan EnKF mempertahankan model facies.  

Seperti pada model sebelumnya, pada Gambar V.7 terlihat bahwa data pengukuran 

produksi berada pada rentang realisasi model. Gambar V.8 menunjukkan hasil 

perkiraan profil produksi yang berasal dari rata-rata seluruh realisasi sesuai dengan 

data pengukuran produksi.  
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Gambar V.6 Hasil modifier matrix yang diperoleh berdasarkan model dengan 

channelized reservoir facies. 

 
Gambar V.7 Hasil produksi minyak untuk seluruh realisasi dengan menggunakan 

metode RCL-EnKF. Garis hitam menunjukkan perkiraan produksi 

minyak dari model yang dibangun dengan nilai permeabilitas yang 
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berasal dari rata-rata seluruh realisasi model. Model yang digunakan 

merupakan model dengan channelized reservoir dan levee facies. 

 
Gambar V.8 Perbandingan hasil prediksi produksi minyak dengan model yang 

dibangun dari rata-rata realisasi terhadap data pengukuran. Model yang 

digunakan merupakan model dengan channelized reservoir dan levee 

facies. Metode yang digunakan adalah RCL-EnKF. 

Jika dibandingkan, metode RCL-EnKF memberikan RMSE yang lebih kecil dibanding 

metode EnKF standar. Pada sumur P-1, metode RCL-EnKF menurunkan RMSE 

sebesar 61%. Pada sumur P-2 terjadi penurunan RMSE sebesar 87%, sedangkan pada 

sumur P-3 terjadi penurunan RMSE sebesar 10%. Secara rata-rata, nilai permeabilitas 

di sekitar sumur P-1 untuk radius 200 ft. sebesar 635 md. Untuk sumur P-2 sebesar 

272 md, sedangkan untuk sumur P-3 sebesar 64 md. 

Penurunan RMSE yang relatif kecil pada sumur P-3 bila dibanding dengan sumur 

lainnya disebabkan oleh pada area tersebut, nilai permeabilitas sangat rendah. 

Akibatnya profil produksi yang diberikan juga cenderung kecil. Hal ini mengakibatkan 

selisih antara model dan pengukuran menjadi kecil pula dan membuat upaya 

minimisasi RMSE tidak terlalu terlihat. 
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Gambar V.9 Sebaran permeabilitas untuk lapangan dengan channelized reservoir 

dengan menggunakan metode RCL-EnKF. 

Dari distribusi pada Gambar V.9 terlihat bahwa algoritma mempertahankan model 

facies ketika memperbarui data permeabilitas. Selain itu, algoritma juga bisa 

menurunkan data permeabilitas di area tertentu dan menaikkan permeabilitas di area 

lainnya. Dari histogram permeabilitas pada Gambar V.10 juga terlihat terbentuknya 

pola distribusi normal pada tiga area permeabilitas. Area pada levee terlihat hanya 

sedikit yang diperbarui karena permeabilitas pada grid sumur sudah cukup mewakili 

sifat produksi dari model yang sebenarnya. Metode ini juga berhasil menurunkan 

RMSE hingga 79.52%. Perbandingan RMSE untuk kedua metode ini dapat dilihat pada 

Tabel V.1. 
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Gambar V.10 Histogram permeabilitas untuk channelized reservoir dengan 

menggunakan metode RCL-EnKF. 

Proses pembaruan algoritma RCL-EnKF dapat pula disesuaikan dengan sifat fisis pada 

reservoir tersebut dengan cara menggabungkan algoritma RCL-EnKF dengan Kalman 

Gain Modifier yang berbasiskan parameter dinamis. Sesuai dengan pemaparan 

sebelumnya, proses pembaruan dapat di lokalisir sesuai dengan distribusi tekanan. 

Proses lokalisasi dapat menggunakan nilai cutoff tertentu.  

Untuk uji coba selanjutnya, nilai cutoff yang diberikan adalah tekanan rata-rata 

reservoir pada tiap satuan waktu. Jika tekanan pada grid sudah berada di bawah 

tekanan rata-rata reservoir, maka grid tersebut terpengaruh oleh sumur produksi secara 

signifikan. Oleh karena itu, nilai permeabilitas pada grid tersebut dapat diperbarui jika 

diperlukan oleh algoritma pembaruan. Namun jika grid tersebut masih berada di atas 

tekanan reservoir, maka grid tersebut dianggap belum terpengaruh secara signifikan 

oleh sumur produksi. 
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Gambar V.11 Hasil history matching data produksi untuk algoritma RCL-EnKF yang 

digabung dengan Kalman Gain Modifier berbasiskan tekanan. 

Dari hasil perbandingan data produksi antara prediksi dan model yang sebenarnya 

pada Gambar V.11 terlihat kecocokan yang baik sesuai dengan hipotesis. Begitu juga 

dengan data tekanan pada grid di lokasi sumur. Secara umum, data tekanan terhadap 

waktu juga menunjukkan kesesuaian dengan model yang sebenarnya (Gambar V.12). 

Pada sumur P-3 data tekanan sedikit mengalami perbedaan. Hal ini disebabkan oleh 

nilai permeabilitas yang sangat rendah sehingga sedikit saja perbedaan nilai 

permeabilitas dapat berpengaruh signifikan pada perubahan data tekanan. Secara 

matematis, dari persamaan Darcy dapat diamati bahwa permeabilitas berbanding 

terbalik dengan gradien tekanan. Tekanan pada model memiliki gradien yang lebih 

tinggi sehingga penurunan tekanan lebih cepat bila dibanding dengan data pengukuran. 
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Gambar V.12 Hasil history matching data tekanan. 

Nilai rata-rata permeabilitas pada radius 200 ft. untuk sumur P-1 adalah sebesar 554 

md. Untuk sumur P-2 sebesar 283 md, sedangkan untuk sumur P-3 sebesar 70 md. 

Hasil ini cukup dekat dengan nilai permeabilitas untuk masing-masing facies pada 

model yang sebenarnya. 

Pada Gambar V.13 terlihat bahwa sebaran permeabilitas yang dihasilkan mengikuti 

pola perubahan tekanan pada reservoir. Pada area yang jauh dari sumur, tekanan tidak 

banyak berubah sehingga permeabilitas di area tersebut cenderung tetap. 
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Gambar V.13 Sebaran permeabilitas untuk lapangan dengan channelized reservoir 

dengan menggunakan metode RCL-EnKF yang digabung dengan 

Kalman Gain Modifier. 

Perubahan sebaran permeabilitas pada tiap iterasi juga berjalan jauh lebih cepat karena 

proses pembaruan terfokus pada area yang lebih kecil. Hal ini terlihat pada sebaran 

permeabilitas yang sudah memiliki bentuk yang cukup jelas pada awal iterasi. Area 

channel dan levee mulai terbentuk hanya dalam enam iterasi pertama dengan tetap 

mempertahankan efek lokalisasi tekanan.  

Dari sisi histogram pada Gambar V.14 terlihat bahwa secara visual distribusi 

permeabilitas terbagi dalam empat bagian, yaitu area channel, levee, permeabilitas 

rendah, dan area yang tidak diperbarui. Artinya algoritma RCL-EnKF dapat mengenali 

area reservoir sesuai dengan facies. 
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Gambar V.14 Histogram permeabilitas untuk lapangan dengan channelized reservoir 

dengan menggunakan metode RCL-EnKF yang digabung dengan 

Kalman Gain Modifier. 

Nilai permeabilitas yang dihasilkan juga secara rata-rata semakin dekat model yang 

sebenarnya. Area channel secara rata-rata memiliki permeabilitas sekitar 620 md, 

sedangkan untuk area levee berada pada kisaran 335 md. Nilai ini sudah cukup dekat 

dengan nilai dari model sebenarnya yang memiliki permeabilitas sebesar 800 md di 

area channel dan 300 md di area levee. 

Selain dari tekanan, parameter dinamis yang dapat diinvestigasi lebih lanjut adalah 

flux oil magnitude. Parameter ini sangat terkait dengan data produksi karena sama-

sama berupa aliran fluida. Namun dalam flux oil magnitude, aliran fluida berada pada 

reservoir. Penggunaan informasi flux oil magnitude dapat membuat pencarian solusi 

antara permeabilitas dan data produksi menjadi lebih mudah diselesaikan karena 

penggunaan informasi flux oil magnitude memiliki sifat lokalisasi yang lebih 

signifikan. Dengan area pembaruan yang lebih kecil, jumlah persamaan yang harus 

diselesaikan menjadi lebih kecil. Secara fisis, efek lokalisasi yang lebih kecil 
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disebabkan karena dibutuhkan tekanan yang cukup signifikan serta kondisi fluida yang 

sesuai untuk dapat membuat fluida mengalir. 

 
Gambar V.15 Sebaran permeabilitas dengan menggunakan Kalman Gain Modifier 

berbasiskan flux oil magnitude. 

Hasil sebaran permeabilitas dapat dilihat pada Gambar V.15. Nilai rata-rata 

permeabilitas pada sekitar sumur P-1 untuk radius 200 ft. sebesar 855 md. Untuk 

sumur P-2, nilai rata-rata permeabilitas sebesar 239 md, sedangkan sumur P-3 

memiliki rata-rata sebesar 56 md. 

Hasil histogram dapat dilihat pada Gambar V.16. Dari hasil tersebut dapat terlihat 

bahwa jumlah grid yang signifikan dalam mempengaruhi data produksi jauh lebih 

kecil. Ini membuat proses pembaruan data produksi sangat terfokus pada area sekitar 

sumur. Namun rentang cutoff yang terlalu tinggi membuat area pencarian menjadi 

terlalu kecil sehingga terbentuk overshoot nilai permeabilitas di sekitar sumur. Perlu 

kajian yang lebih dalam agar nilai cutoff yang diberikan lebih mencerminkan sifat fisis 

dari aliran fluida di reservoir. 
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Gambar V.16 Histogram permeabilitas dengan menggunakan Kalman Gain Modifier 

berbasiskan flux oil magnitude. 

Tabel V.1 Perbandingan RMSE pada tiap metode untuk kasus channelized reservoir. 

Metode RCL-EnKF mampu menurunkan RMSE hingga 79.52%. 

Root Mean Squared Error Grid Oil Rate 

Standard EnKF (3 Sumur) 205 md 

P-1: 188 BOPD 

P-2: 207 BOPD 

P-3: 49 BOPD 

RCL EnKF (3 Sumur) 42 md (-80%) 

P-1: 73 BOPD 

P-2: 27 BOPD 

P-3: 44 BOPD 

Pressure based RCL-EnKF 143 md (-30%) 

P-1: 77 BOPD 

P-2: 30 BOPD 

P-3: 69 BOPD 

Flux Oil Magnitude based 

RCL-EnKF 
190 md (-7%) 

P-1: 750 BOPD 

P-2: 226 BOPD 

P-3: 319 BOPD 
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Perbandingan hasil rata-rata permeabilitas dan RMSE di sekitar sumur dengan radius 

200 ft. dapat dilihat pada Tabel V.2. Dari hasil tersebut terlihat bahwa metode flux oil 

magnitude based RCL-EnKF memberikan RMSE yang paling minimum. Metode 

tersebut melakukan proses pembaruan yang sangat spesifik pada area yang lebih kecil 

sehingga hasil pembaruan permeabilitas menjadi lebih optimum.  

Tabel V.2 Perbandingan rata-rata permeabilitas pada radius 200 ft. dari sumur. 

Model P-1 (md) P-2 (md) P-3 (md) RMSE (md) 

True Model 800 300 50  

Standard EnKF 627 (-26%) 231 (-26%) 79 (34%) 188 

RCL-EnKF 635 (-21%) 272 (-9%) 64 (28%) 168 (-11%) 

Pressure based 

RCL-EnKF 
554 (-31%) 283 (-5%) 70 (40%) 247 (34%) 

Flux Oil Magnitude 

based RCL-EnKF 
855 (7%) 239 (-20%) 56 (12%) 82 (-56%) 

 

Namun secara keseluruhan, metode yang paling baik dalam memperbarui data adalah 

metode RCL-EnKF. Hal ini disebabkan karena metode RCL-EnKF melakukan proses 

pembaruan pada seluruh grid. Jika proses lokalisasi pembaruan secara spasial lebih 

dibutuhkan, maka metode pressure based RCL-EnKF dapat melakukan proses 

pembaruan yang lebih spesifik. Metode RCL-EnKF yang didasarkan pada flux oil 

magnitude dapat memberikan proses pembaruan yang lebih spesifik lagi secara 

spasial. Namun kemampuan melakukan pembaruan pada area yang lebih spesifik ini 

mengorbankan akurasi secara keseluruhan. Sehingga nilai RMSE menjadi lebih tinggi 

bila dibanding RCL-EnKF. 

Perbandingan hasil pembaruan permeabilitas pada radius 200 ft. sekitar sumur dapat 

dilihat pada Gambar V.17. Dari Gambar V.17 terlihat bahwa model yang sebenarnya 

memiliki kurva linier dengan gradien sebesar satu. Metode yang paling dekat 

memberikan  gradien sebesar satu adalah metode flux oil magnitude RCL-EnKF karena 

kemampuan pembaruan model yang spesifik secara spasial seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya. 
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Oleh karena itu metode flux oil magnitude RCL-EnKF tampaknya lebih cocok untuk 

melakukan fine tuning setelah gambaran model sudah bisa diperkirakan dengan cukup 

baik karena area lokalisasi sangat sempit. Kajian lebih lanjut diperlukan untuk 

mengevaluasi pemanfaatan metode ini dalam melakukan penyesuaian permeabilitas 

pada area yang spesifik secara spasial. 

 
Gambar V.17 Perbandingan nilai rata-rata permeabilitas pada area dengan radius 200 

ft. dari sumur terhadap permeabilitas yang sebenarnya untuk berbagai 

metode.  

V.2 Uji Coba Metode RCL-EnKF terhadap Model Lapangan Norne 

Pada penelitian sebelumnya telah ditunjukkan bahwa algoritma RCL-EnKF dapat 

memperbarui model dengan tetap mempertahankan model facies atau region. Pada 

percobaan kali ini algoritma RCL-EnKF diuji pada lapangan Norne yang berada di 

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

A
V

G
. P

ER
M

EA
B

IL
IT

Y 
(M

D
)

TRUE PERMEABILITY (MD)

True Model Standard EnKF

RCL-EnKF Pressure based RCL-EnKF

Flux Oil Magnitude based RCL-EnKF



77 

  

Norwegia. Model lapangan Norne berada pada Laut Norwegia. Data pada lapangan 

Norne dibuka untuk publik melalui organisasi OPM (Open Porous Media). 

Model yang tersedia pada OPM kemudian dikonversi ke dalam format CMG. Model 

yang dipilih adalah reduced Norne, karena memiliki jumlah grid yang lebih sedikit 

sehingga memungkinkan untuk dievaluasi dengan komputer yang memiliki RAM 16 

GB. Total grid yang digunakan sebanyak 112 × 46 = 5152 grid. Jenis grid yang 

digunakan adalah corner point. Pada model ini terdapat tiga sumur produksi dan dua 

sumur injeksi. 

Lapangan Norne memiliki formasi yang berumur Jurassic dengan litologi berupa 

sandstone yang bersifat water wet. Data PVT menunjukkan bahwa reservoir pada 

lapangan Norne memiliki 𝐵𝑜 sebesar 1.01 dan 𝐵𝑔 sebesar 0.0431. Densitas minyak 

sebesar 800 kg/m3 sedangkan densitas gas sebesar 0.9907 kg/m3. Kurva permeabilitas 

relatif ditunjukkan pada Gambar V.19. Reservoir bersifat undersaturated dengan top 

reservoir berada pada kedalaman 2493 m dengan WOC berada pada kedalaman 2618 

m. Reservoir diproduksikan dengan sumur yang memiliki radius 0.375 ft.  
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Gambar V.18 Kurva permeabilitas relatif minyak - gas lapangan Norne 

 
Gambar V.19 Kurva permeabilitas relatif minyak – air lapangan Norne. 
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Sebaran permeabilitas pada model reservoir bisa diamati pada Gambar V.20.  Untuk 

memudahkan pengamatan, sebaran permeabilitas disusun dalam urutan sesuai dengan 

nomor grid. Sebaran permeabilitas lapangan Norne yang disusun secara urut disajikan 

pada Gambar V.21. 

Model lapangan Norne memiliki data produksi minyak selama tiga tahun yang berasal 

dari tiga sumur produksi. Data ini digunakan sebagai acuan dalam proses pembaruan 

permeabilitas. Dari model juga didapat parameter FIPNUM yang merupakan penanda 

region. Pada model tidak ditemukan sebaran facies dari reservoir tersebut. Oleh karena 

itu pada uji coba ini data yang digunakan adalah sebaran region. Jumlah region yang 

tersedia pada reservoir sebanyak lima area. Sebaran region dapat dilihat pada Gambar 

V.22. 

  
Gambar V.20 Sebaran Permeabilitas pada reservoir Norne. 
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Gambar V.21 Sebaran permeabilitas pada reservoir 

 
Gambar V.22 Sebaran region pada reservoir. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode EnKF standar dan RCL-EnKF. 

Seperti halnya pada penelitian sebelumnya, hasil kedua metode ini dibandingkan 

dengan model yang sebenarnya. Sebagai tebakan awal, sebaran permeabilitas dibuat 

homogen dengan permeabilitas sebesar 300 md. 

Progres pembaruan untuk metode EnKF standar dapat diamati pada Gambar V.23. 

Dari proses pembaruan terlihat bahwa permeabilitas cenderung acak dan tidak 

mengikuti pola yang sama dengan sebaran region. Hasil ini konsisten dengan hasil 
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yang diperoleh pada uji coba dengan model sebelumnya. Kemudian data produksi 

yang sama digunakan untuk memperbarui model dengan menggunakan metode RCL-

EnKF. Dari Gambar V.24 terlihat dengan jelas bahwa proses pembaruan 

mempertahankan kesesuaian dengan region yang ada seperti pada Gambar V.22. 

Dengan menggunakan metrik RMSE, galat pada metode EnKF standar sebesar 167 

md, sedangkan galat pada metode RCL-EnKF sebesar 150 md. Pada kasus ini metode 

RCL-EnKF menurunkan RMSE sebesar 10% bila dibandingkan dengan EnKF standar. 

 
Gambar V.23 Progres pembaruan permeabilitas dengan metode EnKF standar 
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Gambar V.24 Progres pembaruan permeabilitas dengan metode RCL-EnKF 

 
Gambar V.25 Data permeabilitas yang dikembalikan pada model reservoir 

Sedangkan hasil data produksi sendiri menunjukkan bahwa RCL-EnKF memberikan 

hasil history matching yang lebih akurat bila dibanding EnKF standar. Hal ini dapat 
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diamati pada Gambar V.27 dan Gambar V.28. Korelasi porositas dan permeabilitas 

absolut dapat dilihat pada Gambar V.26.  

Tabel V.3 Hubungan porositas – log permeabilitas pada hasil pembaruan untuk tiap 

region. 

Region Persamaan korelasi R-squared 

Biru log 𝑘 = 1.725𝜙 + 2.0427 𝑅2 = 0.2 

Oranye log 𝑘 = 3.6921𝜙 + 1.7936 𝑅2 = 0.79 

Hijau log 𝑘 = 3.8638𝜙 + 1.8103 𝑅2 = 0.8 

Merah log 𝑘 = 3.9531𝜙 + 1.4847 𝑅2 = 0.71 

Ungu log 𝑘 = −1.3715𝜙 + 2.9504 𝑅2 = −0.27 

 

 
Gambar V.26 Korelasi porositas - log permeabilitas pada hasil pembaruan dengan 

kondisi awal homogen 

Sebaran permeabilitas memberikan bentuk yang tetap mempertahankan model region 

yang diberikan sebelumnya. Namun jika kondisi awal yang diberikan lebih dekat, 

maka hasil keluaran seharusnya akan lebih baik lagi. Pengujian dengan kondisi awal 

yang memanfaatkan data yang lebih banyak dicoba pada eksperimen selanjutnya. 
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Gambar V.27 Hasil history matching untuk metode EnKF standar 

 
Gambar V.28 Hasil history matching untuk metode RCL-EnKF 
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Percobaan ini diuji dengan kondisi awal yang bersifat sebaran sesuai dengan data yang 

tersedia. Kondisi awal dibangun dengan menggunakan informasi permeabilitas pada 

area sumur dan kemudian dibangun korelasi antar sumur. Sumur pun diperbanyak 

dengan membuat tiga sumur sintetis di area yang memiliki permeabilitas yang berbeda. 

Data yang digunakan sebagai kontrol pengukuran  juga ditambah data watercut. 

Sebaran permeabilitas yang diperoleh dapat dilihat pada Gambar V.29. 

 
Gambar V.29 Hasil pembaruan dengan kondisi awal yang tidak homogen dengan 

jumlah sumur yang lebih banyak 

 Hasil perbandingan antara perkiraan model dengan data produksi ditunjukkan pada 

Gambar V.30. Sedangkan perbandingan watercut antara perkiraan model dengan data 

ditunjukkan pada Gambar V.31. Nilai galat pada sumur P-1 sebesar 0.01%, P-2 sebesar 

0.92%, P-3 sebesar 1.03%, P-4 sebesar 0.003%, P-5 sebesar 0.02%, dan P-6 sebesar 

0.36%. 
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Gambar V.30 Hasil history matching dengan kondisi awal yang non homogen 

 
Gambar V.31 Hasil history matching dengan kondisi awal yang non homogen 

 



87 

  

Hubungan porositas – log permeabilitas yang didapat untuk hasil ini dapat dilihat pada 

Tabel V.4.Sedangkan hasil korelasi porositas – log permeabilitas dapat dilihat pada 

Gambar V.32.  

 
Gambar V.32 Korelasi porositas - log permeabilitas pada hasil pembaruan 

Tabel V.4 Hubungan porositas – log permeabilitas pada hasil pembaruan untuk tiap 

region. 

Region Persamaan korelasi R-squared 

Biru log 𝑘 = 0.6155𝜙 + 2.1276 𝑅2 = 0.23 

Oranye log 𝑘 = 4.2937𝜙 + 1.5764 𝑅2 = 0.84 

Hijau log 𝑘 = 3.7682𝜙 + 1.4809 𝑅2 = 0.79 

Merah log 𝑘 = 3.7145𝜙 + 1.5455 𝑅2 = 0.78 

Ungu log 𝑘 = −2.3747𝜙 + 3.3015 𝑅2 = −0.62 
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Gambar V.33 Korelasi porositas - log permeabilitas pada model yang sebenarnya 

Sebagai perbandingan, hubungan porositas – log permeabilitas pada model yang 

sebenarnya dapat dilihat pada Tabel V.5. Sedangkan plot korelasi porositas – log 

permeabilitas untuk model yang sebenarnya dapat dilihat pada Gambar V.33. Hasil 

korelasi ini menunjukkan bahwa hasil pembaruan lebih mendekati model yang 

sebenarnya. Dari hasil persamaan korelasi juga terlihat data yang ada pada model 

sebenarnya memiliki hubungan yang tidak wajar, yaitu memiliki korelasi negatif. 

Sehingga ketidakwajaran ini juga ikut muncul dalam hasil pembaruan. Perbandingan 

besaran galat untuk tiap metode ditampilkan pada Tabel V.6. 

Tabel V.5 Hubungan porositas – log permeabilitas pada model yang sebenarnya untuk 

tiap region 

Region Persamaan korelasi R-squared 

Biru log 𝑘 = 2.1365𝜙 + 1.8398 𝑅2 = 0.34 

Oranye log 𝑘 = 7.1439𝜙 + 0.6874 𝑅2 = 0.96 

Hijau log 𝑘 = 8.5932𝜙 + 0.2858 𝑅2 = 0.95 

Merah log 𝑘 = 5.7931𝜙 + 0.8857 𝑅2 = 0.71 

Ungu log 𝑘 = −0.6932𝜙 + 2.961 𝑅2 = −0.25 
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Tabel V.6 Perbandingan galat metode EnKF standar dan RCL-EnKF 

Root Mean Squared Error Grid Oil Rate 

Standard EnKF (3 Sumur) 167 md 

P-1: 39 BOPD 

P-2: 19 BOPD 

P-3: 13 BOPD 

RCL EnKF (3 Sumur) 150 md (-10%) 

P-1: 5 BOPD 

P-2: 4 BOPD 

P-3: 6 BOPD 

RCL EnKF (Non-Homogen) 109 md (-35%) 

P-1: 5 BOPD 

P-2: 4 BOPD 

P-3: 2 BOPD 

P-4: 1 BOPD 

P-5: 0.4 BOPD 

P-6: 1 BOPD 

 

V.3 Penerapan RCL-EnKF dan Kalman Gain Modifier pada strategi 

pengembangan lapangan 

Peningkatan kualitas strategi pengembangan lapangan diperlukan untuk meningkatkan 

keekonomian dari lapangan. Strategi pengembangan yang baik seharusnya dibangun 

dengan berangkat dari pemahaman atas model bawah permukaan terlebih dahulu. 

Metode RCL-EnKF memberikan kemampuan untuk memperbarui model bawah 

permukaan secara incremental sesuai dengan ketersediaan data dan pemahaman model 

geologi.  

Secara umum, tahapan proses history matching dimulai dari hal berikut: 

1. Koreksi parameter yang berasal dari asumsi atau analog, seperti misalnya rasio 

permeabilitas vertikal terhadap permeabilitas horizontal. 

2. Jika model belum match, lakukan koreksi pada data yang diturunkan dari data 

primer, misalnya distribusi porositas, permeabilitas, kurva J-Function, flow 

unit, dan seterusnya. 

3. Terakhir jika model masih belum match, maka perlu diinvestigasi kebenaran 

data primer, seperti data permeabilitas, porositas, dan sebagainya. 

Metode RCL-EnKF cocok untuk memperbarui data dengan variabel yang berjumlah 

masif, sehingga penggunaan metode ini cocok untuk diterapkan pada tahapan kedua. 

Secara konsep, alur kerja pemanfaatan RCL-EnKF dapat dilihat pada Gambar V.34. 
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Gambar V.34. Alur kerja implementasi RCL-EnKF pada pengembangan lapangan. 

Langkah kerja untuk implementasi RCL-EnKF adalah sebagai berikut: 

• Membuat region model berdasarkan data geologi atau data petrofisika yang 

tersedia. Model ini dapat berupa facies, flow unit, atau  konsep 

compartmentalization yang lain. 

• Dari model tersebut, kemudian membangun distribusi static parameter seperti 

porositas atau permeabilitas. 

• Melakukan asimilasi data produksi pada sistem RCL-EnKF hingga diperoleh 

reservoir model yang match. 

• Memperbarui distribusi static parameter agar dapat memberikan pemahaman 

atas reservoir model sehingga dapat membangun strategi pengembangan yang 

lebih baik dari strategi awal 

• Menggunakan data tambahan dari pemboran baru untuk memperbarui konsep 

region model. 

Proses ini dapat diulang sesuai dengan ketersediaan data atau jika ada kebutuhan untuk 

memperbarui region model yang sebelumnya. 

Salah satu implementasi dari penerapan RCL-EnKF pada pengembangan lapangan 

adalah menentuan lokasi infill drilling. Penentuan lokasi infill ini dapat ditentukan 

setelah melihat proses pembaruan distribusi permeabilitas. Area yang tidak diperbarui 
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oleh algoritma RCL-EnKF merupakan area yang tidak terpengaruh secara signifikan 

pada sumur produksi existing. Dari hasil pembaruan tersebut juga dapat terlihat area 

mana yang memiliki kecenderungan nilai permeabilitas yang lebih tinggi. 

Sebagai contoh, pada Gambar V.15 terlihat bahwa hasil pembaruan permeabilitas 

memiliki efek yang signifikan pada area channel utama. Ini menunjukkan bahwa ada 

potensi permeabilitas yang tinggi pada area channel yang tidak terbarui. Dari hasil 

pembaruan juga terlihat bahwa area di luar channel dan levee memiliki nilai 

permeabilitas yang semakin kecil. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa sebaiknya 

tidak memasang sumur produksi di area tersebut.  

Saat menentukan lokasi sumur untuk tiap iterasi tertentu, metode optimisasi 

berbasiskan stokastik dapat digunakan. Metode ini memiliki kemampuan untuk 

menyelesaikan problem optimisasi tanpa harus membuat persamaan matematis dan 

menentukan turunan pertama dari permasalahan yang ada (Ambia, 2011). 
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Bab VI Simpulan dan Saran 

VI.1 Simpulan 

Metode RCL-EnKF memberikan hasil pembaruan sebaran permeabilitas dengan 

sangat baik. Berangkat dari model awal yang homogen, metode RCL-EnKF bisa 

mendapatkan sebaran permeabilitas yang dekat dengan model yang sebenarnya. Pada 

kasus model dengan dua facies, metode RCL-EnKF dapat menurunkan RMSE hingga 

31.85%, sedangkan pada kasus model dengan channelized facies, metode RCL-EnKF 

dapat menurunkan RMSE hingga 79.51%. Nilai recovery factor dari model yang 

sebenarnya untuk kasus channelized reservoir sebesar 32.6%. Hasil pembaruan 

metode RCL-EnKF memberikan recovery factor sebesar 32.9%. 

Metode RCL-EnKF dapat diringkas menjadi beberapa tahap, yaitu: 

1. Menghitung matriks region-based covariance modifier berdasarkan vektor 

region. 

2. Menghitung Gaussian Correlation Model untuk tiap grid. 

3. Menghitung covariance matrix yang telah dimodifikasi oleh metode RCL dan 

GCM. 

4. Menguji apakah covariance matrix yang dibuat memiliki sifat symmetric 

positive semi-definite. Jika tidak, hitung matriks terdekat yang memiliki sifat 

symmetric positive semi-definite. 

5. Menghitung Cholesky Decomposition untuk mendapatkan lower triangular 

matrix dari covariance matrix yang telah dihitung. 

6. Menghitung ensemble menggunakan lower covariance matrix yang telah 

didapat. 

7. Melakukan proses EnKF dengan menggunakan ensemble dan covariance 

matrix yang telah dibuat sebagai kondisi awal. 

Dari tahapan di atas maka kondisi awal ensemble dapat ditentukan.  

Algoritma RCL-EnKF dapat digabungkan dengan Kalman Gain Modifier untuk 

mendapatkan sistem pembaruan yang lebih baik dan sesuai dengan sifat fisis aliran 

fluida di dalam reservoir. Parameter seperti tekanan atau flux magnitude dapat 
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digunakan sebagai kontrol pembaruan sehingga model yang diperoleh lebih sesuai 

dengan rentang pengaruh sumur produksi terhadap reservoir. 

Metode yang ada kemudian dibandingkan dengan menggunakan model berbasiskan 

channelized reservoir. Perbandingan dilakukan dengan cara mengevaluasi rata-rata 

permeabilitas dalam radius 200 ft. dari sumur. Hasil yang diperoleh menunjukkan 

bahwa metode RCL-EnKF yang digabung dengan metode lokalisasi berbasiskan flux 

oil magnitude memberikan nilai RMSE yang paling rendah, yaitu 82 md dengan rata-

rata permeabilitas sumur P-1 sebesar 855 md (7%), sumur P-2 sebesar 239 md (-20%), 

dan sumur P-3 sebesar 56 md (12%). Hal ini menunjukkan bahwa gabungan RCL-

EnKF dengan flux oil magnitude memberikan efek lokalisasi yang lebih tinggi bila 

dibanding metode lainnya. Sehingga cocok digunakan untuk memperbarui parameter 

di sekitar sumur. 

VI.2 Saran 

Pemanfaatan parameter dinamis pada proses pembaruan memiliki tantangan berupa 

besaran cutoff yang harus ditentukan. Perlu kajian lebih lanjut untuk menentukan 

metode cutoff yang paling optimum untuk tiap parameter dinamis yang digunakan. Hal 

ini penting karena jika area pencarian terlalu kecil, akan terjadi efek overshoot 

sehingga secara kuantitatif besaran parameter menjadi kurang akurat. 

Kondisi awal sangat berpengaruh pada kualitas hasil pembaruan. Kondisi awal yang 

dekat dengan keadaan yang sebenarnya dapat memberikan hasil pembaruan yang lebih 

akurat bila dibandingkan dengan kondisi awal yang homogen atau yang acak. Untuk 

itu, kondisi awal yang dipakai sebaiknya telah mempertimbangkan atau memanfaatkan 

sebanyak mungkin informasi yang ada pada reservoir yang dikaji. 

Implementasi algoritma ini juga perlu mempertimbangkan kondisi batas yang cukup 

agar solusi yang dihasilkan sesuai dengan konsep yang telah dibuat. Batasan seperti 

korelasi porositas – permeabilitas absolut atau model petrofisika yang lain dapat 

digunakan agar solusi yang diperoleh memiliki rentang nilai yang wajar sesuai dengan 

kondisi di lapangan tersebut. 



94 

  

Pada tahapan pengembangan lapangan, model yang telah dihasilkan dapat digunakan 

sebagai dasar melakukan optimisasi. Proses optimisasi berbasiskan stokastik dapat 

dilakukan untuk menentukan lokasi sumur (Ambia, 2011) maupun desain fasilitas 

produksi. 
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Lampiran A Penentuan Matriks Positif Definit Terdekat 

Penentuan matriks positif definit terdekat menggunakan metode yang dipaparkan 

sebagai berikut (Higham, 1988): 

Sifat ini bisa dibuktikan dari hal berikut. Misalkan terdapat matriks 𝑷′ dan misalkan 

 
𝑫 =

(𝑷′ + 𝑷′𝑇)

2
  

 
𝑮 =

(𝑷′ − 𝑷′𝑇)

2
  

Serta matriks 𝒁 merupakan matriks positif semi definit. Karena 𝑷′ = 𝑷′𝑇 dan 𝒁 =

−𝒁𝑇 dan dari sifat Frobenius norm diketahui bahwa  

 ‖𝑷′ + 𝒁‖F
2 = ‖𝑷′‖F

2 + ‖𝒁‖𝐹
2   

Sehingga bisa didapat 

 ‖𝑷′ − 𝒁‖F
2 = ‖𝑫 − 𝒁‖F

2 + ‖𝑮‖𝐹
2   

Jika 𝑫 = 𝑸𝚲𝑸𝑇dan 𝒁′ = 𝑸𝑇𝒁𝑸 dengan kondisi 𝑸𝑇𝑸 = 𝑰 maka  

 ‖𝑫 − 𝒁‖F
2 = ‖𝚲 − 𝒁′‖F

2 

= ∑𝑧𝑖𝑗
′2 +

𝑖≠𝑗

∑(𝜆𝑖 − 𝑧𝑖𝑖
′ )2

𝑖

 

≥ ∑(𝜆𝑖 − 𝑧𝑖𝑖
′ )2 ≥

𝜆𝑖<0

∑(𝜆𝑖)
2

𝜆𝑖<0

 

 

Karena 𝑧𝑖𝑖
′ ≥ 0 sesuai dengan kondisi 𝒁′ yang bersifat positif semi definit. Kondisi ini 

didapat jika  

 
𝚲𝑚 = 𝜆𝑖 = {

𝜆𝑖, 𝜆𝑖 ≥ 0
0, 𝜆𝑖 < 0
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Namun jika ingin mendapatkan positif definit, maka secara numerik dalam sistem 

komputer nilai nol dapat diganti dengan bilangan real positif terkecil 휀 yang mungkin. 

Sehingga, matriks 𝑷′′ dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut: 

 𝑷′′ = 𝑸𝚲𝑚𝑸𝑇  
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Lampiran B Contoh Implementasi RCL-EnKF pada pembuatan 

Initial Ensemble menggunakan model sederhana 

Metode RCL-EnKF diimplementasikan pada saat pembuatan initial ensemble dengan 

memodifikasi covariance matrix. Tahapan algoritma RCL-EnKF dijelaskan secara 

bertahap pada lampiran ini. Misalkan terdapat sebuah reservoir sederhana dengan 

ukuran grid sebesar 5 × 5. Dari studi petrofisika secara independen diketahui bahwa 

reservoir ini memiliki dua rock type yang berbeda. Matriks rock type 𝑹 

menggambarkan distribusi rock type pada reservoir. 

𝑅 =

(

 
 

1 1 2 2 1
1 2 2 2 1
2 2 2 2 1
2 2 2 1 1
1 1 1 1 1)

 
 

 

Reservoir memiliki permeabilitas yang sebenarnya yang mengikuti distribusi rock 

type. Permeabilitas yang sebenarnya ini yang akan dicari dengan menggunakan 

algoritma RCL-EnKF. 

𝑿𝑠𝑡𝑟𝑢𝑒
=

(

 
 

100 100 200 200 100
100 200 200 200 100
200 200 200 200 100
200 200 200 100 100
100 100 100 100 100)

 
 

 

Sebagai tebakan awal, model permeabilitas dibuat homogen sebesar 150 md. Secara 

visual ketiga model ini dapat ditampilkan sebagai berikut: 

 

Dari kondisi awal tersebut, tahapan yang dilakukan dalam mengimplementasikan 

RCL-EnKF adalah: 
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1. Bangun correlation matrix dengan menggunakan Gaussian Correlation 

Model. 

𝑪 = exp [−(
𝑥𝑖 − 𝑥𝑗

𝑙
)
2

− (
𝑦𝑖 − 𝑦𝑗

𝑙
)
2

− (
𝑧𝑖 − 𝑧𝑗

𝑙
)
2

] 

Nilai correlation length 𝑙 diasumsikan sebesar 5. Nilai ini bisa didapat dengan 

menggunakan hasil evaluasi variogram saat menyebarkan reservoir 

properties. Nilai korelasi dihitung untuk setiap grid dengan mengambil acuan 

grid tertentu. Sebagai contoh, nilai korelasi untuk tiap grid dengan mengambil 

acuan grid pertama dengan indeks (𝑥, 𝑦) = (1, 1) adalah 

𝑐1,1 = exp [−(
1 − 1

5
)
2

− (
1 − 1

5
)
2

− (
1 − 1

5
)
2

] = 1 

𝑐2,1 = exp [−(
2 − 1

5
)
2

− (
1 − 1

5
)
2

− (
1 − 1

5
)
2

] ≈ 0.961 

𝑐3,1 = exp [−(
3 − 1

5
)
2

− (
1 − 1

5
)
2

− (
1 − 1

5
)
2

] ≈ 0.852 

⋮ 

𝑐25,1 = exp [−(
5 − 1

5
)
2

− (
5 − 1

5
)
2

− (
1 − 1

5
)
2

] ≈ 0.278 

Begitu juga untuk misalnya acuan grid nomor delapan dengan indeks (𝑥, 𝑦) =

(3, 2), nilai korelasi yang diperoleh adalah 

𝑐1,8 = exp [−(
1 − 3

5
)
2

− (
1 − 2

5
)
2

− (
1 − 1

5
)
2

] ≈ 0.819 

𝑐2,8 = exp [−(
2 − 3

5
)
2

− (
1 − 2

5
)
2

− (
1 − 1

5
)
2

] ≈ 0.923 

𝑐3,8 = exp [−(
3 − 3

5
)
2

− (
1 − 2

5
)
2

− (
1 − 1

5
)
2

] ≈ 0.961 

⋮ 

𝑐25,8 = exp [−(
5 − 3

5
)
2

− (
5 − 2

5
)
2

− (
1 − 1

5
)
2

] ≈ 0.595 

Dengan demikian matriks ini akan berukuran 25 × 25. 

2. Konversi correlation matrix 𝑪 menjadi covariance matrix 𝑷 dengan 

menggunakan standar deviasi dari data permeabilitas. 
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Asumsi standar deviasi yang digunakan adalah 10 md. 

𝑷 = 𝜎2𝑪 

𝑷 = 100

(

 
 

1 0.961 0.852 … 0.278
0.961 1 0.961 … 0.368
0.852 0.961 1 … 0.449

⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮
0.278 0.368 0.449 … 1 )

 
 

 

𝑷 =

(

 
 

100 96.1 85.2 … 27.8
96.1 100 96.1 … 36.8
85.2 96.1 100 … 44.9

⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮
27.8 36.8 44.9 … 100)

 
 

 

 

3. Lakukan vectorization matriks 𝑹 menjadi vektor 𝒇. 

𝒇 = [1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 … 1]𝑇 

4. Buat region modifier matrix 𝑭 sesuai dengan informasi vektor 𝒇. Matriks ini 

juga berukuran 25 × 25. 

𝑭 = 𝑓𝑖𝑗 = {
1, 𝑓𝑖 = 𝑓𝑗
0, 𝑓𝑖 ≠ 𝑓𝑗

∀𝑖, 𝑗 ∈ {1,2, … , 𝑛} 

Jika grid berada pada rock type yang berbeda dengan grid acuan, maka nilai 

modifier sebesar nol, sedangkan jika sama maka nilai modifier sebesar satu. 

𝑭 =

(

 
 

1 1 0 … 1
1 1 0 … 1
0 0 1 … 0
⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮
1 1 0 … 1)

 
 

 

 

5. Modifikasi covariance matrix 𝑷 dengan menggunakan region modifier matrix 

𝑭. 



104 

  

𝑷′ = 𝑭⨀𝑷 

𝑷′ =

(

 
 

1 1 0 … 1
1 1 0 … 1
0 0 1 … 0
⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮
1 1 0 … 1)

 
 

⨀

(

 
 

100 96.1 85.2 … 27.8
96.1 100 96.1 … 36.8
85.2 96.1 100 … 44.9

⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮
27.8 36.8 44.9 … 100)

 
 

 

𝑷′ =

(

 
 

100 96.1 0 … 27.8
96.1 100 0 … 36.8
0 0 100 … 0
⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮

27.8 36.8 0 … 100)

 
 

 

Operasi ⨀ merupakan Hadamard Product, yaitu perkalian satu-persatu antar 

elemen di kedua matriks. 

 

6. Hitung modified covariance matrix 𝑷′ terdekat dalam jarak frobenius norm. 

Metode ini menggunakan Eigen Value Decomposition (EVD) untuk 

mendapatkan matriks 𝑸 dan 𝚲. 

𝑷′ = 𝑸𝚲𝑸−1 

𝑸 =

(

 
 

0.218 0.247 0 … 0.285
−0.527 −0.458 0 … 0.323

0 0 0.28 … 0
⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮
0 0 0 … 0 )

 
 

 

𝚲 =

(

 
 

904 0 0 … 0
0 32 0 … 0
0 0 7 … 0
⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮
0 0 0 … 0.001)

 
 

 

Jika λ ≤ 0, λ = 10−6 kemudian hitung kembali covariance matrix 𝑷′ dengan 

menggunakan persamaan EVD. 

7. Hitung Cholesky Decomposition dari covariance matrix 𝑷′ 
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𝑷′ = 𝑳𝑳𝑻 

𝑳 =

(

 
 

10 0 0 … 0
9.6 2.773 0 … 0
0 0 10 … 0
⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮

2.78 3.633 0 … 0.164)

 
 

 

Matriks 𝑳 merupakan lower triangular matrix. 

 

8. Buat ensemble matrix dengan menggunakan lower triangular matrix 𝑳. 

Untuk membuat ensemble sebanyak 50 realisasi, mula-mula buat ensemble 

secara acak dengan mean sesuai dengan permeabilitas di kondisi awal. 

Kemudian buat correlated random dengan menggunakan matriks 𝑳. 

𝑿𝑠
0 = 𝑿𝑠 + 𝑳𝓝(𝟎, 𝟏) 

𝑿𝑠 =

(

 
 

150 150 150 ⋯ 150
150 150 150 ⋯ 150
150 150 150 ⋯ 150
⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮

150 150 150 ⋯ 150)

 
 

 

𝑳𝓝(𝟎, 𝟏)

=

(

 
 

10 0 0 ⋯ 0
9.6 2.773 0 ⋯ 0
0 0 10 ⋯ 0
⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮

2.78 3.633 0 ⋯ 0.164)

 
 

(

 
 

0.345 2.108 −0.214 ⋯ −1.615
0.547 1.147 0.669 ⋯ −1.721
0.754 −0.953 1.32 ⋯ 0.514

⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮
0.188 1.21 0.351 ⋯ −0.525)
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𝑿𝑠
0 =

(

 
 

153 171 148 … 134
155 173 150 … 130
158 140 163 … 155
⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮

143 167 152 … 135)

 
 

 

Secara visual nilai permeabilitas untuk tiap realisasi sebagai berikut: 

 

Pada tahap 8, untuk data permeabilitas sebelum dilakukan pengacakan dapat 

dikonversi terlebih dahulu ke domain logaritmik. Setelah proses pembaruan selesai, 

baru kemudian dilakukan inversi logaritmik sehingga didapat kembali nilai 

permeabilitas. 

Setelah ensemble matrix dan initial covariance matrix diperoleh, tahapan selanjutnya 

adalah mengimplementasikan algoritma EnKF. Tahapan EnKF dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Hitung prediksi untuk tiap realisasi ensemble sehingga didapat matriks realisasi 

𝑿𝑝. Prediksi ini dapat berupa prediksi produksi minyak, gas, GOR, atau lainnya 

yang secara independen juga diukur. Sehingga prediksi ini dapat dilakukan 

dengan melakukan simulasi reservoir. Parameter dinamis seperti tekanan atau 

saturasi dapat pula dihitung untuk tiap realisasi ensemble sehingga didapat 

matriks realisasi 𝑿𝑑. Untuk parameter statis sebanyak 𝑀𝑠, parameter dinamis 

sebanyak 𝑀𝑑,  prediksi sebanyak 𝐷, dan ensemble member sebanyak 𝑁, 

matriks yang diperoleh adalah: 

𝑿𝑝 = (

𝑥11 … 𝑥1𝑁

⋮ ⋱ ⋮
𝑥𝐷1 ⋯ 𝑥𝐷𝑁

) 
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𝑿𝑑 = (

𝑥11 … 𝑥1𝑁

⋮ ⋱ ⋮
𝑥𝑀𝑑1 ⋯ 𝑥𝑀𝑑𝑁

) 

𝑿𝑠 = (

𝑥11 … 𝑥1𝑁

⋮ ⋱ ⋮
𝑥𝑀𝑠1 ⋯ 𝑥𝑀𝑠𝑁

) 

2. Gabungkan seluruh parameter menjadi sebuah matriks parameter. 

𝑿 = (

𝑿𝑠

𝑿𝑑

𝑿𝑝

) 

3. Lakukan pengacakan terhadap data pengukuran dengan cara menambahkan 

noise pada data pengukuran tersebut sehingga didapat variasi data pengukuran 

sebanyak jumlah realisasi ensemble. 

𝒀 = (

𝑦11 … 𝑦1𝑁

⋮ ⋱ ⋮
𝑦𝑝1 ⋯ 𝑦𝑝𝑁

) 

 

4. Bangun transformation matrix 𝑯 yang mentransformasi matriks 𝑿 ke matriks 

𝒀, sehingga didapat hubungan seperti berikut: 

𝒀 ≡ 𝑯𝑿 

Matriks 𝑯 memiliki elemen 0 dan 1 sehingga perkalian matriks 𝑯 dan 𝑿 akan 

menghasilkan dimensi matriks yang sama dengan matriks 𝒀. 

𝑯 = (

011 ⋯ 01𝑀 11(𝑀+1) ⋯ 01(𝑀+𝐷)

⋮ ⋱ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮
0𝑁1 ⋯ 0𝑁𝑀 0𝑁(𝑀+1) ⋯ 1𝑁(𝑀+𝐷)

) 

 

Variabel 𝑀 = 𝑀𝑠 + 𝑀𝑑 diambil karena dalam contoh ini parameter yang 

diambil terdiri dari dua jenis, yaitu parameter statis berupa permeabilitas dan 

parameter dinamis yang dapat berupa tekanan atau saturasi. Jika hanya 

menggunakan parameter statis saja, maka cukup 𝑀𝑠. 

5. Hitung Kalman Gain  

𝑲 = 𝑷𝑡
−𝑯𝑇(𝑯𝑪𝑡

−𝑯𝑇 + 𝑽)−1 

6. Hitung posterior permeabilitas 

𝑿 = 𝑿− + 𝑲(𝒀 − 𝑯𝑿−) 
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7. Hitung covariance matrix 𝑷 yang baru berdasarkan posterior ensemble 𝑿 yang 

telah didapat. 

𝑷𝑡 =
1

𝑁 − 1
(𝑿 − �̅�)(𝑿 − �̅�)𝑇 

 

8. Kembali ke tahap 1 jika data produksi yang baru telah tersedia. 
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Lampiran C Kode Sumber 

Aplikasi RCL-EnKF terdiri dari tiga proyek utama, yaitu Ambia.Inversa, 

SimConnector, dan Histomatch. Ambia.Inversa merupakan library yang berfungsi 

untuk melakukan komputasi. SimConnector merupakan library yang menghubungkan 

antara aplikasi dengan CMG. Sedangkan Histomatch merupakan parent project yang 

mengendalikan dua library tersebut. 

Secara umum langkah kerja penggunaan library Ambia.Inversa adalah 

Buat initial ensemble 
1. Instantiate Ensemble class untuk parameter statis (dan dinamis, jika ada)  
2. Buat initial ensemble 

a. Dengan menggunakan vektor kondisi awal 
b. Dengan menggunakan array dua dimensi, sebagai contoh:: 

 

 

 Hitung prediksi dari ensemble  

1. Hitung prediksi dari tiap anggota ensemble, kemudian simpan dalam array dua 
dimensi (baris = vektor, kolom = realisasi ensemble) 

2. Instantiate Ensemble Class berdasarkan array yang dihasilkan 
  
Ambil data pengukuran 

1. Ambil data pengukuran dan simpan dalam array dua dimensi (baris = vektor, kolom = 
ensemble) 

2. Instantiate Ensemble class berdasarkan array yang diberikan 
 
Perbarui ensemble 

1. Instantiate EnsembleKalmanFilter class 
a. Dengan menggunakan ensemble dari parameter (diutamakan) 

Ensemble parameter = new Ensemble(ensembleCount, initialCondition); 
EnsembleKalmanFilter EnKF = new EnsembleKalmanFilter(parameter); 

  
b. Dengan menggunakan array dua dimensi 

EnsembleKalmanFilter EnKF = new EnsembleKalmanFilter(member); 

  
2. Asimilasi pengukuran yang baru dengan cara memanggil metode 

AssimilateNewForecast. Metode ini memiliki dua overloads: 
• State (parameter dinamis), prediksi, dan pengukuran 

EnKF.AssimilateNewForecast(stateEnsemble, predictionEnsemble, 
measurementEnsemble); 
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• Prediksi dan pengukuran 

EnKF.AssimilateNewForecast(predictionEnsemble, measurementEnsemble); 

  
3. Hitung ensemble baru dengan memanggil metode CalculateNewEnsemble 
4. Ambil parameter yang terbaru dan prediction ensemble dari 

GetParameterEnsemble dan GetPredictedEnsemble properties. 
  
Cek ketersediaan data pengukuran terbaru 
Jika data pengukuran baru tersedia, ulangi proses ke tahap ‘hitung prediksi dari ensemble’. 
Selain itu akhiri program. 
 

Secara ringkas tahapan di atas dapat dijabarkan dalam bentuk flowchart berikut: 

 

Relasi dari class diagram untuk Ambia.Inversa sebagai berikut: 
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Sedangkan class diagram untuk SimConnector sebagai berikut: 
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EnsembleKalmanFilter.cs 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using MathNet.Numerics.LinearAlgebra; 

using Ambia.Inversa.Storage; 

 

namespace Ambia.Inversa.Estimator 

{ 

    public class EnsembleKalmanFilter 

    { 

        private Ensemble joinedEnsemble; 

        private Ensemble measurement; 

 

        /// <summary> 

        /// Ensemble Kalman Filter constructor class. 

        /// </summary> 

        /// <param name="initialParameter">Initial parameter matrix</param> 

        public EnsembleKalmanFilter(Ensemble initialParameter) 

        { 

            if (initialParameter == null) 

                throw new ArgumentNullException(); 

            joinedEnsemble = initialParameter; 

            ParameterLength = initialParameter.DimensionCount; 

            EnsembleLength = initialParameter.EnsembleCount; 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// Ensemble Kalman Filter constructor. 

        /// </summary> 

        /// <param name="initialParameter">Initial parameter matrix</param> 

        public EnsembleKalmanFilter(double[,] initialParameter) 

        { 

            if (initialParameter == null) 

                throw new ArgumentNullException(); 

            GetJoinedEnsemble = new Ensemble(initialParameter); 

            ParameterLength = GetJoinedEnsemble.DimensionCount; 

            EnsembleLength = GetJoinedEnsemble.EnsembleCount; 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// Get joined ensemble 

        /// </summary> 

        public Ensemble GetJoinedEnsemble 

        { 

            get 

            { 

                return joinedEnsemble; 

            } 

 

            private set 

            { 

                joinedEnsemble = value; 

            } 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// Get parameter ensemble 

        /// </summary> 

        public Ensemble GetParameterEnsemble 

        { 

            get 
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            { 

                Matrix<double> parameter = 

GetJoinedEnsemble.EnsembleMember.SubMatrix(0, ParameterLength, 0, 

EnsembleLength); 

                Ensemble parameterEnsemble = new 

Ensemble(parameter.ToArray()); 

                return parameterEnsemble; 

            } 

 

            private set { } 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// Get parameter ensemble 

        /// </summary> 

        public Ensemble GetPredictedEnsemble 

        { 

            get 

            { 

                Matrix<double> predicted = 

GetJoinedEnsemble.EnsembleMember.SubMatrix(ParameterLength + StateLength, 

MeasurementLength, 0, EnsembleLength); 

                Ensemble predictedEnsemble = new 

Ensemble(predicted.ToArray()); 

                return predictedEnsemble; 

            } 

 

            private set { } 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// Get parameter length 

        /// </summary> 

        public int ParameterLength { get; private set; } 

 

        /// <summary> 

        /// Get state (dynamic) length 

        /// </summary> 

        public int StateLength { get; private set; } 

 

        /// <summary> 

        /// Get prediction length 

        /// </summary> 

        public int MeasurementLength { get; private set; } 

 

        /// <summary> 

        /// Get ensemble length 

        /// </summary> 

        public int EnsembleLength { get; private set; } 

 

        /// <summary> 

        /// Update parameter based on new measurement data 

        /// </summary> 

        /// <param name="state">State (dynamic) ensemble</param> 

        /// <param name="prediction">Prediction ensemble</param> 

        /// <param name="measurement">Measurement ensemble</param> 

        public void AssimilateNewForecast(Ensemble state, Ensemble 

prediction, Ensemble measurement) 

        { 

            //check for null argument. 

            if (prediction == null) 

                throw new ArgumentNullException(); 

            if (measurement == null) 

                throw new ArgumentNullException(); 

 

            //check for equality of ensemble length within the ensemble in 

the argument 
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            if (state == null) 

            { 

                if (new[] { prediction.EnsembleCount, 

measurement.EnsembleCount }.All(x => x == EnsembleLength) == false) 

                    throw new ArgumentException("Ensemble length of 

arguments are not equal."); 

            } 

            else 

            { 

                if (new[] { state.EnsembleCount, prediction.EnsembleCount, 

measurement.EnsembleCount }.All(x => x == EnsembleLength) == false) 

                    throw new ArgumentException("Ensemble length of 

arguments are not equal."); 

            } 

 

            //check for equality of prediction length and measurement length 

            if (prediction.EnsembleCount != measurement.EnsembleCount) 

                throw new ArgumentOutOfRangeException("prediction ensemble 

length is not equal to the measurement ensemble length."); 

 

            if (state == null) 

                StateLength = 0; 

            else 

                StateLength = state.DimensionCount; 

            MeasurementLength = prediction.DimensionCount; 

 

            GetJoinedEnsemble.EnsembleMember = 

GetParameterEnsemble.EnsembleMember; 

            if (state != null) 

                GetJoinedEnsemble.EnsembleMember = 

GetJoinedEnsemble.EnsembleMember.Stack(state.EnsembleMember); 

            GetJoinedEnsemble.EnsembleMember = 

GetJoinedEnsemble.EnsembleMember.Stack(prediction.EnsembleMember); 

            this.measurement = measurement; 

 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// Update parameter based on new measurement data 

        /// </summary> 

        /// <param name="prediction">Prediction ensemble</param> 

        /// <param name="measurement">Measurement ensemble</param> 

        public void AssimilateNewForecast(Ensemble prediction, Ensemble 

measurement) 

        { 

            Ensemble state = null; 

            AssimilateNewForecast(state, prediction, measurement); 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// Calculate New Parameter using EnKF Algorithm 

        /// </summary> 

        public void CalculateNewEnsemble() 

        { 

            double[] kalmanGainModifier = 

Vector<double>.Build.Dense(GetJoinedEnsemble.DimensionCount, 1.0).ToArray(); 

            double[,] covModifier = 

Matrix<double>.Build.Dense(GetJoinedEnsemble.DimensionCount, 

GetJoinedEnsemble.DimensionCount, 1.0D).ToArray(); 

            CalculateNewEnsemble(kalmanGainModifier, covModifier); 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// Calculate New Parameter using EnKF Algorithm 

        /// </summary> 

        public void CalculateNewEnsemble(double[] kalmanGainModifier) 

        { 
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            if (kalmanGainModifier.Length != 

GetJoinedEnsemble.DimensionCount) 

                throw new ArgumentException(); 

 

            Matrix<double> covModifier = 

Matrix<double>.Build.Dense(GetJoinedEnsemble.DimensionCount, 

GetJoinedEnsemble.DimensionCount, 1.0D); 

             

            CalculateNewEnsemble(kalmanGainModifier, covModifier.ToArray()); 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// Filtering new parameter using EnKF Algorithm 

        /// </summary> 

        public void CalculateNewEnsemble(double[] kalmanGainModifier, 

double[,] covarianceModifier) 

        { 

            double[] incrementModifier = new 

double[kalmanGainModifier.Length]; 

            for (int i = 0; i < kalmanGainModifier.Length; i++) 

            { 

                incrementModifier[i] = 1; 

            } 

            newEnsemble(kalmanGainModifier, covarianceModifier, 

incrementModifier); 

        } 

 

        void newEnsemble(double[] kalmanGainModifier, double[,] 

covarianceModifier, double[] incrementModifier) 

        { 

            Matrix<double> modifier = 

Matrix<double>.Build.DenseOfArray(covarianceModifier); 

 

            //convert Nm-dimensional vector into Nm x Ne matrix 

            Matrix<double> kalmanModifier = 

Matrix<double>.Build.DenseOfDiagonalArray(kalmanGainModifier); 

            kalmanModifier *= 

Matrix<double>.Build.Dense(GetJoinedEnsemble.DimensionCount, 

MeasurementLength, 1.0D); 

 

            //Check size of modifier 

            if (modifier.ColumnCount != GetJoinedEnsemble.DimensionCount) 

                throw new ArgumentException("Covariance modifier matrix is 

not symmetric"); 

            if (modifier.RowCount != GetJoinedEnsemble.DimensionCount) 

                throw new ArgumentException("Covariance modifier matrix 

dimension is not equal"); 

            if (kalmanModifier.RowCount != GetJoinedEnsemble.DimensionCount) 

                throw new ArgumentException("Kalman Gain modifier dimension 

is not equal"); 

 

            /* create transformation matrix, which is a MeasurementLength x 

combinedEnsembleLength matrix  

            consist of zero and identity matrix */ 

            Matrix<double> transformation = 

Matrix<double>.Build.Dense(MeasurementLength, ParameterLength + StateLength, 

Matrix<double>.Zero); //this is the zero part 

            transformation = 

transformation.Append(Matrix<double>.Build.DenseIdentity(MeasurementLength, 

MeasurementLength)); //this is the identity part 

 

            /* Calculate covariance matrix for joined ensemble and 

measurement */ 

            Matrix<double> covJoinedEnsemble = 

Matrix<double>.Build.DenseOfArray(GetJoinedEnsemble.CalculateCovariance()); 
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            covJoinedEnsemble = 

covJoinedEnsemble.PointwiseMultiply(modifier); //modify ensemble using 

covariance modifier matrix. 

            Matrix<double> covMeasurement = 

Matrix<double>.Build.DenseOfArray(measurement.CalculateCovariance()); 

 

            /* Update joined ensemble */ 

            Matrix<double> kalmanGain = CalculateKalmanGain(transformation, 

covJoinedEnsemble, covMeasurement); 

            kalmanGain = kalmanGain.PointwiseMultiply(kalmanModifier); 

//apply kalman gain localization 

            Matrix<double> selectedCalc = transformation * 

GetJoinedEnsemble.EnsembleMember; 

            Matrix<double> delta = (measurement.EnsembleMember - 

selectedCalc); 

            Matrix<double> increment = kalmanGain * delta; 

            Matrix<double> incModifier = 

Matrix<double>.Build.DenseOfDiagonalArray(incrementModifier); 

            GetJoinedEnsemble.EnsembleMember = 

GetJoinedEnsemble.EnsembleMember + incModifier * increment; 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// Calculate Kalman Gain 

        /// </summary> 

        private Matrix<double> CalculateKalmanGain(Matrix<double> 

transformation, Matrix<double> covCombinedEnsemble, Matrix<double> 

covMeasurement) 

        { 

            Matrix<double> result = transformation * covCombinedEnsemble * 

transformation.Transpose() + covMeasurement; 

            result = result.Inverse(); 

            result = covCombinedEnsemble * transformation.Transpose() * 

result; 

 

            return result; 

        } 

    } 

} 

 

EstimatorError.cs 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

 

namespace Ambia.Inversa.Estimator 

{ 

    public static class EstimatorError 

    { 

        /// <summary> 

        /// Root Mean Square Error 

        /// </summary> 

        /// <param name="predicted">Predicted vector</param> 

        /// <param name="actual">Actual (true) vector</param> 

        public static double Rmse(double[] predicted, double[] actual) 

        { 

            if (predicted.Length != actual.Length) 

                throw new ArgumentException("Predicted vector length and 

actual vector length is not equal."); 
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            double result = 0; 

            for (int i = 0; i < predicted.Length; i++) 

            { 

                result += Math.Pow(predicted[i] - actual[i], 2.0); 

            } 

            result /= predicted.Length; 

            return Math.Sqrt(result); 

        } 

    } 

} 

 

MatrixModifier.cs 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using MathNet.Numerics.LinearAlgebra; 

using MathNet.Numerics.Distributions; 

 

namespace Ambia.Inversa 

{ 

    public static class MatrixModifier 

    { 

        /// <summary> 

        /// Generate m x m covariance matrix modifier from m-dimensional 

region 

        /// </summary> 

        public static double[,] ModifyFromRegion(int[] region) 

        { 

            if (region == null) 

                throw new ArgumentNullException(); 

 

            double[,] result = new double[region.Length, region.Length]; 

 

            for (int row = 0; row < region.Length; row++) 

            { 

                for (int col = 0; col < region.Length; col++) 

                { 

                    if (region[row] == region[col]) 

                        result[row, col] = 1.0; 

                    else 

                        result[row, col] = 0.0; 

                } 

            } 

            return result; 

        } 

 

        public static double[,] CorrToCov(double[] stdev, double[,] 

correlationMatrix) 

        { 

            Matrix<double> Stdev = 

Matrix<double>.Build.DenseOfDiagonalArray(stdev); 

            Matrix<double> Corr = 

Matrix<double>.Build.DenseOfArray(correlationMatrix); 

            Matrix<double> Cov = Stdev * Corr * Stdev; 

 

            return Cov.ToArray(); 

        } 

 

        public static double[,] CovToCorr(double[,] covarianceMatrix) 

        { 
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            Matrix<double> Cov = 

Matrix<double>.Build.DenseOfArray(covarianceMatrix); 

            Matrix<double> Diag = 

Matrix<double>.Build.DenseOfDiagonalVector(Cov.Diagonal()); 

            Matrix<double> InvDiag = Diag.Inverse(); 

            Matrix<double> Corr = InvDiag * Cov * InvDiag; 

 

            return Corr.ToArray(); 

        } 

    } 

} 

Ensemble.cs 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using MathNet.Numerics.LinearAlgebra; 

using MathNet.Numerics.Distributions; 

using MathNet.Numerics.LinearAlgebra.Factorization; 

using System.Collections; 

 

namespace Ambia.Inversa.Storage 

{ 

    public class Ensemble : IStorage 

    { 

        private Matrix<double> ensembleMember; 

 

        /// <summary> 

        /// Constructor of Ensemble Storage 

        /// </summary> 

        /// <param name="ensembleCount">Ensemble size</param> 

        /// <param name="vector">represent the vector problem</param> 

        public Ensemble(int ensembleCount, double[] vector) 

        { 

            //randomize ensemble member using zero mean and one variance 

            ensembleMember = Matrix<double>.Build.Random(vector.Length, 

ensembleCount, new Normal()); 

 

            //create mean matrix based on given vector 

            Matrix<double> one = Matrix<double>.Build.Dense(vector.Length, 

ensembleCount, 1D); 

            Matrix<double> mean = 

Matrix<double>.Build.SparseOfDiagonalArray(vector); 

            mean = mean * one; 

            ensembleMember += mean; 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// Constructor of Ensemble. Create ensemble from two dimensional 

array (row x column). 

        /// </summary> 

        /// <param name="ensembleMember">Ensemble member.</param> 

        public Ensemble(double[,] ensembleMember) 

        { 

            if (ensembleMember == null) 

                throw new NullReferenceException(); 

            this.ensembleMember = 

Matrix<double>.Build.DenseOfArray(ensembleMember); 

        } 

 

        /// <summary> 
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        /// Get ensemble count. 

        /// </summary> 

        public int EnsembleCount 

        { 

            get 

            { 

                return ensembleMember.ColumnCount; 

            } 

            private set { } 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// Get ensemble member. 

        /// </summary> 

        public Matrix<double> EnsembleMember 

        { 

            get 

            { 

                return ensembleMember; 

            } 

 

            internal set 

            { 

                if (value == null) 

                    throw new ArgumentNullException(); //parameter could not 

accept null reference. 

                else 

                    ensembleMember = value; 

            } 

        } 

 

        public double this[int dim, int ens] 

        { 

            get 

            { 

                if (dim < 0 || dim > DimensionCount) 

                    throw new IndexOutOfRangeException("dim"); 

                if (ens < 0 || ens >= EnsembleCount) 

                    throw new IndexOutOfRangeException("ens"); 

                else 

                    return ensembleMember[dim, ens]; 

            } 

 

            set 

            { 

                if (dim < 0 || dim > DimensionCount) 

                    throw new IndexOutOfRangeException("dim"); 

                if (ens < 0 || ens >= EnsembleCount) 

                    throw new IndexOutOfRangeException("ens"); 

                else 

                    ensembleMember[dim, ens] = value; 

            } 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// Get vector dimension 

        /// </summary> 

        public int DimensionCount 

        { 

            get 

            { 

                return ensembleMember.RowCount; 

            } 

 

            private set { } 

        } 
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        public void ConvertToLog() 

        { 

            for (int dim = 0; dim < DimensionCount; dim++) 

            { 

                for (int ens = 0; ens < EnsembleCount; ens++) 

                { 

                    if (EnsembleMember[dim, ens] < 0) 

                        throw new DivideByZeroException(); 

 

                    EnsembleMember[dim, ens] = 

Math.Log10(EnsembleMember[dim, ens]); 

                } 

            } 

        } 

 

        public void ConvertToLinear() 

        { 

            for (int dim = 0; dim < DimensionCount; dim++) 

            { 

                for (int ens = 0; ens < EnsembleCount; ens++) 

                { 

                    EnsembleMember[dim, ens] = Math.Pow(10D, 

EnsembleMember[dim, ens]); 

                } 

            } 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// Randomize ensemble member using zero mean and one variance. 

        /// </summary> 

        public void RandomizeMember() 

        { 

            ensembleMember += Matrix<double>.Build.Random(DimensionCount, 

EnsembleCount, new Normal()); 

        } 

 

        public void RandomizeMember(double fractionOfStdev) 

        { 

            double[,] covMatrix = new double[DimensionCount, 

DimensionCount]; 

            double[] mean = CalculateMean(); 

            for (int row = 0; row < DimensionCount; row++) 

            { 

                for (int col = 0; col < DimensionCount; col++) 

                { 

                    if (row == col) 

                    { 

                        covMatrix[row, col] = Math.Pow(mean[row] * 

fractionOfStdev, 2.0); 

                    } 

                    else 

                        covMatrix[row, col] = 0; 

                } 

            } 

            RandomizeMember(covMatrix); 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// Randomize ensemble member using given mean and covariance matrix 

        /// </summary> 

        /// <param name="meanVector">Mean vector</param> 

        /// <param name="covarianceMatrix">Covariance matrix</param> 

        public void RandomizeMember(double[] meanVector, double[,] 

covarianceMatrix) 

        { 
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            ensembleMember = 

Matrix<double>.Build.DenseOfDiagonalArray(meanVector) * 

Matrix<double>.Build.Dense(DimensionCount, EnsembleCount, 1D); 

            ensembleMember = ensembleMember + 

RandomizeFromCovariance(covarianceMatrix); 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// Randomize ensemble member using existing member as mean and 

given covariance 

        /// </summary> 

        /// <param name="covarianceMatrix">CovarianceMatrix</param> 

        public void RandomizeMember(double[,] covarianceMatrix) 

        { 

            ensembleMember = ensembleMember + 

RandomizeFromCovariance(covarianceMatrix); 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// Calculate covariance matrix from ensemble member 

        /// </summary> 

        public double[,] CalculateCovariance() 

        { 

            Matrix<double> ensCovariance = ensembleMember * 

Matrix<double>.Build.Dense(EnsembleCount, EnsembleCount, 1); 

            ensCovariance = ensembleMember - (ensCovariance / 

EnsembleCount); 

            ensCovariance = 

ensCovariance.TransposeAndMultiply(ensCovariance) / EnsembleCount; 

            return ensCovariance.ToArray(); 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// Calculate ensemble mean. 

        /// </summary> 

        public double[] CalculateMean() 

        { 

            Vector<double> mean = Vector<double>.Build.Dense(EnsembleCount, 

1.0 / EnsembleCount); 

            mean = (ensembleMember.Transpose()).LeftMultiply(mean); 

            return mean.ToArray(); 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// Get member from selected ensemble 

        /// </summary> 

        /// <param name="selectedEnsemble">Selected ensemble</param> 

        public double[] GetMember(int selectedEnsemble) 

        { 

            double[] member = new double[DimensionCount]; 

            for (int i = 0; i < DimensionCount; i++) 

            { 

                member[i] = ensembleMember[i, selectedEnsemble]; 

            } 

            return member; 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// Randomization using given covariance matrix 

        /// </summary> 

        /// <param name="covarianceMatrix">Covariance matrix</param> 

        private Matrix<double> RandomizeFromCovariance(double[,] 

covarianceMatrix) 

        { 

            Matrix<double> cov = 

Matrix<double>.Build.DenseOfArray(covarianceMatrix); 

            int row = cov.RowCount; 
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            int col = cov.ColumnCount; 

            cov.MapInplace(c => Math.Abs(c)); 

            bool sym = cov.IsSymmetric(); 

            Evd<double> eig = cov.Evd(); 

            Matrix<double> d = eig.D; 

            for (int i = 0; i < d.ColumnCount; i++) 

            { 

                if (d[i, i] < 0) 

                    d[i, i] = 0; 

            } 

            cov = eig.EigenVectors * d * eig.EigenVectors.Transpose(); 

//this should be inverse instead of Transpose, but since we have symmetric 

matrix, the inverse is equal to transpose 

            double det = cov.Determinant(); 

            if (det <= 0) 

                cov = cov + 1E-3 * 

Matrix<double>.Build.DenseIdentity(cov.ColumnCount); 

            Cholesky<double> chol = cov.Cholesky(); 

 

            Matrix<double> correlatedRandom = chol.Factor * 

Matrix<double>.Build.Random(DimensionCount, EnsembleCount, new Normal()); 

            return correlatedRandom; 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// Execute absolute operation on ensemble member to remove negative 

values 

        /// </summary> 

        public void Absolute() 

        { 

            for (int ens = 0; ens < EnsembleCount; ens++) 

            { 

                for (int dim = 0; dim < DimensionCount; dim++) 

                { 

                    this[dim, ens] = Math.Abs(this[dim, ens]); 

                } 

            } 

        } 

    } 

} 

 


