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نرمافزار ايراني ROCSEL؛ اولین نرمافزار آنالیز دادههای معمولی و پیشمطالعه
آنالیز ویژه مغزههای نفتی
مهدی کالنتری میبدی* ،سیدرضا اسدالهپور ،شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب  

آنالیــز خــواص ســنگهای مخــازن بهدلیــل گســتردگی و پیچیدگــی ،دارای دشــواریهای بســیار
زیــاد اســت و ایــن مشــکل زمانــی پررنگتــر میگــردد کــه بــر خــاف دیگــر حوزههــای مهندســی
نفــت ،نرمافــزاری بــرای ایــن منظــور بهصــورت تجــاری موجــود نيســت کــه دلیــل عمــده ایــن فقــدان
نیــز همــان گســتردگی بســیار بــاالی مباحــث مربــوط بــه خــواص ســنگ نســبت بــه حوزههــای دیگــر
ماننــد خــواص ســیاالت میباشــد .ایــن عامــل باعــث گردیــده تــا مطالعــات مربــوط بــه خــواص
ســنگ تــا حــدود زیــادی غیــر بهینــه و کامــا ســلیقهای باشــد کــه ایــن مهــم بــا بررســی مطالعــات
خــواص ســنگهای پیشــین کام ـ ً
ا مشــخص و مبرهــن اســت .همچنیــن یکــی از مهمتریــن و البتــه
پرهزینهتریــن فرآیندهــای مطالعــات خــواص ســنگ ،مطالعــات آنالیــز ویــژه خــواص سنگهاســت
و هرچــه تعــداد نمونههــای ارســالی بــرای آنالیزهــای ویــژه باالتــر باشــد ،هزینــه و زمــان زیــادی نیــاز
خواهــد شــد .ایــن انتخــاب نمونــه نیــز تاکنــون بســیار غیربهینــه و ســلیقهای بــوده اســت .بنــا بــه ایــن
دالیــل ،توســعه نرمافــزاری بــرای آنالیــز سیســتماتیک و هماهنــگ دادههــای روتیــن و پیــش مطالعــه
آنالیزهــای ویــژه مغزههــای نفتــی در دســتور کار اداره سیســتمهای مهندســی مخــازن شــرکت ملــی
مناطــق نفتخیــز جنــوب قــرار گرفــت کــه نتایــج آن در قالــب نســخه اول نرمافــزار ROCSEL
معرفــی میگــردد.
خواص سنگهای مخازن یکی از مهمترین و در عین حال پیچیدهترین
مباحث مهندسی مخازن میباشد که تأثیر بهسزایی در شبیهسازی مخازن
و به تبع آن مدیریت مخزن دارد.
خواص سنگهای مخازن بهشدت وابسته به مورد است و از این جهت
نسبت به مباحث دیگر مندسی مخازن مانند خواص سیاالت مخازن
دارای پیچیدگی و گستردگی و عدمقطعیت بسیار میباشد .همین عامل
باعث شده است تا ایجاد راهکارهای سیستماتیک برای مطالعه خواص
سنگهای مخازن کمتر مورد توجه قرار گرفته و بیشتر مطالعات نیز تا
حد بسیار زیادی غیربهینه و سلیقهای باشند و در نتیجه ،نتایج مطالعات
خواص سنگ معموالً یکسان نبوده که این خود باعث تغییر در نتایج
شبیهسازی مخازن و به تبع آن تغییر در سناریوهای مدیریت و تولید
مخزن خواهد بود .عالوهبراین ،این غیر سیستماتیک بودن مباحث
مربوط به خواص سنگهای مخزن باعث گردیده تا نرمافزاری بهصورت
تجاری برای اینگونه مطالعات موجود نباشد.
از نظر هزینهای ،مباحث مربوط به مطالعات نامناسب و غیربهینه خواص
سنگ به دو دسته تقسیم میگردند؛ دسته اول هزینههای بهوجود
آمده در بلندمدت که مربوط به نتایج شبیهسازی انجام شده توسط
مطالعات خواص سنگ غیر سیستماتیک و غیر بهینه بوده و باعث اِعمال
سناریوهای نامناسب برای تولید از مخزن و در نتیجه ،کاهش ضریب
بازیافت در درازمدت و عدم دسترسی به بخشی از ذخیره مخزن و
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واژگان کلیدی:

آنالیـــز معمولی مغـــزه ،آنالیز ویـــژه مغزه،
پیشمطالعه آنالیـــز ویژه ،انتخـــاب نمونه،
نرم افـــزار ROCSEL

همچنین هزینه ناشی از حفاریهای نامناسب میگردد .بخش دوم شامل
هزینههای کوتاهمدت میگردد که مربوط به هزینه آنالیزهای ویژه
خواص سنگ مخزن میشود .آنالیزهای ویژه خواص سنگ ،آنالیزهایی
بهشدت گرانقیمت و زمانبر میباشند .این آنالیزها بر روی نمونههايی
از مجموعه نمونههای انتخابشده از آنالیزهای روتین انجام میگردند.
هرچه تعداد این نمونههای انتخاب شده جهت آزمایشهای ویژه کم
باشند ،زمان و هزینهي بهمراتب کمتری صرف خواهد شد؛ هرچند
نمونهها باید به تعداد کافی موجود باشد تا تمام خواص قسمتهای
مختلف مخزن را پوشش داده و دید درستی از مخزن به مهندس مخزن
ارایه نماید .عالوه براین ،انتخاب نمونهها باید بهگونهای باشد که به
درستی تمام نواحی جریان هیدرولیکی ( )HFUو زمینشناسی مخزن
را پوشش دهد تا تمام خواص این نواحی به درستی محاسبه گردد .این
مورد باعث میگردد تا در زمان توزیع خواص سلولها در شبیهساز ،به
هر سلول خواص درستی نسبت داده شود و در نتیجه ،نتایج شبیهسازی
بسیار دقیقتر گردند و باعث اِعمال سناریوی مناسب و مدیریت بهتر
مخزن میگردد و در واقع ،در صورتی که مطالعات مربوط به انتخاب
نمونههای آنالیزهای ویژه بهخوبی و بهصورت بهینه انجام گردد،
خودبهخود از ضررهای مربوط به نتایج نامطلوب شبیهسازی ناشی از
مطالعات نامناسب خواص سنگ ،جلوگیری مینماید.
بررسیهای صورت گرفته روی مطالعات انتخاب نمونه برای آنالیزهای
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ویژه که تاکنون انجام شده است ،بیانگر عدم بهینه بودن و تعداد باالی
نمونههای انتخاب شده برای آزمایشهای ویژه بودند .عالوهبراین،
اعمال سلیقه در این مطالعات بهدلیل عدم سیستماتیک بودن و دستی
بودن فرآیند انتخاب نمونه ،کام ً
ال نمایان و مشهود بودند[.]1
به این منظور پروژهای نرمافزاری بهمنظور آنالیز سیستماتیک دادههای
روتین مغزه و پیشمطالعه آنالیز ویژه مغزه در آذر  1393در اداره
سیستمهای مهندسی مخازن شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تعریف
گردید که نتیجه آن ،نسخه اول نرمافزار  ROCSELبود که در اسفند
 1394منتشر گردید[ .]2این نرمافزار دارای مشابه خارجی و داخلی نبوده
و برای اولین بار توسعه یافته است.
از قابلیتهای کلیدی نرمافزار  ،ROCSELبهصورت خالصه میتوان به
موارد زیر اشاره نمود[:]2
 انعطاف بسیار باال در ورود اطالعات مغزه و قابلیت کاهش یا افزایشخواص مورد نظر کاربر
ً
 قابلیت یکسانسازی و تصحیح جمعی اطالعات نمونهها که معموال درورود دادهها توسط آزمایشگاه رخ میدهند.
 قابلیت اعمال انواع فیلتر بهصورت ساختار درختی و بدون هیچگونهمحدودیت در نوع و تعداد فیلترها
 قابلیت اعمال زونبندیهای مختلف از جمله FZI ، FZI*، NCRQI ، MLPو  CRTبهصورت خودکار و دستی و همچنین قابلیت ورود این
زونبندیها از مطالعات جامع پیشین
 قابلیت اعمال وزندهی به نمونهها بهصورت دستی و یا از طریق سیستمپیشنهادی پیشرفته بر اساس دستهبندیهای مختلف هر یک از خواص و
پارامترهای نمونهها
 قابلیت انتخاب نمونه برای آزمایشهای ویژه توسط الگوریتمهایخودکار و دستی و بر اساس نمودارهای مختلف موردنظر کاربر
 قابلیت اعتبارسنجی متقابل نمونههای انتخابشده توسط نمودارهایمختلف و تصحیح آن
 قابلیت اعمال آنالیزهای آماری ،رسم نمودارهای مختلف و انجامرگرسیونهای مختلف بر روی دادههای هر مرحله و مقایسه آن با
دادههای مراحل دیگر به صورت کام ً
ال سیستماتیک
 قابلیت گزارشدهی کام ًال شفاف و مرحله به مرحله برای استفاده در
گزارشهاي مربوط به مطالعات خواص سنگ جهت مطالعات بعدی
 محیط کام ًال گرافیکی و کاربرپسند

اعمال مقادیر پیشفرض برای هر ستون جدول داده (مقادیری که در
صورت عدم ورود توسط کاربر ،بهصورت پیشفرض در فیلد مربوطه
وارد میگردد) و همچنین ساخت فیلدهای چند مقداره (مانند دستهبندی
آرچی) نیز در نظر گرفته شده است .برای ورود اطالعات نمونهها نیز
کاربر میتواند اطالعات نمونهها را از فایل اکسل خوانده و یا بهصورت
دستی وارد نماید .جداول مورد استفاده در  ROCSELاز قابلیت انجام
هرگونه بررسی و جستوجو برخوردار است.
-2یکسانسازی و فیلتر دادهها

معموالً قبل از آنالیز دادهها نیاز است تا یکسانسازی دادههای نمونهها
وگروهبندی آنها انجام گیرد که این امر بهصورت کام ً
ال تعاملی در
 ROCSELامکانپذیر میباشد .این گروهبندی هم برای مقادیر موجود
در ستونهای دارای تکمقدار و هم برای ستونهای دارای چندمقدار
امکانپذیر است .همچنین قابلیت اِعمال انواع فیلتر (به منظور اعمال Cut
 offو انواع حذف و فیلتر نمونهها) به صورت ساختار درختی و بدون
هیچگونه محودیتی در تعداد فیلتر یا مرحله اعمال فیلتر ،قابل اعمال
است .الزم به ذکر است که تمام مراحل اعمال فیلتر به صورت هوشمند

 1ساخت جدول داده ورودی مطابق نظر کاربر

 -1ورود اطالعات

برای آنالیز اطالعات مربوط به خواص سنگهای مخزن به دلیل
پیچیدگی زیاد و وابسته به مورد بودن ،الزم است تا انعطاف زیادی
برای ورود انواع مختلف داده وجود داشته باشد .به همین منظور در
نرمافزار  ،ROCSELترتیبی اتخاذ گردید تا کاربر خود بتواند ساختار
جدول داده ورودی را تغییر داده و مواردي را كه به آن نیاز دارد بر
حسب مورد به آن اضافه نموده و یا از آن حذف نماید .همچنین قابلیت
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بوده و نرمافزار به صورت خودکار نوع پارامتر انتخابی را شناسایی کرده
و تنظیمات متناسب با آن را اعمال مینماید.
-3دستهبندی نمونهها

در پیشمطالعات آنالیز ویژه و انتخاب نمونه برای آنالیزهای ویژه ،یکی
از مهمترین مواردی که باید درنظر قرار گیرد ،توزیع نمونههای انتخاب
شده است ،به گونهای که نمونههای انتخاب شده تمام نواحی مخزن را
پوشش داده و نتایج آزمایشهاي ویژه آن نمونهها قابل اِعمال در نواحی
مختلف مخزن بوده تا از این طریق بتوان در شبیهساز ،خواص درستی را
به هر سلول از مخزن نسبت داد.
بهطور معمول ناحیهبندی مخزن توسط روشهای زیر صورت میگیرد
که همگی توسط نرمافزار  ROCSELقابل انجام میباشد.
روش  :FZIاین روش ،مخزن را به نواحی دارای خواص جریان
هیدرولیکی مشابه تقسیم میکند[ .]3در این روش ،نمودار RQI
(رابطه )1-بر حسب ( NPIرابطه )2-در مقیاس لگاریتمی رسم میگردد
و سپس نواحی دارای خواص جریان هیدرولیکی مشابه بهصورت
خطوطی با شیب ( 1رابطه )4-و عرض از مبدا برابر با مقدار  FZIنماینده
آن ناحیه مشخص میگردند.
()1

						

()2
()3
()4
در نرمافزار  ROCSELناحیهبندی  FZIبه دو حالت قابل اعمال است.
 به صورت اتوماتیک توسط الگوریتم ژنتیک و با مشخص نمودنمحدوه هر ناحیه یا بدون آن
 به صورت دستی و وارد نمودن مقادیر  FZIهر ناحیهپس از اِعمال ناحیهبندی ،نرمافزار بهصورت خودکار نمونهها را به
ناحیه موردنظر نسبت داده و نمونه را با رنگی مشابه رنگ-خط نماینده
ناحیه نشان میدهد .از طرف دیگر ،معموالً یافتن تعداد دستههای بهینه
 FZIیک فرآیند نامشخص و سلیقهای بوده است .به این منظور چندین
الگوریتم متفاوت برای یافتن تعداد نواحی بهینه  FZIنیز در  ROCSELنظر
گرفته شده است که در ادامه به صورت مختصر توضیح داده میشوند.
روش  :Elbowدر این روش که بهترین روش برای یافتن تعداد ناحیه
بهینه میباشد ،نمودار خطای نمونهها از خط نماینده هر ناحیه (میزان
فاصله هر یک از نمونهها از خط نماینده ناحیهای که نمونه در آن ناحیه
قرار گرفته است) محاسبه میگردد .قاعدتاً با افزایش تعداد نواحی ،این
خطا کاهش مییابد اما میزان این کاهش خطا و به اصطالح شیب نمودار
خطا بر حسب تعداد دسته ،با افزایش تعداد دسته تغییر میکند و از یک
نقطه به بعد کاهش مییابد .به عبارتی ،از یک نقطه به بعد با افزایش
(Log(RQI)=Log(NPI)+Log(FZI

تعداد دسته ،تغییرات خطا کم میگردد که این تعداد دسته در واقع
تعداد دسته بهینه است.
روش هیستوگرام  :FZIدر این روش شکستگیهای نمودار هیستوگرام
لگاریتم  FZIبهعنوان تعداد دسته بهینه و مرز  FZIهر ناحیه در نظر گرفته
میشود .باید توجه داشت که این روش برای تعداد نمونههای کم (کمتر
از  250نمونه) کارآمد میباشد زیرا با افزایش تعداد نمونهها ،این نمودار
شدیدا ً به حالت پیوسته و تقریباً بدون شکستگی در میآید و در نتیجه،
این روش کارآیی خاصی نخواهد داشت .البته روش هیستوگرام FZI
برای یافتن مرز دستهها بسیار کارآمد است .محاسبات شکستگیها در
نرمافزار  ROCSELبه روش  K-Means Clusteringانجام ميشود.
روش هیستوگرام  :DRTاین روش نیز کام ً
ال مشابه روش هیستوگرام FZI
میباشد با این تفاوت که از نمودار هیستوگرام  DRTاستفاده میگردد.
این روش برای تعداد نمونههای باال (بیشتر از  250نمونه) کارآیی دارد
زیرا در تعداد نمونههای کم ،تعداد DRTها بسیار محدود بوده و قابلیت
تعریف و تشخیص شکستگی وجود ندارد.
(DRT=Round(2×Ln(FZI)+10.6
()6
ناحیهبنـدی اتوماتیـک  FZIدر نرمافـزار  ROCSELتوسـط الگوریتـم
ژنتیـک انجـام میگیـرد و بـه ایـن منظـور تنظیماتـی نیـز در نظـر گرفتـه
شـده اسـت کـه کاربر میتواند بـرای تغییـر پارامترهای ایـن الگوریتم از
آنهـا اسـتفاده نماید[.]2
روش  :NCRQIایـن روش مخـزن را براسـاس پتانسـیل تولیـد بـه نواحـی
دارای خـواص مشـابه تقسـیم مینماید[ .]4در ایـن روش نواحی مختلف
بهكمـك عـدم پیوسـتگیهای موجـود در نمـودار عمـق بـر حسـب
 NCRQIشناسـایی میگردنـد کـه هرچـه ایـن ناحیـه مسـطحتر باشـد،
خـواص جریانـی بهتـری داشـته و مخـزن از کیفیـت باالتـری برخوردار
خواهـد بـود .در مـورد ایـن روش ،نرمافـزار قابلیـت تشـخیص خـودکار
تعـداد نواحـی را بـر اسـاس روش  Elbowداشـته و همچنیـن کاربـر
میتوانـد نواحـی موردنظـر خـود را توسـط نشـانگر مـوس انتخـاب و یا
از طریـق ورود عمـق ابتـدا و انتهـای هـر ناحیـه ،آن را مشـخص نمایـد.
انتساب نقاط به هر ناحیه نیز بهصورت خودکار صورت میگیرد.

 3پنجره ناحیه بندی FZI
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()7
روش  :Modified Lorenzاین روش نواحی مخزن را بر اساس دو پارامتر
ظرفیت ذخیره (معادله )8-و ظرفیت جریانی (معادله )9-به نواحی مختلفی
تقسیم میکند که این نواحی توسط عدم پیوستگیهای موجود در نمودار
ظرفیت جریانی بر حسب ظرفیت ذخیره شناسایی میگردند و هرچه ناحیه
مورد نظر مسطحتر باشد ،ظرفیت ذخیره بیش از ظرفیت جریانی بوده و
در نتیجه کیفیت مخرنی ناحیه پایینتر است[ .]5در این روش نیز نرمافزار
قابلیت تشخیص خودکار تعداد بهبنه نواحی بر اساس روش  Elbowرا
دارد .همچنین کاربر میتواند نواحی مورد نظر خود را توسط نشانگر
موس انتخاب نموده و یا از طریق ورود عمق ابتدا و انتهای هر ناحیه
آن را مشخص نماید .انتساب نقاط به هر ناحیه نیز به صورت خودکار
صورت میگردد						 .
()8

 4پنجره انتخاب نمونه

()9
روش  :CRTدر این روش کاربر میتواند انواع مختلف دستهبندی
دلخواه را با مشخص نمودن پارامترهای موردنظر خود انجام دهد.
در نرمافزار  ،ROCSELکاربر میتواند با مشخص نمودن پارامترهای
موردنظر و محدوده و یا مقدار هر پارامتر ،ناحیه موردنظر خود را ایجاد
نماید .همچنین قابلیت ایجاد چندین نوع مختلف ناحیهبندی با نواحی
مختلف نیز امکانپذیر میباشد[.]2

 5پنجره اعتبار سنجی متقابل و انتخاب نمونه دستی

-4وزندهی نمونهها

معموالً در فرآیند انتخاب نمونهها برای آزمایشهاي ویژه ،تمایل
کاربر برای معیار قرار دادن و یا برتری دادن بعضی از پارامترها بر دیگر
پارامترها و همچنین برتری دادن بعضی از زیرپارامترها نسبت به هم نیز
وجود دارد .در نرمافزار  ROCSELکاربر توانایی اعمال این وزندهی را
به صورت سیستماتیک دارا میباشد .از آنجايي که معموالً کاربرهای
مبتدی دید مناسب و کاملی از پارامترها و نحوه برتری دادن آنها نسبت
به هم ندارند ،روشی هوشمند به نام  Recommender Systemدر نظر
گرفته شده است تا این وزندهی را به صورت خودکار اِعمال نماید[.]2
در این روش کاربر تنها پارامترهای موردنظر خود را مشخص مینماید
و نرمافزار بهصورت خودکار پرسشنامهای حاوی کمترین تعداد نمونه
ممکن شامل تمام موارد پارامترهای مشخص شده را به کاربر نشان
داده و از کاربر میخواهد که این نمونههای نماینده را به صورت نسبی
وزندهی نماید و نرمافزار بر اساس نحوه رفتار کاربر با این نمونهها،
وزندهی تمام نمونهها پیشبینی نموده و اعمال میکند.
-5انتخاب نمونه

یکی از مهمترین کاربردهای نرمافزار  ،ROCSELانتخاب نمونه
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 6رسم نمودارهای مختلف برای یک مجموعه داده

 7مشخصات آماری مجموعه دادهها
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 8رگرسیون انجام شده بر روی یک مجموعه از دادهها

 9پنجره یکسان سازی دادهها

 10اعمال فیلترها به صورت ساختار درختی

 11محاســبه تعــداد دســته  FZIبــه صــورت خــودکار توســط روش
Elbow

بهصورت سیستماتیک است .در نرمافزار  ROCSELشش الگوریتم
مختلف و بسیار قوی برای انتخاب خوکار نمونهها وجود دارد (که
خارج از حوزه بحث اين مقاله است ).که کاربر با مشخص نمودن تعداد
نمونه موردنیاز میتواند با استفاده از این الگوریتمها ،نمونههای انتخابی
را بهدست آورد .همچنین کاربر میتواند تعداد بهینه نمونهها را نیز به
روش ژنتیک محاسبه نمايد .نکته بسیار مهم این است که کاربر میتواند
نمودارهای خطایی را که میخواهد با استفاده از آنها نمونههای موردنظر
خود را انتخاب كند (بهعنوان مثال نمودارهای لورنز و هیستوگرام ،)FZI
مشخص نماید .در این زمینه هیچگونه محدودیتی وجود ندارد و کاربر
میتواند انواع نمودارهای نقطهای و یا هیستوگرام و یا هیستوگرام
تجمعی را مشخص نماید.
باید توجه داشت که نرمافزار این قابلیت را داراست که کاربر ،انتخاب
نمونه را به چند روش متفاوت انجام داده ،سپس آنها را مقایسه نموده و
بهترین آنها را انتخاب نماید.
عالوه بر این ،در  ROCSELقسمتی جهت اعتبارسنجی متقابل نمونههای
انتخاب شده و همچنین انتخاب و تصحیح نمونهدستی در نظر گرفته
شده است .در این بخش کاربر میتواند انواع نمودارهای مختلف را
برای نمونههای انتخاب شده و کل نمونهها رسم نموده ،توسط نشانگر،
نمونهها را انتخاب و یا از حالت انتخاب خارج كرده و تأثیر آن را بر
روی تمام نمودارها مشاهده و تأیید نماید.
-6آنالیزهای پیشرفته اطالعات

در  ROCSELکاربر میتواند انواع مختلفی از مجموعه دادهها را از هرکدام
ِ
مختلف آنالیز و با اعمال هرگونه فیلتر موردنظر،
از جداول دادهي مراحل
ساخته و برای آنها انواع نمودارها (Scatter، Box، Heatmap، Histogram،
 )Density Function، Stripرا رسم نماید .همچنين ،مشخصات آماری
(شاملMinimum، Maximum، Mean، Variance، P10 ،P90 ،
 Standard Deviation، Median، Skewnessو  )Kurtosisدادهها را
مشاهده نموده و انواع رگرسیون(خطی ،نمایی ،توانی ،لگاریتمی و چند
جملهای) را انجام دهد .عالوهبراين ميتواند هرکدام از این موارد را با
دادههای انتخابی مراحل دیگر مقایسه نماید.
-7گزارشدهی

همانگونه که قبال بیان گردید یکی از مشکالت مطالعات خواص سنگ
عدم سیستماتیک بودن این مطالعات و بهعبارتی عدم امکان ساخت
دوباره نتایج به دلیل مشخص نبودن نحوه رفتار با دادههاست .به این
منظور قسمت گزارشدهی در نرمافزار  ROCSELگنجانده شده است
که فعالیتهای اصلی کاربر بر روی دادهها را مشخص مینماید و کاربر
میتواند در گزارشهاي خود از آن استفاده نماید.

-8بررسی یک نمونه موردی انتخاب نمونه

در اينجا جهت درك بهتر موضوع ،یک نمونه موردي از مراحل انتخاب
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نمونه برای آزمایشهای ویژه که با استفاده از نرمافزار  ROCSELانجام
گرفته ،آورده شده است.
مشخصات دادههای مورد استفاده در جدول 1-آورده شده است:
در اولین مرحله ،برای راحتی کار ،دستهبندیهای آرچی به سه دسته
 T2 ، T1و T3دوباره دستهبندی میگردند که جزییات آن در شکل9-
مشخص است.
سپس ،تخلخل کمتر از  0/05و تراوایی کمتر از  0/01ميليدارسي فیلتر
میگردند که نتیجه آن ،ادامه مراحل انتخاب نمونه با  271نمونه است.
در ادامه ،تعداد نواحی بهینه  FZIتوسط روش  Elbowتعیین میگردد.
همانطور که در شکل 11-مشخص است ،تعداد نواحی بهینه 6 ،ناحیه است.
پس از آن ،توسط نمودار هیستوگرام تجمعی  ،Log FZIمحدودههای نواحی
 FZIمشخص میگردند که در شکل 12-نشان داده شده است.
در مرحله بعد ،نواحی  FZIبر اساس تعداد نواحی و مرزهای محاسبه
شده ،به صورت خودکار و توسط الگوریتم ژنتیک پیدا میگردند
(شکل.)13-
نواحی  NCRQIو  MLPنیز به صورت خودکار و توسط روش Elbow
مشخص میگردند(شکلهاي 14-و .)15
وزندهی نمونهها با استفاده از روش  Recommenderو با انتخاب
معیارهای  FZIو  NCRQIانجام میگردد (شکل )16-که نتایج نهایی
وزندهی نمونهها در شکل 17-نشان داده شده است.
در ادامه ،انتخاب نمونه با استفاده از روش  MRWSو با استفاده از
نمودارهای خطای لورنز و هیستوگرام  FZIبا تعداد  10دسته و با خطای
 AARDانجام میگردد .نتایج نمودارهای موردنظر در شکلهاي18-
و  19نشان داده شده است .باید توجه نمود که این نمودارها برای
انتخاب  30نمونه از  271نمونه میباشند که پوشش بسیار مناسبی را
نشان میدهند.
همچنین توسط روش  ORWSتعداد نمونه بهینه و نتایج آن نیز محاسبه
میگردد که در اين مثال ،براساس نتايج بهدست آمده،تعداد نمونه بهینه

 19عدد مشخص گرديد .نمودارهای خطای لورنز و هیستوگرام
بهترتیب در شکلهاي 20-و  21نشان داده شد ه است.
گزارش نهایی این انتخاب نمونه با جزییات آن در شکل 22-آورده
شده است.
FZI

-9اقدامات آتي

همانطور که گفته شد نرمافزار  ROCSELبرای آنالیز اطالعات معمولی
مغزه و پیشمطالعه آنالیز ویژه مغزه طراحی شده است .نسخه حاضر

 12پنجره یکسان سازی دادهها

13

محاسبه خودکار نواحی FZI

 1مشخصات دادههای مورد استفاده
پارامتر

محدوده

تعداد نمونه

316

عمق ()m

2427/35-2636/25

نوع نمونهها

VوH

تخلخل (نسبت)

0/071-23/67

چگالی ذره ()g/cc

2/67-2/91

تراوایی()md

0/04-66/38

A, A/B, A/C, B, B/C, B/D, C/D,
موارد موجود در دستهبندی آرچی
¤, ¥, $, §, ô, I, II, I/II, AN
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14

محاسبه خودکار نواحی NCRQI
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اولین گام از توسعه یک نرمافزار جامع آنالیز خواص سنگ و اطالعات
پتروفیزیکی مخزن است .در نسخههای بعدی ،امکانات زیر در نرمافزار
گنجانده خواهد شد:

15

محاسبه خودکار نواحی MLP

نمــودار هیســتوگرام  FZIانتخــاب  30نمونــه توســط روش
19
MRWS

 16وزندهی نمونهها با استفاده از روش Recommender

 20نمودار لورنز انتخاب  19نمونه بهینه توسط روش ORWS
 17معیارهای وزندهی نمونهها

18

نمودار لورنز انتخاب  30نمونه توسط روش MRWS

نمــودار هیســتوگرام  FZIانتخــاب  19نمونــه بهینــه توســط
21
روش ORWS

23

 .1بازنویسی محیط کاربری و طراحی نرمافزار بهصورت جریان کاری و
دیاگرامهای قابلتعریف توسط کاربر؛
 .2قابليت پردازش تصاوير  CTو حذف خودکار نمونه؛
 .3طراحی کامل برنامه آنالیز ویژه مغزه بر اساس نیازهای کاربران و پس
از انجام پیشمطالعه؛
 .4آنالیز اطالعات ویژه و دستهبندی خواص از طریق یکپارچهسازی
اطالعات معمولی و ویژه و با تمامی روشهای موجود در منابع فنی و نیز

نتيجهگيري

استفاده از نرمافزار  ROCSELمنجر به کاهش زمان انجام پیشمطالعه آنالیز
مغزه در حدود یکچهارم زمان قبلی میشود .عالوهبر کاهش چشمگی ِر
زما ِن انجام مطالعه ،کاربرد این نرمافزار ،سادگی و دقت بسیار باالتری را
بههمراه دارد .بسیاری از امکاناتی که هماکنون در نرمافزار وجود دارد
کام ً
ال نوین بوده و در هیچ مقاله و گزارشی یافت نمیشود .در واقع،
کاربران به الگوریتمهایی دسترسی یافتهاند که پیش از این وجود نداشته
است و همچنین اجرای بعضی از این الگوریتمها بهصورت دستی و سنتی
عم ً
ال ناممکن است.
در پایان باید ذکر نمود که نرمافزار  ROCSELتنها یکی از نرمافزارهای
توسعهدادهشده در اداره سیستمهای مهندسی مخازن شرکت ملی مناطق
نفتخیز جنوب است که اکثر این نرمافزارها قابلیت استفاده در سایر
شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران را نیز دارا هستند .ارائه سمینارهای
معرفی و استفاده آزمایشی از این نرمافزارها را میتوان یک پیشنهاد
کاربردی برای گسترش توسعه و استفاده از این نرمافزارها دانست.

 22گزارش نهایی انتخاب نمونه

13. Absolute Average Relative Deviation

7. Custom Rock Type

1. Hydraulic Flow Unit

14. Optimized Randomized Weighted

8. Cross Validation

2. Grid Properties Propagation

Selection

9. Scheme

3. Valid

15. Workflow

10. Normalized Porosity Index

4. Flow Zone Indicator

16. Data Analysis

11. Discretize Rock Typing

5. Normalized Cumulative Reservoir

12. Multiple Randomized Weighted

Quality Index

Selection

6. Modified Lorenz Plot
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روشهای توسعهدادهشده در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب؛
 .5آنالیز داده و مدلسازی پیشرفته؛
 .6قابلیتهای نموداری و گرافیکی باالتر؛
 .7پردازشهای پتروفیزیکی مانند متوسطگیری از خواص ،تطابق عمقي
نمودار و مغزه ،و غيره؛
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