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مطالعات جامع مخازن1 بــا به کارگیری شبیه ســازها از رایج ترین روش های 
پیش بینــی عملکــرد مخزن و برآورد ذخیره ی آنها اســت. بــه عالوه، نقش 
شبیه ســازی در کمی کردن عدم قطعیت و آنالیز اقتصادی بر کسی پوشیده 
نیست. اطمینان از نتایج شبیه سازی تا حدی است که موسسات سرمایه گذار 
در حوزه ی نفت و گاز برای اطمینان از سرمایه گذاری خود، از نتایج شبیه سازها 

استفاده می کنند. 
ایران یکی از بزرگ ترین کشورهای دارای ذخایر نفتی دنیا است که با داشتن 
سابقه ی بیش از صد سال در تولید نفت، به داشتن مخازن کربناته ی پیچیده 
و شکاف دار مشهور اســت. اندازه، ناهمگنی و مکانیسم های تولید این مخازن 
به گونه ای اســت که انجام شبیه سازی جریان ســیال در آنها با دشواری های 

زیادی روبرو است. 
به  عالوه، اکثر مخازن بزرگ ایران به نیمه ی دوم عمر خود رســیده و ضرورت 
تصمیــم در مورد روش های ازدیاد برداشــت2 از این مخازن هر روز بیشــتر 

احساس می شود. با توجه به این موارد، شبیه سازی دقیق این مخازن تنها راه 
اطمینان از تولید صیانتی از این ذخایر ملی است.]1-2[

در حال حاضر، شبیه ســازهای شناخته  شده ی نفت ســیاه بسیاری از جمله 
ECLIPSE، tNavigator، IMEX، INTERSECT و RETINA  در مقیــاس 

صنعتی جهت شبیه سازی سناریوهای مختلف میادین نفتی و گازی و مقیاس 
دانشــگاهی در جهت اهداف تحقیقاتی مورد استفاده قرار می گیرند. شریفی 
دارانی)1391( به تفصیل در مورد نقاط ضعف و قوت شبیه سازهای گوناگون 
پرداخت و به این نکته اذعان داشــت که نمی توان یک شبیه ساز خاص را به 
صورت کلی نسبت به سایر شبیه ســازها برتری داد.]3[ با این حال، شناخت 
نقاط قوت و ضعف شبیه سازها در مدل های گوناگون با خواص و مکانیسم های 
تولیدی متفاوت می تواند بخش باالدســتی صنعت نفت و گاز کشور را جهت 
انجام شبیه سازی های صحیح و نتیجه بخش در حوزه های صنعتی و تحقیقاتی 

هدایت کند. 
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مطالعات جامع مخازن با به کارگیری شبیه ســازها یکی از متداول ترین روش های پیش بینی عملکرد مخزن و 
برآورد ذخیره ی آنها اســت. در حال حاضر، شبیه سازهای شناخته شده ی نفت سیاه  ،  

IMEX، INTERSECT و RETINA  در مقیاس صنعتی جهت شبیه ســازی ســناریوهای مختلف میادین نفتی 

و گازی و مقیاس دانشــگاهی جهت اهداف تحقیقاتی مورد اســتفاده قرار می گیرند. در این خصوص، شناخت 
پتانسیل و نقاط قوت و ضعف این شبیه سازها در جهت انجام شبیه سازی های صحیح و نتیجه بخش در حوزه های 
صنعتی و تحقیقاتی، طبیعتا امری حیاتی است. هدف از این مطالعه، مقایسه ی دقت و سرعت شبیه سازی مدل 
میدان هفتکل توسط شبیه ساز بومی RETINA و دیگر شبیه سازهای تجاری و مقایسه ی نتایج آنها با شبیه ساز 
ECLIPSE به عنوان شبیه ساز مرجع است. یافته های حاصل از مقایسه ی نتایج شبیه سازها نشان می دهد که در 

نتایج فاز پیش بینی اختالفاتی وجود دارد که در این بین، شبیه ساز RETINA بیشترین تطابق را نسبت به سایر 
شبیه ســازها با شبیه ســاز ECLIPSE دارد. به عالوه، در اجرای موازی )Parallel Processing( با تعداد 8 هسته، 
کمترین زمان اجرا مربوط به شبیه ســاز ECLIPSE است. مقایســه ی خروجی شبیه سازها در تعداد هسته های 
متفاوت نشــان می دهد که یکی از مزایای شبیه ســاز RETINA بر خالف سایر شبیه سازها عدم وابستگی دقت 
نتایج به تعداد هســته ها می باشــد. لذا می توان گفت که در اجرای موازی با شبیه ســازهایی که با تغییر تعداد 
هســته ها، نتایج شبیه سازی تغییر می کنند )مانند ECLIPSE(، عالوه بر زمان اجرا باید دقت شبیه سازی را نیز 

به عنوان پارامترهای مهم در انتخاب تعداد هسته های شبیه سازی در نظر گرفت.
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  1   اطالعات شــرکت سازنده و نســخه های شبیه سازهای استفاده شده در این مطالعه

شرکت سازندهنسخه ی استفاده شدهشبیه ساز

RETINA2019.063)توسعه  فناوری همیار مهندسی )تفاهم

ECLIPSE2013.14شلمبرژه

INTERSECT2012.2شلمبرژه

IMEX2011.15گروه مدل سازی کامپیوتر

tNavigator18.16دینامیک جریان سنگ

هدف از این مطالعه، مقایسه ی دقت نتایج شبیه سازی در مدل میدان هفتکل 
توســط شبیه ســازهای RETINA، tNavigator، INTERSECT، IMEX در 
مقایسه با شبیه ساز ECLIPSE به عنوان شبیه ساز پایه می باشد. محدودیت های 
متعارف این شبیه سازها در مدل این میدان به همراه نحوه ی تبدیل مدل پایه 
از شبیه ســاز ECLIPSE به سایر شبیه سازها توضیح داده می شوند. به عالوه، 
کارکرد این شبیه ســازها از نقطه نظر پارامترهای سرعت اجرای شبیه سازی با 
تعداد هسته های متفاوت مانند گام زمانی، تعداد تکرارهای خطی و غیرخطی 
در این مدل واقعی مخزن با یکدیگر مقایســه می شــوند. جدول 1 اطالعات 

شبیه سازهای مورد استفاده در این مطالعه را نشان می دهد.

1- میدان هفتکل
میدان هفتكل از جمله ميادين شــكاف دار در ناحيه ی مسجد سليمان است 
كه در ســال 1306 كشف شد. به دلیل توقف 6 ساله ی تولید از این مخزن و 
در نتيجه باال رفتن فشــار، كاهش كشش سطحي و فشار موئينگي، مقداري 
گاز در نفت حل شــده و در اثر ريزش ثقلي مقداري نفت از كالهك گازي به 
ســتون نفتي اضافه شده كه سبب افزايش ستون نفت باقي مانده، شده است. 
میدان هفتكل از نوع مخازن شــكاف دار بوده و از سنگ كربناته )دولوميت و 
سنگ آهك( به طور غالب و اليه هايي از شيل و انيدريت تشكيل شده است.

مدل شبیه ســازی هفتکل شامل دو فاز تطابق تاریخچه و پیش بینی است، به 
این صورت که فاز تطابق تاریخچه از ابتدای زمان شبیه ســازی )سال 1928( 

تا سال 2002 و فاز پیش بینی از سال 2002 تا 2100 ادامه می یابد. 
 z، y، xاین مدل شبیه ســازی، تخلخل دوگانه7 بوده و تعداد سلول ها در راستای
به ترتیب 48، 22 و 11 است. همچنین تعداد کل سلول های فعال در مدل برابر 
با 11616 می باشــد. مدل دارای یک ناحیه ی سیال و تعادلی و 6 ناحیه ی اشباع 

است. 
مدل دارای اثر تاریخچه8 در فشار موئینگی آب ـ نفت و نیز یک آبده تحلیلی9 

از نوع کارتر ـ تریسی10 می باشد. از تعداد کل 34 چاه موجود در مدل، یک چاه 
تزریق گاز، یک چاه تولید گاز و مابقی تولیدی نفت هستند.

2- تبدیل فایل داده ی شبیه ساز ECLIPSE به شبیه سازهای دیگر
در این مطالعه، فایل داده ی آماده شــده ی مدل میدان هفتکل در شبیه ساز 
ECLIPSE در ابتدا به فرمت مناســب ورودی به شبیه سازهای دیگر تبدیل 

شــد. در ادامه، این نحوه ی تبدیل به فرمت های دیگر توضیح داده می شود. 
با توجه به اینکه شبیه ســازهای RETINA و tNavigator کامال بر اســاس 
فرمت فایل داده ی شبیه ســاز ECLIPSE توسعه داده شده اند، به هیچ گونه 
تبدیل دســتی نیاز نیســت. در واقع، این دو شبیه ساز به صورت دقیق فایل 
داده ی شبیه ســاز ECLIPSE را خوانده و ســپس جهت شبیه سازی آماده 

می کنند.]4-5[
جهت آماده ســازی فایل داده ی شبیه ســاز ECLIPSE به صورتی که قابلیت 
خوانده شــدن توســط INTERSECT وجود داشته باشــد، از ماژولی به نام 

Migrator استفاده می شود.]6 [ 

 INTERSECT را به فرمت قابل اجرا در ECLIPSE فایــل داده ی Migrator

درمی آورد. در واقع INTERSECT  به صورت مستقیم نمی تواند فایل داده ی 
 INTERSECT در ECLIPSE را بخوانــد. اجرای یک فایل داده ی ECLIPSE

یک فرآیند دو مرحله ای است:
Migrator -1 فایل داده ی ECLIPSE را خوانده و یک فایل متنی با پســوند 

AFI می نویسد.

INTERSECT -2 فایل AFI را خوانده و شبیه ســازی را بر اساس دستورات 
فایل AFI پیاده سازی می کند. ماژول Migrator گزارش مفصلی درباره ی فرآیند 
تبدیل در یک فایل PRT با نام basename_ECL2IX_MAKEAFI.PRT ایجاد 
می کند. در این فایل، لیســت تمام کلیدواژه هــای موجود و جزییات اینکه چه 
تعدادی از این کلیدواژه ها با موفقیت به فرمت مناسب INTERSECT درآمده، 
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توضیح داده شده است.
Migrator تبدیل کلیدواژه ها را به 4 دسته تقسیم می کند:]7[

الــف( FULLY_MIGRATED: تمــام داده هــای کلیــدواژه بــه فرمت
INTERSECT  تبدیل شده اند. 

ب( PARTIALLY_MIGRATED: تمــام داده هــای کلیــدواژه به فرمت 
INTERSECT تبدیل نشده اند که در این زمینه،Migrator  مشخص می کند 

که چه داده ای تبدیل شده و چه داده ای تبدیل نشده است.
ج( NOT_MIGRATED: ایــن کلیدواژه به فرمــت INTERSECT تبدیل 
نشــده است به این دلیل که Migrator توانایی تبدیل این کلیدواژه را ندارد و 

یا اینکه INTERSECT این کلیدواژه را پشتیبانی نمی کند.
د( IGNORED: این کلیدواژه اثری در شبیه سازی INTERSECT ندارد. 

 ،ECLIPSE و  INTERSECT توصیــه می شــود جهــت تطابــق نتایــج
 PARTIALLY_MIGRATED و NOT_MIGRATED کلیدواژه های نــوع

محتاطانه بازبینی شوند. 
 IMEX به صورتی که ECLIPSE جهت آماده سازی فایل داده ی شبیه ســاز
آن را بخواند، از ماژولی به نام Data Importer اســتفاده می شــود.]8[ اولین 
وظیفه ی Data Importer، خوانــدن تمام فایل داده ی ECLIPSE به صورت 
یک عمل واحد است، زیرا عملیات تبدیل به صورت کلیدواژه به کلیدواژه قابل 
انجام نیســت. هر کلیــدواژه ی ECLIPSE  از نظر ماژول Data Importer به 
دو دسته ی شناخته  شده11 یا شناخته  نشده12 تقسیم می شود. کلیدواژه های 
شناخته نشده، ممکن است به درستی شناخته نشود و کاربر می بایستی خود 
مســتقیما به صورت دســتی کلیدواژه ی معادل را در IMEX یافته و فرآیند 

ترجمه ی کلیدواژه را اعمال کند. 
پــس از اینکه فرآیند تبدیل با موفقیت تمام شــد، فایلی همنام با فایل داده 
و پســوند txt ساخته می شود که در آن لیســتی از کلیدواژه هایی که تبدیل 
نشــده اند شــامل NULL و UNKNOWN ارائه شده اســت. کلیدواژه های 
UNKNOWN بایــد حتما به صورت دســتی چک شــده و کاربر با توجه به 

دانش خود از شبیه ســازهای ECLIPSE و IMEX کلیدواژه یا کلیدواژه های 
معادل آن را بیابد.

نکاتی که هنگام تبدیل فایل داده ی ECLIPSE به IMEX باید در نظر گرفت 
عبارتند از:

 ،IMEX 1- برای فعال کردن فرآیند ریزش ثقلی مدل های تخلخل دوگانه در
بایســتی به کلیدواژه ی TRANSFER مقــدار 1 اختصاص یابد. الزم به ذکر 
است که برای این پدیده در ECLIPSE )و معادل فرموالسیون IMEX(، باید 
مدل Gravity Drainage با کلیدواژه ی GRAVDR استفاده شود. همچنین، 
  ،)IMEX )در   DKFRAC و   )ECLIPSE )در   DZMTRX کلیدواژه هــای 

هم ارز یکدیگر هستند.

2- در شبیه ساز ECLIPSE، مقدار فاکتور شکل )سیگما( به صورت مستقیم 
توســط کاربر به عنوان یک پارامتر ورودی مستقل به شبیه ساز داده می شود، 
در صورتــی که در شبیه ســاز IMEX، ابعاد بلوک ماتریــس به عنوان مقادیر 
ورودی در نظر گرفته می شــود و سپس از مدل گیلمن و کاظمی13 یا وارن و 
روت14 )مدل پیش فرض: گیلمن و کاظمی( جهت محاســبه ی مقدار سیگما 

استفاده می شود. 
فاکتور شــکل، در مدل های تخلخل دوگانه به عنــوان پارامتر تطابق در نظر 
گرفته شده و در دل تابع انتقال قرار می گیرد. فرموالسیون ریاضی تابع انتقال 
)عبارت انتقال ماتریس ـ شــکاف( در دو شبیه ساز IMEX و ECLIPSE به این 

قرار است:
:ECLIPSE برای شبیه ساز

معادله ی )1(: 
                                        

برای شبیه ساز IMEX )رابطه گیلمن و کاظمی(:
معادله ی )2(: 

                                           

در ایــن روابــط، Tr تابع انتقالK ،15 تراوایی مطلق بلــوک ماتریس،  فاکتور 
 DZMTRX همان Lz .ابعاد بلوک در جهات مختلف است Lx. Ly. Lz شکل و
می باشــد. با توجه به فرمول های1 و 2، باید مقادیر Lx و  Ly معادل برای هر 

سلول ماتریس محاسبه شود.
3- در بحث آغازســازی به روش تعادلی16، شبیه ســاز ECLIPSE اشباع آب 
سلول های زیر WOC 17 را برابر اشباع آب بیشینه در توابع اشباع فرض می کند، 
اما شبیه ســاز IMEX، همواره به صورت پیش فرض، اشباع آب سلول های زیر 
WOC را 1 در نظــر می گیــرد. برای تطبیق رفتــار IMEX، باید کلیدواژه ی 

WOC_SW با مقدار اشــباع آب بیشــینه )با توجه به توابع اشباع( وارد شود. 

عالوه بر این، در سلول های باالتر از GOC، شبیه ساز ECLIPSE مقدار اشباع 
نفت باقی مانده را با توجه به بیشــینه ی اشباع گاز و اشباع آب کاهش نیافتنی 

)قابل تشخیص در توابع اشباع ورودی( محاسبه می کند. 
این در حالی اســت که در شبیه ساز IMEX به صورت پیش فرض، اشباع نفت 
باقی مانده همواره در ســلول های باالتر از GOC صفر در نظر گرفته می شود. 
برای تطبیق این مهم با شبیه ســاز ECLIPSE، می بایســت بــه کلیدواژه ی 

GASZONE مقدار OIL اختصاص یابد.

4- در بحث آبده، در شــرایطی که فشــار مخزن از فشــار آبده متصل به آن 
بیشتر باشــد، شبیه ســاز ECLIPSE اجازه ی جریان آب از مخزن به آبده را 
می دهد )اصطالحا به این فرآیند نشــت آبده18 می گویند(، در حالی که نشت 

آبده در حالت پیش فرض در IMEX مجاز نیست. 
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 AQLEAK باید به کلیدواژه ی ،IMEX برای تطبیق این فرآیند در شبیه ســاز
مقدار ON اختصاص یابد.

3- محدودیت های شبیه سازها در مدل شبیه سازی میدان هفتکل
RETINA 1-3- شبیه ساز

هیچ گونه محدودیتی در انجام شبیه ســازی مدل شبیه سازی هفتکل توسط 
شبیه ساز RETINA وجود ندارد.

tNavigator 2-3- شبیه ساز 
tNavigator، بعضی از خروجی های مهم همانند خروجی برداشت نفت در اثر 

مکانیســم های مختلف )مانند تولید تجمعی نفت در اثر مکانیسم رانش گاز و 
آب( را پشتیبانی نمی کند.

INTERSECT 3-3- شبیه ساز 
 با توجه به اینکه نســخه ی موجود شبیه ســاز INTERSECT در شرکت ملی 
مناطق نفت خیــز جنوب، کلیــدواژه ی STOG را پشــتیبانی نمی کند، این 
کلیدواژه از فایــل داده ی اولیه ی مدل شبیه ســازی ECLIPSE جهت انجام 

مقایسه های منطقی و صحیح حذف شد. 
لــذا، تمامی اجراها بــدون در نظر گرفتــن کلیدواژه ی STOG انجام شــد. 
محدودیت دیگر شبیه ساز INTERSECT مربوط به مبحث حداقل گام زمانی 
اســت، به طوری که جهت همگرایی معادالت شبیه ســازی در حالت اجرای 
تک هسته ای، مقدار حداقل گام زمانی برابر با 0.001 روز در نظر گرفته شد تا 

اجرای تک هسته ای بدون مشکل پیش برود. 
الزم به ذکر اســت که این مهم در اجراها با تعداد هســته های دیگر مشاهده 
نشــد. INTERSECT همچنین بعضی از خروجی های مهم همانند خروجی 

برداشت نفت در اثر مکانیسم های مختلف را پشتیبانی نمی کند.

IMEX 4-3- شبیه ساز
 نسخه ی 2016.1 که هنگام انجام این مطالعه آخرین نسخه ی CMG موجود 
در شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب بوده است، دارای مشکالتی در مدل 

شبیه سازی هفتکل می باشد. 
با وجود اینکه امکان پیاده ســازی دو آیتم جدیــد آبده )تراکم پذیری کل19 و 
گرانروی آب آبده20( در نسخه CMG 2016.1 انجام شده است، اما به دالیلی 
 IMPLICIT به AIM 21 از جملــه اختالف زیاد نتایج در اثر تعویض روش حل

و اختالف زیاد نتایج در اجراها با تعداد هســته های متفاوت، تصمیم به انجام 
شبیه ســازی با نسخه ی 2011 که آخرین نســخه ی حاوی مجوز بوده است، 
گرفته شد. این نکات، محدودیت های مشــاهده شده ی شبیه ساز IMEX در 

مدل شبیه سازی هفتکل است:
1- بر خالف شبیه ساز ECLIPSE و دیگر شبیه سازها که در آنها کاربر می تواند 
 IMEX، DRSDT در زمان را وارد کند، در شبیه ساز DRSDT مقادیر متفاوت
فقط در ابتدای تاریخ شبیه ســازی و به صــورت ثابت در تمام فرآیند در نظر 
گرفته می شــود. به همین دلیل، کلیدواژه های DRSDT مدل شبیه ســازی 

هفتکل در زمان های مختلف جهت انجام مقایسه ی صحیح حذف شدند. 
2- در تبدیل فاکتور شــکل به مقادیر مناسب Lx و Ly، به دلیل مقدار 0.01 
تعریف شــده برای فاکتور شکل در مدل هفتکل و Lz برابر با 8، طبق روابطی 
که پیشــتر بیان شد)معادالت1 و 2(، مقادیر مناسبی برای Lx و Ly به دست 
نمی آمد.)به عبارتی، مقدار منفی محاسبه می شد که غیرمنطقی است( 
به همین دلیل، مقدار فاکتور شــکل در مدل شبیه ســازی اولیه به 0.0825 
  Lx برابر با 8 و با توجه به روابط باال، مقدار Lz تغییر داده شد و در نتیجه، با

و Ly برابر با 20 محاسبه شد. 
الزم بــه ذکر اســت عــدم امــکان تعریف مســتقیم فاکتور شــکل یکی از 
محدودیت های مهم شبیه ساز IMEX است چرا که ممکن است با مقادیر ابعاد 

بلوک ماتریس، نتوان محدوده ی خاصی از فاکتور شکل را ایجاد کرد.
3- بر خالف نسخه ی IMEX 2016 که در آن قابلیت تعریف تراکم پذیری 
کلی آبده وجود دارد، نســخه های پیشــین آن از جمله 2011 این قابلیت 
را ندارد. از آنجا که ظاهــرا در IMEX به صورت پیش فرض، تراکم پذیری 
کلــی آبده از حاصل جمع تراکم پذیری آب و ســنگ به دســت می آید، با 
تغییر تراکم پذیری آب از )در مدل اولیه( به 
 ECLIPSE تطابقی نســبتا رضایت بخش با شبیه ساز IMEX در شبیه ساز

)با تراکم پذیری آب  ( به دست آمد. 
IMEX -4، بعضــی از خروجی های مهم همانند خروجی برداشــت نفت در 
اثر مکانیســم های مختلف و خروجی های مرتبط با کارکرد اجرا )مانند تعداد 

تکرارهای خطی و غیرخطی( را پشتیبانی نمی کند.
الزم به ذکر است که از آنجا که تغییرات فاکتور شکل و حذف DRSDT باعث 
تغییرات در نتایج می شد، مقایسه ی شبیه ساز ECLIPSE و IMEX به صورت 

جداگانه انجام شد.

 4- جمع بندی
 در این قســمت نتایج شبیه سازی از دیدگاه دقت و پارامترهای عملکرد اجرا در 
مدل میدان هفتکل در شبیه سازهای استفاده شده با یکدیگر مقایسه می شوند.
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1-4- ارزیابی دقت
اشــکال1 و 2 نشــان می دهنــد که در مقیــاس میدان، چاه و ســلول در 
مدل شبیه ســازی هفتکل، به صورت کلی اختالف نســبتا محسوســی بین 
شبیه ســازهای ECLIPSE، INTERSECT، RETINA و tNavigator قابل 
مشــاهده نیســت. اگرچه در فاز پیش بینــی، بین نتایج برخــی پارامترها 
اختالفاتی دیده می شــود. برای مثال، نتایج مربوط به فشار میانگین میدان 
و فشــار جریانی ته  چاه )شکل 1( در شبیه سازهای مختلف، متفاوت است و 
در این خصوص، شبیه ساز RETINA نسبت به شبیه ساز های tNavigator و 

INTERSECT بیشترین تطابق را با شبیه ساز ECLIPSE دارد. 
همان طور که پیشتر گفته شد، شبیه ساز IMEX و ECLISPE به صورت 
 IMEX جداگانه با هم مقایســه می شوند. بر اساس شــکل3، شبیه ساز
نســبت به شبیه ســاز های دیگــر، از تطابق کمتری با نتایج شبیه ســاز 
ECLIPSE به دالیل مختلف از جمله عدم تعریف مســتقیم تراکم پذیری 

کل آبده در شبیه ساز IMEX برخوردار است.

  HK - 04 1  فشــار میانگین میدان و فشار ته چاهی چاه 

 2  اشــباع گاز سلول )12 5 35(

 3  مقایســه ی فشار میانگین میدان
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2-4- زمان اجرا
اشــکال 4 و 5 زمان تجمعی CPU نســبت به زمان پیشرفت شبیه سازی را 
به ترتیب در اجراهای1، 4 و 8 هســته ای در شبیه ســاز های مختلف نشان 
می دهد. الزم به ذکر اســت که تمامی اجراها با استفاده از کامپیوتری با این 

مشخصات انجام شد:
 Processor: Intel® Core™ i 6700-7 CPU @ 3.40 GHz. 8 Logical 

Processors

 RAM: 16 GB

 Graphic Card: Dedicated NVIDIA GeForce GT 730

شــکل6 مدت زمــان نهایی الزم جهت شبیه ســازی میــدان هفتکل را در 
شبیه ســاز های مختلــف در اجراهای1، 4 و 8 هســته ای نشــان می دهد. 
همان طور که مشــخص اســت، افزایش تعداد هســته ها، لزوما باعث بهبود 

مدت زمان اجرای شبیه سازی نمی شود. 
 ECLIPSE برای مثال، مدت زمان شبیه ســازی میدان هفتکل در شبیه ساز
در اجراهای1، 4 و 8 هســته ای حدود 0.49، 3.49 و 0.18 ســاعت است. 

 ECLIPSE، RETINA، کمترین مدت زمان شبیه سازی برای شبیه ساز های
INTERSECT و tNavigator بــه ترتیــب برابر با 0.18 ســاعت )در حالت 8 

هســته ای(،  0.48 ساعت )4 هسته ای(، 0.46 ســاعت )4 هسته ای(، و 1.62 
ســاعت )4 هســته ای( می باشــد. به عنوان یک مقایســه، در حالت اجرای 8 

هسته ای، از نظر مدت زمان شبیه سازی، این رابطه برقرار است:
tNavigator )2.04 hr( > RETINA )0.50 hr( > INTERSECT )0.47 hr(> 
ECLIPSE )0.18 hr( 

 IMEX همان طور که پیشــتر گفته شد، نسخه ی 2011 شبیه ساز نفت سیاه
فاقد توانایی الزم در خروجی گرفتن پارامترهای کارکرد زمان شبیه ســازی 
است. از طرفی، مجوز این نســخه از IMEX موجود در شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب، فقط تک هسته ای می باشد، لذا در این قسمت فقط به مدت 

زمان نهایی شبیه سازی توسط IMEX پرداخته شده است. 
در حالت تک هســته ای، از نظر مدت زمان شبیه ســازی، ایــن رابطه مورد 

استفاده قرار گرفته است: 
IMEX )4.6 hr( > tNavigator )2.04 hr( > RETINA )0.50 hr( > 
INTERSECT )0.47 hr(> ECLIPSE )0.18 hr(

 4  زمان کل cpu  در اجرای تک هســته ای )شــکل سمت چپ( و 4 هسته ای )شکل سمت راست(

 5  زمان کل cpu  در اجرای 8 هســته ای
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شــکل7 میــزان گام زمانی را نســبت به زمان پیشــرفت شبیه ســازی در 
شبیه ســازهای مختلف و اجرای 8 هسته ای نشــان می دهد. همان طور که 
 ECLIPSE، INTERSECT در این شکل مشــخص است، در شبیه سازهای
و tNavigator گام زمانی در فازهای تطابق تاریخچه و پیش بینی از 50 روز 
کمتر می باشــد، حال آنکه شبیه ســاز RETINA در فاز پیش بینی موفق به 
انجام عملیات شبیه سازی با گام زمانی 365 روز هم شده است که این مهم 

یکی از نقاط قوت این شبیه ســاز نسبت به سایر شبیه ساز ها است.

اشــکال8 و 9 میــزان گام زمانــی را در اجراهــای1، 4 و 8 هســته ای در 
شبیه ســازهای RETINA، ECLIPSE، INTERSECT و tNavigator نشان 

می دهد. 
برخالف شبیه سازهای ECLIPSE، INTERSECT و tNavigator که تعداد 
هســته ها باعث تغییراتی در گام زمانی شده است، این پارامتر اثری در گام 

زمانی در شبیه ساز RETINA ندارد.

 6  مدت زمان کل شبیه ســازی میدان هفتکل توســط شبیه سازهای مختلف در اجراهای1، 4 و 8 هسته ای

 7  مقایســه ی گام زمانی در شبیه ســازهای مختلف در اجرای 8 هسته ای

 8  گام زمانی شبیه ســاز RETINA )شکل ســمت چپ( و ECLIPSE )شکل سمت راست( در اجراهای1، 4 و 8 هسته ای
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شــکل 10 تعــداد تکرارهــای غیرخطــی را نســبت به زمان پیشــرفت 
شبیه ســازی در شبیه ســاز های مختلف و اجرای 8 هسته ای نشان می دهد. 
در شبیه ســازهای ECLIPSE، INTERSECT و RETINA تعداد تکرارهای 
غیرخطی در فازهای تطابق تاریخچه و پیش بینی از 35 بار کمتر می باشــد، 
حال آنکه تعداد تکرارهای غیرخطی شبیه ساز tNavigator در فاز پیش بینی 
به حدود 1800 هم رسیده است که خود یکی از دالیل افزایش زمان اجرای 

این شبیه ساز می باشد. 
اشــکال 11 و 12 تعــداد تکرارهــای غیرخطی را در اجراهــای1، 4 و 8 
و   RETINA، ECLIPSE، INTERSECT شبیه ســازهای  در  هســته ای 

tNavigator نشان می دهد. 
برخالف شبیه ســازهای ECLIPSE، INTERSECT، tNavigator که تعداد 
هســته ها باعث تغییراتی در تعداد تکرارهای غیرخطی شده است، تعداد 
هسته اثری در تعداد تکرارهای غیرخطی در شبیه ساز RETINA ندارد.

شکل13 تعداد تکرارهای خطی را نسبت به زمان پیشرفت شبیه سازی در 
شبیه سازهای مختلف و اجرای 8 هسته ای نشان می دهد. 

در شبیه سازهای ECLIPSE، INTERSECT و RETINA تعداد تکرارهای 
خطی در فازهای تطابق تاریخچه و پیش بینی از 1000 بار کمتر می باشد، 
حال آنکه تعداد تکرارهای خطی شبیه ســاز tNavigator در فاز پیش بینی 
به حدود 14500 بار هم رسیده است که خود یکی از دالیل افزایش زمان 

اجرای این شبیه ساز می باشد.
اشــکال14 و 15 تعداد تکرارهای خطی را در اجراهای1، 4 و 8 هسته ای 
 tNavigator و   RETINA، ECLIPSE، INTERSECT شبیه ســازهای  در 

نشان می دهد. 
برخالف شبیه سازهای ECLIPSE، INTERSECT و tNavigator که تعداد 
هسته ها باعث تغییراتی در تعداد تکرارهای خطی شده است، تعداد هسته 

هیچ اثری در تعداد تکرارهای خطی در شبیه ساز RETINA ندارد.

 9  گام زمانی شبیه ســاز  tNavigator )شــکل ســمت راست( و INTERSECT )شکل سمت چپ( در اجراهای1، 4 و 8 هسته ای

 10  تعداد تکرارهای غیرخطی )نیوتن( در شبیه ســازهای مختلف در اجرای 8 هســته ای
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 11  تعداد تکرارهای غیرخطی )نیوتن( در شبیه ســازهای ECLIPSE )شــکل ســمت راست( و RETINA )شکل سمت چپ( در اجراهای1، 4 و 8 هسته ای

 12  تعداد تکرارهای غیرخطی )نیوتن( در شبیه ســازهای tNavigator  )شــکل ســمت راست( و INTERSECT )شکل سمت چپ( در اجراهای1، 4 و 8 هسته ای

 13  تعداد تکرارهای خطی در شبیه ســازهای مختلف در اجرای 8 هســته ای
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 14  تعداد تکرارهای خطی در شبیه ســازهای ECLIPSE )شــکل ســمت راست( و RETINA  )شکل سمت چپ( در اجراهای1، 4 و 8 هسته ای

 16  فشــار میانگین میدان شبیه ســازهای ECLIPSE )شکل ســمت راست( و RETINA  )شکل سمت چپ( در اجراهای1، 4 و 8 هسته ای

 15  تعداد تکرارهای خطی در شبیه ســازهای tNavigator  )شــکل ســمت راست( و INTERSECT )شکل سمت چپ( در اجراهای1، 4 و 8 هسته ای

17  فشــار میانگین میدان شبیه ســازهای tNavigator  )شکل ســمت راست( و INTERSECT  )شکل سمت چپ( در اجراهای1، 4 و 8 هسته ای
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در این قســمت، اثر تعداد هسته ها در دقت نتایج بررسی می شود. برای این 
منظور، پارامتر فشار میانگین میدان در نظر گرفته می شود. اشکال16 و 17 

اثر تعداد هســته ها در فشار میانگین میدان را در شبیه سازهای 
INTERSECT،  ECLIPSE و tNavigator نشــان می دهــد. همان طــور که 

 INTERSECT و  RETINA مشخص است، یکی از نقاط قوت شبیه سازهای
این اســت که تعداد هسته ها هیچ اثری در فشار میانگین ندارد. 

حال آنکه، تعداد هسته ها باعث بروز تغییراتی در فشار میانگین میدان حاصل 
در شبیه ســاز های ECLIPSE و tNavigator می شود. لذا، در شبیه سازهایی 
هماننــد ECLIPSE و tNavigator اگر مبنای دقت را اجرای تک هســته ای 
فرض کنیم، عالوه بر ســرعت، باید دقت شبیه ســازی را نیــز به عنوان دو 

پارامتر کلیدی در انتخاب تعداد هســته های شبیه سازی مدنظر قرار داد. 
الزم بــه ذکر اســت که نتایج ایــن مطالعه، محدود بــه میدان هفتکل 
اســت و با توجه بــه اینکه با تعویض مدل شبیه ســازی و اطالعات آن، 
خواص استاتیکی و دینامیکی تغییر می کند، این احتمال وجود دارد که 
نتایج حاصل، از جمله مدت  زمان شبیه ســازی و به صورت عام کارکرد 

شبیه سازها متفاوت شود.

نتیجه گیری
،ECLIPSE این مطالعه با هدف مقایســه ی سرعت و دقت شبیه ساز های

tNavigator ،  RETINA ،  RETINA ،  INTERSECT و IMEX در فرآینــد 

شبیه ســازی میدان هفتکل انجام شد. در ابتدا، مشخصات مدل شبیه سازی 
هفتکل مورد بررســی واقع شد و ســپس نحوه ی تبدیل فایل داده ی آن از 
شبیه ســاز ECLIPSE به شبیه ســاز های دیگر توضیح داده شد. در ادامه، به 
بررســی محدودیت های شبیه ساز ها در این مدل خاص پرداخته شد و نهایتا 
نتایج دقت و ســرعت شبیه سازها با یکدیگر مقایسه شدند. محورهای اصلی 

نتایج به دست آمده از این مطالعه عبارتند از:
1- شبیه ســاز های RETINA و tNavigator بدون هیچ مشکلی و به صورت 
کامال اتوماتیک، توانایی خواندن و انجام شبیه ســازی فایل داده ی شبیه ساز 

ECLIPSE را دارا هستند.

2- جهــت تبدیل مدل شبیه ســازی ECLIPSE بــه IMEX، باید به برخی 
تفاوت های اساســی همچــون نحوه ی آغازســازی مدل )بر اســاس روش 
تعادلی(،تعریف آبــده، نحوه ی تعریف فاکتور شــکل و تغییرات میزان حل 

شــدن گاز در نفت با زمان )تغییرات DRSDT با زمان( توجه کرد.
3- یکی از محدودیت های بحرانی شبیه ســاز IMEX در مدل های تخلخل 
دوگانه، عدم امکان تعریف مســتقیم فاکتور شــکل است، زیرا ممکن است 

با مقادیر اقتباس شــده از ابعاد بلوک ماتریــس، نتوان محدوده ی خاصی از 
فاکتور شکل را ایجاد کرد.

4- مقایســه ی نتایج شبیه ســازهای مختلف با یکدیگر نشــان می دهد که 
 ECLIPSE، INTERSECT در فاز پیش بینی، اختالفاتی بین شبیه ســاز های
RETINA، و tNavigator دیــده می شــود. در ایــن خصــوص، بین ســایر 

شبیه ســازها، شبیه ســاز RETINA از تطابــق مناســب تری با شبیه ســاز 
ECLIPSE برخوردار اســت. شبیه ساز IMEX به دالیلی از جمله عدم امکان 

 ECLISPE تعریــف تراکم پذیری کل آبــده از کمترین تطابق با شبیه ســاز
برخودار است.

5- این باور که با افزایش تعداد هســته ها، مدت زمان کل شبیه سازی کمتر 
می شــود، صحیح نیست. به طور مثال، در شبیه ساز ECLIPSE زمان اجرای 
شبیه ســازی در حالت 4 هسته ای از حالت های1 و 8 هسته ای بیشتر است.
،ECLIPSE برای شبیه ساز های  6- کمترین مدت زمان شبیه ســازی 

RETINA، INTERSECT و tNavigator به ترتیب برابر با 0.18 ســاعت 

)8 هســته ای(، 0.48 ســاعت )4 هسته ای(، 0.46 ســاعت )4 هسته ای(، 
1.62 ســاعت )4 هسته ای( اســت. همچنین، بیشــترین مدت زمان اجرا 
مربوط به شبیه ســاز IMEX )4.6 ساعت در حالت تک هسته ای( می باشد.

7- بر خالف سایر شبیه سازها که دارای گام زمانی کمتر از 50 روز هستند، 
شبیه ســاز RETINA موفق به انجام شبیه ســازی با گام های زمانی باال )تا 
365 روز( نیز در فاز پیش بینی شــده است که این مسئله یکی از نقاط قوت 
این شبیه ساز می باشد. عالوه بر این، تعداد هسته ها هیچ اثری در گام زمانی 

و تعداد تکرارهای خطی و غیرخطی حاصل در  شبیه ســاز RETINA ندارد.
8- یکی از جنبه های منفی و از دالیل افزایش مدت زمان اجرا در شبیه ساز 
tNavigator، تعداد بسیار زیاد تکرارهای غیرخطی )تا 1800 بار( و تکرارهای 

خطی )تا 14500 بار( در فاز پیش بینی است.
 ،INTERSECT 9-  یکــی از نکات منفی مشــاهده شــده در شبیه ســاز
وابســتگی حداقل گام زمانی به تعداد هسته ها است، به طوری که در اجرای 
تک هســته ای، جهت همگرایی معادالت و پیشبرد شبیه سازی، حداقل گام 

زمانی به 0.001 روز کاهش یافت.
10- از نقاط قوت شبیه ســاز های RETINA و INTERSECT نسبت به سایر 

شبیه سازها، عدم وابستگی نتایج به تعداد هسته ها است. 
11-  در شبیه ســازهایی که با تغییر تعداد هسته ها، نتایج شبیه سازی عوض 
می شــوند )مانند ECLIPSE و tNavigator(، عالوه بر زمان اجرا، باید دقت 
شبیه ســازی را نیز بــه عنوان دو پارامتر مهم در انتخاب تعداد هســته های 

شبیه سازی مدنظر قرار داد.

پانویس هاپانویس ها
1. Full field s tudies
2. Enhanced Oil Recovery

3. Engineering Support and Technology Development 
)ESTD(

4. Schlumberger

 ادامه پانویس ها و منابع در )دبیرخانه( موجود است.


