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ضرورت تولید نرم افزارهاي داخلي و معرفي چند نرم افزار 
تولید شده در شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب

مقدمه
روش  هــاي  شــکل  گیري  ابتــداي  در 
مهندسي نفت در دهه 1930، اكثر محاسبات 
به شکل دســتي و یا با استفاده از نمودارهاي 
گرافیکــي و جداول از پیش محاســبه شــده 
انجام مي  گرفت. به تدریج در ســال  هاي بعد 
بــا قوي  تر شــدن جنبه  هاي تئــوري در مقابل 
روش  هــای تجربــي، روش  هاي محاســباتي 
گســترش یافت و نیــاز به ابزارهــاي مکانیزه 
براي انجــام محاســبات پیچیــده و تکراري 
احساس شــد. از ســوي دیگر با اختراع نیمه 
رســاناها در دهه 1950 توانایي  هاي رایانه  اي 
نیز توســعه یافته و به تدریــج رایانه به عنوان 
ابــزاري براي انجام این محاســبات به صنعت 
نفــت راه یافــت. امروزه تعداد شــركت  هاي 
تولید  كننده نرم  افزار چنان افزایش یافته كه در 
هر زمینه  اي از مهندسي نفت چندین نرم  افزار 

در بازار وجود دارد.
از ویژگــي كشــورهاي توســعه یافتــه، 

قرار گرفتــن دانش و فنــاوري در رأس هرم  
پیشرفت و تصمیم  گیري این جوامع است. در 
سال  هاي اخیر كشورمان در زمینه تولید علم و 
انتشار مقاالت پیشرفت  هاي فراواني داشته؛ به 
گونه اي كه از این نظر در رتبه اول كشورهاي 
منطقه قرار گرفته اســت، اما تولید علم زماني 
مي  تواند مفید باشد كه كاربردي شده و براي 
كشــور تولید ثروت كند. با وجود آنکه بیش 
از یکصد ســال از اكتشــاف و تولید نفت در 
كشــور مــا مي  گــذرد، تعــداد نرم  افزارهاي 
كاربردي مهندســي نفت كه در كشور تولید 
شده  اند بسیار كم است. هر چند تعداد زیادي 
پروژه پژوهشــي در دانشــگاه  ها بــراي تولید 
نرم  افزارها تعریف و اجرا شــده ولي متأسفانه 
تاكنون این نرم  افزارها نتوانســته  اند جایگزین 
نمونه  هاي خارجي شوند. بررسي دالیل عدم 
موفقیت این پروژه  ها از حیطه نوشــتار حاضر 
خــارج اســت، ولي مي  تــوان گفــت كه در 
صورت وجود ارتباط كافي و كارا بین مراكز 

دانشگاهي و پژوهشــي و صنعت، پروژه  هاي 
تولیــد نرم  افزار به موفقیت های عملی دســت 

پیدا خواهند كرد.
در شــركت ملــي نفــت ایران ســازمان 
مســتقلي براي تولید نرم  افــزار وجود ندارد و 
این فرضیه كه شــركت نفــت وظیفه  اي براي 
ساخت نرم  افزار ندارد باعث شده فعالیت  هاي 
منســجمي بــراي دســت یابی به ایــن هدف 
شــکل نگیرد. با وجــود اینکــه در این زمینه 
تولید شده اند،  انگشت  شــماري  نرم  افزارهاي 
ولي دســت  یابي به خودكفایي در این حوزه 
نیازمند برنامه  ریزی های دقیق و مدیریت منابع 

است.
در ایــن مقاله مزایاي تولیــد نرم  افزار در 
كشــور از جهات مختلف بررســي مي  شود و 
سپس ســه نرم  افزار از مجموعه نرم  افزارهایي 
كه در شــركت ملي مناطــق نفت  خیز جنوب 
تولید شــده و در حال اســتفاده هستند معرفي 

خواهند شد.

ظهراب دستخوان1، علي درخشان2، عبدالهادي ظریفي3  شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب
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1- ضرورت تولید نرم افزارهای داخلي
ضرورت تولید و استفاده از نرم  افزارهاي 
داخلي در صنعت نفــت از جنبه  هاي مختلفي 
قابل بررســي اســت. در شــرایط كنوني كه 
تحریم  هاي اقتصادي گسترده  تر شده، مزایاي 
ســاخت نرم  افزارهاي داخلــي را مي  توان از 

دیدگاه  هاي زیر بررسي كرد.

1-1- دست  یابي به دانش فني
تخصصي  نرم  افزارهاي  ســاخت  فناوري 
به صورت انحصاري در اختیار شــركت  هاي 
ســازنده اســت و معادالت مورد استفاده در 
محاسبات آنها به صورت كامل و یا كاربردي 
در منابــع و مقاالت ذكر نمي  شــود. بنابراین 
كاربر، نرم  افزار را به صورت یک جعبه ســیاه 
مي  بیند و نســبت به دلیل خطاها، اشکال  ها و 
مشکالت محاســباتي نرم  افزار تاحدي ناآگاه 
اســت. یکي از مهم  ترین مزایــای تولید یک 
نرم  افزار، دســت  یابي به دانش فني به كاررفته 
در آن به شکل تخصصي و كامل است كه در 
این صورت مي  توان اشــکاالت محاسباتي را 

نیز رصد و براي حل آنها اقدام كرد.

1-2- عدم وابستگي
خرید یــک نرم  افزار اولین قــدم ارتباط 
مشتري و سازنده و در حقیت شروع وابستگي 
به ســازنده اســت. نرم  افزارهــا در طول زمان 
نیازمنــد بازنگــري، تکمیل، به  روزرســاني و 
رفع خطاها هستند. شــركت  هاي تولیدكننده 
نرم  افــزار ســالیانه مبلغــي حــدود 20 درصد 
هزینه قرارداد اولیه را براي این گونه خدمات 
مطالبه مي  كننــد. عالوه بر ایــن، یادگیري و 
اســتفاده صحیــح و حرفــه  اي از نرم  افزارها، 
نیازمنــد شــركت در دوره  هــاي آموزشــي 
است كه توسط شــركت  هاي سازنده برگزار 
مي شــود. روشن اســت كه كاربران عادي و 
حتي حرفه  اي نمي  توانند به اندازه كساني كه 
در تولیــد و توســعه نرم  افزار نقش داشــته اند 
بر جزئیات نرم   افزاري و محاســباتي مســلط 

باشــند. به همین دلیل همواره نوعي وابستگي 
در آمــوزش و پشــتیباني نرم  افزارهــا برجاي 

مي  ماند.

1-3- جنبه  هاي اقتصادي
در شــركت ملــي نفــت ایــران تاكنون 
میلیون  هــا دالر صــرف خریــد و خدمــات 
پشــتیباني، به روزرساني و آموزش نرم  افزارها 
شــده اســت. به عنوان نمونه تنهــا حدود 45 
میلیارد ریال براي نرم  افزار شبیه  سازي جریان 
چند فازي OLGA طي چهار سال گذشته در 
دو شــركت زیر مجموعه شــركت ملي نفت 
ایران صرف شده اســت. اگر این هزینه  ها را 
براي همه نرم  افزارهاي صنایع باالدستي نفت 
در نظر بگیریم مي  بینیم كــه مبالغ زیادي ارز 
بــراي تهیه و خدمــات نرم  افزارها از كشــور 
خارج مي  شــود. هم  چنین در صــورت تولید 
نرم  افزارهــاي داخلــي، با فــروش نرم    افزار و 
خدمات فني مرتبط با آن به ســایر كشــورها 
مي  توان درآمد ارزي مناســبي براي كشــور 

ایجاد كرد.

1-4- نادرست بودن استفاده از نرم  افزارهاي 
قفل شکسته

از نظــر اخالقي، دینــي و قانوني تکثیر و 
استفاده از نســخه  هاي قفل  شکسته نرم افزارها 
نادرســت اســت. در حوزه قوانیــن داخلي، 
قانــون رعایــت حقــوق مؤلفیــن و مصنفین 
)مصــوب 1348( و نیــز قانــون حمایــت از 
رایانه  اي  نرم  افزارهاي  حقوق پدیدآورندگان 
)مصوب 1379( و در حوزه قوانین بین  المللي، 
مجموعه قوانین حق نشــر4 و مالکیت فکري، 
اســتفاده و تکثیر غیرمجــاز نرم  افزارها را منع 
مي  كننــد. واضــح اســت كه شکســتن قفل 
نرم  افزارهــا و اســتفاده از آنهــا باعث تضییع 
حقوق تولیدكننده شــده و در نهایت زیان و 
ورشکســتگي تولیدكننده را به دنبال خواهد 
داشــت كه این خود مي  تواند به عدم توسعه 
محصــول بیانجامــد. بایــد توجه داشــت كه 

اســتفاده وســیع از نرم  افزارهاي قفل  شکســته 
مي  توانــد منجر به تبعات حقوقــي بین  المللي 
و جریمه شــده و یــا باعث قطــع خدمات و 

پشتیباني شود.

1-5- امکان دقیق نبودن نتایج نرم  افزارهاي 
قفل  شکسته و محدود

تولید  كننــده  شــركت  هاي  از  برخــي 
نرم  افزار، نســخه  هاي متعــددي تحت عنوان 
دانشگاهي، ارزیابي و محدود منتشر مي  كنند 
تــا بــازار فعلــي و آینــده را بــراي پذیرش 
محصــوالت خود آمــاده كننــد. طبیعتاً یک 
شــركت محصول كامل خود را بــه رایگان 
در اختیــار دیگران قرار نمي  دهد و در عوض 
برخــي از قابلیت  هاي نرم  افزار دانشــگاهي یا 
ارزیابــي را محدود مي  كند. از ســوي دیگر 
شکســتن قفل نرم  افزارها مي  توانــد برخي از 
قابلیت  ها و ماژول  ها را غیرفعال كرده و سبب 

اشتباه در محاسبات شود.

1-6- در دســترس نبــودن نســخه اصلــي 
نرم  افزارهاي خارجي

عالوه بر موارد پیش  گفته، در حال حاضر 
بــه دلیل تحریم  هــاي بین  المللي امــکان تهیه 
نســخه  هاي اصلــي نرم  افزارها وجــود ندارد. 
این موضوع مي  تواند به عنوان مهم  ترین دلیل 
توســعه نرم  افزارهاي مهندسي نفت در داخل 

كشور مد  نظر قرار گیرد.

هیدروکربوري  مخــازن  ویژگي هاي   -7-1
کشور

یکي از دالیلي كه اغلب براي عدم دقت 
شبیه  ســازها و ســایر نرم  افزارهاي مهندســي 
مخازن ذكر مي  شود، ویژگي  ها و تفاوت  هاي 
شــرایط مخازن ایران با مدل  هاي موجود در 

نرم  افزارهاي خارجي است.
اگر تولیــد نرم  افزارهــاي داخلي مد  نظر 
قــرار گیرد مي  تــوان از ابتدا شــرایط پیچیده 
ســاختاري و عظیم زمین  شناســي، ســنگ و 
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سیال مخزن، شــکاف  دار بودن، الیه  اي بودن 
و ناهمگونــي مخازن را به عنوان پایه توســعه 

نرم  افزار قرار داد.

2- معرفي چند نرم افزار داخلي
در شــركت ملي مناطق نفت  خیز جنوب 
تاكنــون نرم  افزارهــاي متعددي تولید شــده 
است كه پس از ارزیابي و اطمینان از صحت 
عملکرد آنها در زمینه  هاي مختلف مهندســي 
مخازن و مهندسي بهره  برداري مورد استفاده 
قرار گرفته  اند. در شــماره  هاي پیشین ماهنامه 
اكتشــاف و تولیــد، نرم  افزارهاي محاســبات 
حجمي مخــازن و ارزیابي نمودارهاي بندش 
ســیمان از ایــن مجموعــه معرفي و تشــریح 
شدند]1و2[. در این شماره سه نرم  افزار دیگر 

به صورت اجمالي معرفي مي  شوند.

2-1- نرم افزار محاسبه سطوح تماس سیاالت 
در مخزن

یکي از نیازهاي مهندس مخزن در مراحل 
شبیه  ســازي، تطبیق تاریخچه مدل و پیش  بیني 
رفتار مخزن، اطالع از نحوه جابجایي سطوح 
تمــاس آب-نفــت و گاز-نفــت در مخزن 
است. بســته  هاي شبیه  ســازهاي تجاري مورد 
اســتفاده ماننــد Eclipse نمي  توانند تغییرات 
این ســطوح را به عنوان خروجــي در اختیار 
كاربر قرار دهند. روشــي كه تاكنون مرسوم 
بوده بررســي میزان اشــباع آب و گاز در هر 
بلوک شــبکه مدل و نیز در هر گام زماني از 
طریق فایل خروجي شبیه  ساز است كه كاري 

خسته  كننده، وقت  گیر و غیر  دقیق است.
مشکل فوق شركت ملي مناطق نفت  خیز 
جنوب را بر آن داشــت كه برنامه  اي با عنوان 
نرم افــزار محاســبه ســطوح تماس ســیاالت 
)FLC(5  را طراحــي و تولیــد كنــد. ایــن 
نرم افزار براي محاســبه ســطوح تماس آب-
نفــت و گاز-نفــت و ارتفاع ســتون نفتي در 
مدل هاي مخزن شــکاف  دار طبیعي با استفاده 

 Eclipse E100, E300 از نتایج شبیه سازهاي
 FLC تهیه شــده اســت. نرم افــزار IMEX و
خصوصیات هندسي سلول هاي مدل شبیه ساز 
و میزان اشباع آب و گاز را در هر گام زماني 
از فایــل خروجي شبیه ســاز دریافت نموده و 
عمــق میانگین ســطوح تمــاس آب-نفت و 
گاز- نفت و ارتفاع ســتون نفتي را محاســبه 

مي كند.
خروجي  هاي دیگر این نرم  افزار باالترین 
و پایین  ترین عمق اشــغال شده توسط آب و 
گاز و نیز حداقل و حداكثر ضخامت ســتون 
نفت اســت. كاربر مي  تواند به تعداد دلخواه 
ناحیــه یا ســکتور و یا موقعیت چــاه تعریف 
كــرده و تغییرات ســطوح تمــاس را در آنها 
پایــش كنــد. بنابرایــن عمق ســطوح تماس 
ســیاالت و ارتفاع ستون نفتي مي تواند عالوه 
بر مخزن، در چاه ها، قطاع ها و ناحیه هاي قابل 
تعریف توســط كاربر نیز محاســبه و نمایش 

داده شود.
ورودي این نرم افزار، فایل  هاي خروجي 
شبیه ساز است كه در آن مقادیر عمق، ارتفاع، 
حجم فضــاي متخلخل و تخلخل هر ســلول 
آمده است. عالوه بر این، مقدار اشباع آب و 

گاز سلول ها در هر گام زماني نیز باید در فایل 
 FLC مذكور موجود باشد. خروجي نرم افزار
شــامل مجموعه  اي از جدول ها و نمودارهاي 
میانگین، حداقل و حداكثر عمق سطح تماس 
آب - نفت، سطح تماس گاز - نفت، ارتفاع 
ســتون نفتي و مقادیر خصوصیات فیزیکي و 
اشباع سیال ها در هر سلول و هر زمان است.

روش كار نرم افــزار FLC خواندن فایل 
خروجي شبیه  ساز، بررسي میزان اشباع آب و 
گاز در هــر گام زماني و پایــش تغییرات آن 
نسبت به عمق مخزن و در نهایت یافتن عمقي 
است كه تغییر اشباع آب و یا گاز به حداكثر 
مي  رسد. براي محاسبه سطوح تماس میانگین 
از روش وزنــي بــر اســاس حجــم متخلخل 
بلوک  ها استفاده مي  شــود. شکل-1 نمونه  اي 
از نتایج محاســبات ســطح تمــاس را در این 

نرم  افزار نشان مي  دهد.
 

2-2- نرم افزار اطالعــات و پیش بیني برنامه 
تعمیر چاه ها

تهیــه نرم افــزار اطالعــات و پیش بینــی 
تعمیر چاه ها گامــی  در جهت مکانیزه كردن 
یکی از فعالیت های مهم در حوزه مهندســي 

FLC 1    نمایش تغییرات سطوح تماس سیاالت نسبت به زمان در نرم افزار  
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نفت، ارتفاع ستون نفتي و مقادير خصوصيات فيزيكـي   - نفت، سطح تماس گاز  - عمق سطح تماس آب  حداكثر
  .هر زمان استها در هر سلول و  و اشباع سيال

ساز، بررسي ميزان اشـباع آب و گـاز در هـر گـام زمـاني و        فايل خروجي شبيه خواندن FLCروش كار نرم افزار 
پايش تغييرات آن نسبت به عمق مخزن و در نهايت يافتن عمقي است كه تغيير اشباع آب و يا گاز بـه حـداكثر   

 .ودشـ   ها استفاده مـي   براي محاسبه سطوح تماس ميانگين از روش وزني بر اساس حجم متخلخل بلوك. رسد  مي
  .دهد  افزار نشان مي  اي از نتايج محاسبات سطح تماس را در اين نرم  نمونه 1- شكل

  

  
  FLCنرم افزار در  نسبت به زمان نمايش تغييرات سطوح تماس سياالت :1شكل
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بهره بــرداري اســت. این نرم افزار بر اســاس 
نیاز اداره مهندســی بهره برداری تهیه شــده و 
می توانــد به عنوان پایه اي در جهت ســاخت 
پایــگاه داده مدیریت مخازن مورد اســتفاده 

قرار گیرد.
 VBA در تهیه برنامه از كد نویســی زبان
در محیط Microsoft Access اســتفاده شده 
و براي نگهداري اطالعات از پایگاه داده ای 
SQL اســتفاده می شود. اتصال به پایگاه داده 

 Access بــا بــه كارگیری پروژه هــای SQL

انجام می شــود. هــدف از ایــن كار، امکان 
استفاده هم زمان اطالعات توسط چند كاربر 

و نگهداری اطالعات در یک محل است.
برنامه پنج ساله پیش بینی تعمیر چاه ها در 
دوره های شــش ماهه به منظــور برنامه ریزی 
تعمیر چاه هــای مناطق نفت خیــز جنوب در 
واحد تعمیر و تکمیل مهندســی بهره برداری 
تهیه می شود. هدف اصلی از تهیه این برنامه، 
پیش بینــی تعداد چاه های تعمیری پنج ســاله، 
تأمیــن كاال و خدمات مــورد نیاز و هم چنین 
مشــخص كــردن پتانســیل میادین شــركت 
مناطق نفت خیز جنوب در افزایش تولید نفت 
از طریــق تعمیر چاه ها اســت. بــه این منظور 

فهرستی از دســتگاه هاي حفاري شركت های 
ســرویس دهنده حفاری كه شــركت مناطق 
نفت خیزجنوب با آنها قرار داد بسته تهیه  شده 
و بر اساس توانایی هر دستگاه حفاري، جدول 
زمانی تعمیر برای آن مشــخص می شود. این 
برنامه تا حد زیادی زمان بندی كاری دكل ها 
را مشخص می كند. از نسخه نهایی شده برنامه 

می توان اطالعات زیر را به دست آورد:
* تعــداد دكل هــای آمــاده و در اختیار 

شركت مناطق نفت خیز جنوب
* برنامــه زمان بندی تعمیر چاه ها طی پنج 

سال آینده
* مشــکالت چاه هــا و نــوع تعمیری كه 
می توانــد در پیش بینی كاالی مــورد نیاز در 

سال های آتی مورد استفاده قرار گیرد.
* چاه هایی كه تعمیر آنها ضرورت دارد 
ولی بــه دلیــل محدودیت، نمی تــوان دكل 

مشخصی به آنها اختصاص داد.
* میــزان افزایش تولید بر اســاس تعداد 
چاه های تعمیر شده درسال جاری و سال های 

آتی.
آماده سازی برنامه پنج ساله تعمیر چاه ها 
در مــدت زمان مشــخص و در وقت مقرر از 

اهمیت باالیي برخوردار است. زیرا بر اساس 
اطالعات ایــن برنامه، تصمیم گیری های مالی 
و بودجــه ای در ســطح وزارت نفــت انجام 
می شــود. اطالعاتی كــه تا كنون بــه جداول 
داده ای تغذیه شــده  بر اساس اطالعات واحد 
آمار و اطالعات مهندسی بهره برداری است. 

اهم امکانات این برنامه عبارتند از:
* گــزارش روزانــه و آخریــن وضعیت 

دكل ها.
* اطالعات چاه ها )شــامل موقعیت، نوع 

چاه، نرخ تولید و ...(
* پیش بینی برنامه تعمیر چاه ها )پیش بینی 
اولیه شــركت هاي بهره برداري و برنامه نهایي 

تعمیر(
* امکان جستجو و تهیه آمار از اطالعات 

چاه ها و برنامه تعمیر
نــرم افزار اطالعــات و پیش بینــی تعمیر 
چاه هــا داراي پنجره هاي متعددي براي ورود 
یا مشــاهده و گزارش گیري اســت كه نماي 
یکي از آنها در شکل-3 نشان داده شده است.

داده های  اتوماتیک  تطابــق  نرم افزار   -3-2
PVT آزمایشگاهی

شناخت خواص سیاالت مخزن از اهمیت 
زیــادي در مرحلــه مطالعات و شبیه ســازي 
فرایندهاي برداشت از مخزن برخوردار است. 
از آنجا كــه براي در  اختیار داشــتن خواص 
ســیاالت در دماها و فشارهاي مختلف، انجام 
تعداد بســیار زیاد آزمایش هاي PVT از نظر 
زمان و هزینه مقدور نیســت، لزوم استفاده از 
مدل هاي ریاضي در بررسي خواص سیاالت 
مخزن كاماًل ضروري به نظر می رسد. از جمله 
این مدل ها، روابط مربوط به معادالت حالت6 
اســت كه از اهمیت زیــادي در صنعت نفت 
برخوردار هســتند و به صورت گســترده در 
نرم افزارهاي خواص ســیاالت مورد استفاده 

قرار مي گیرند.
تجربه نشــان داده اســت كــه معادالت 

FLC 2    نمایش عددي متغیرهاي مدل در نرم افزار  
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 FLCنمايش عددي متغيرهاي مدل در نرم افزار  :2شكل

  
  ها بيني برنامه تعمير چاه افزار اطالعات و پيش نرم - 2- 2

ه زهاي مهم در حو دن يكي از فعاليتكردر جهت مكانيزه   ها گامي بيني تعمير چاه افزار اطالعات و پيش نرمتهيه 
تواند به عنـوان   برداري تهيه شده و مي افزار بر اساس نياز اداره مهندسي بهره اين نرم. استبرداري  مهندسي بهره

 .د استفاده قرار گيرداي در جهت ساخت پايگاه داده مديريت مخازن مور پايه

استفاده شـده اسـت و بـراي نگهـداري      Microsoft Accessدر محيط  VBAدر تهيه برنامه از كد نويسي زبان 
 Accessهـاي   كارگيري پـروژه ه با ب SQLاتصال به پايگاه داده . شود استفاده مي SQLاي  اطالعات از پايگاه داده

يـك   اطالعات توسط چند كاربر و نگهداري اطالعـات در  زمان ده همامكان استفا ،كارهدف از اين . شود انجام مي
  .محل است
هـاي   ريـزي جهـت تعميـر چـاه     ماهه به منظـور برنامـه   هاي شش ها در دوره بيني تعمير چاه ساله پيش برنامه پنج

ن هـدف اصـلي از تهيـه ايـ     .دشو برداري تهيه مي خيز جنوب در واحد تعمير و تكميل مهندسي بهره مناطق نفت
دن كـر چنـين مشـخص    ساله، تأمين كاال و خدمات مورد نياز و هم هاي تعميري پنج بيني تعداد چاه برنامه، پيش

بـه ايـن منظـور    . هـا اسـت   خيز جنوب در افزايش توليد نفت از طريق تعميـر چـاه   مناطق نفتميادين پتانسيل 
د شو تهيه مي بستهآنها قرار داد  دهنده حفاري كه شركت با هاي سرويس هاي حفاري شركت فهرستي از دستگاه
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APM 4    فرم نمایش متغیرهاي رگرسیون و حدود آنها در نرم افزار  
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 APMدر نرم افزار  متغيرهاي رگرسيون و حدود آنها نمايش فرم: 4شكل

  

  
 APMدر نرم افزار  سازي بهينه از حاصل نتايج نمايش: 5شكل

  
  يريگ نتيجه

يـابي بـه دانـش فنـي توليـد       با توجه به موارد ذكر شده در اين مقاله از جملـه تحـريم هـاي اقتصـادي، دسـت     
براي اين منظور الزم است ساختار مسـتقلي   .رسد ضروري به نظر ميامري  در كشور افزارهاي مهندسي نفت نرم

لمـي  هـاي ع  سو و قابليـت  نفت از يكفني در صنعت  در شركت ملي نفت ايران ايجاد شود تا با گردآوري تجارب

حالت نمي توانند همیشــه به درستي و به طور 
دقیــق رفتار فازي ســیاالت را توصیف كند. 
این تأثیــر در تركیب هاي چند جزئي بســیار 
مشــهود تر اســت. به عنوان نمونــه، معادالت 
حالت، رفتار فازي ســیاالت )به ویژه سیاالت 
نزدیک به شرایط بحراني( را با خطاي زیادی 

پیش بیني می كنند.
نگــرش اخیــر در صنعــت نفــت براي 
مواجهه با این مشکل، كالیبراسیون یا تنظیم7 
معادله حالت در برابر داده هاي آزمایشگاهي 
در شــرایط یکسان دما و فشــار براي مطالعه 
یک مخزن مشــخص اســت. از سوي دیگر 
فرآیند كالیبراســیون فرآیندي زمان بر است 
بــه طوري كه در یک زمــان محدود، تنظیم 
پارامترهــا دقیــق و كامل نخواهد بــود. این 
فرآینــد در نرم افزارهاي تجــاري موجود از 
جملــه نرم افزار WinProp به گونه اي اســت 
كه كاربــر با توجه به مقایســه نتایج حاصل، 
پارامترهاي مختلــف و مؤثر بر معادله حالت 
را تا رسیدن به تطابق مورد نظر تغییر مي دهد. 
از طرفــي دســت یابي بــه جــواب حقیقي و 
واقعــي در بعضي از مدل هاي خواص ســیال 
كاري زمان بر و خســته كننده بــوده و كاربر 
باید تمركز الزم و مســتمر بر مســئله داشــته 
باشد. بنابراین دست یابي به ابزار یا روشي كه 
بتواند فرایند كالیبراسیون را سریع تر و دقیق تر 
به نتیجه برســاند از اهمیت زیادي برخوردار 

است.
بــا توجه به اهمیــت موضــوع، نرم افزار 
تطابق خــودكار خواص ســیال مخزن كه به 
اختصار APM نامیده می شــود جهت انجام 
 PVT تطابق خودكار داده هاي آزمایشگاهي
طراحي و برنامه نویســي شــد. ایــن نرم افزار 
ضمن اتصال به نرم افــزار WinProp فرآیند 
بهینه ســازي و تنظیم خواص اجزاء ســیال را 
انجام مي دهد. روش كار، استفاده از الگوریتم 
ژنتیک8 به عنوان الگوریتم بهینه سازي است. 
با توجه به خاصیت جســتجوي تصادفي این 

الگوریتم و هم چنین توابع به كار رفته در آن 
جهت تولید نسل هاي مختلف، این الگوریتم 
در اكثر موارد به سمت نقطه بهینه كلي سوق 

پیدا مي كند.
نتایــج حاصــل از كاربرد ایــن نرم افزار 
نشــان دهنده تطابق بسیار خوبی بین داده هاي 

  3    پنجره گزارش روزانه حفاری و تعمیر دکل در نرم افزار اطالعات و پیش بیني تعمیر چاه ها

 8صفحه  –ن دستخوا _افزارهاي داخلي و معرفي ضرورت توليد نرم _08

8 
 

 
  ها بيني تعمير چاه افزار اطالعات و پيش در نرم دكل تعمير وي حفار روزانه گزارش پنجره: 3 شكل

  
  PVTهاي آزمايشگاهي  افزار تطابق اتوماتيكي داده نرم - 3- 2

 مخـزن فرايندهاي برداشـت از   سازي شبيهو  عاتمطالمرحله  در زيادي اهميت از مخزن سياالت خواصشناخت 
انجـام تعـداد    مختلـف،  فشـارهاي  و دماهـا  در سياالت خواص داشتناختيار   دربراي  كه آنجا از .است برخوردار

 بررسـي  در رياضـي  هـاي  مدل از استفاده لزوم ،نيست مقدوراز نظر زمان و هزينه  PVT هاي آزمايش بسيار زياد
 6حالـت  معـادالت  بـه  مربـوط  روابـط  ،ها مدل اين جمله از. درس به نظر مي ضروري كامالً مخزن سياالت خواص
افزارهاي خواص سـياالت   و به صورت گسترده در نرم دنهست برخوردار نفت صنعت در زيادي اهميت از كه است

  .گيرند مورد استفاده قرار مي
 را سـياالت  فـازي  رفتـار  دقيق طوره ب و درستي به توانند هميشه نمي حالت معادالت كهاست  داده نشان تجربه
 رفتـار  معـادالت حالـت   ،ونهبه عنوان نم .است تر مشهود بسيار جزئي چند هاي تركيب در تأثير اين. كند توصيف
 در اخيـر  نگـرش . دنـ كن مي بيني پيش يرا با خطاي زياد )بحرانيشرايط  نزديك سياالت ويژهه ب( سياالت فازي

 در آزمايشـگاهي  هـاي  داده برابر در حالت معادله 7نظيمت يا اسيونكاليبر ،مشكل ناي با مواجهه براي نفت صنعت
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APM 5    نمایش نتایج حاصل از بهینه سازي در نرم افزار  

 10صفحه  –ن دستخوا _افزارهاي داخلي و معرفي ضرورت توليد نرم _08

10 
 

 
 APMدر نرم افزار  متغيرهاي رگرسيون و حدود آنها نمايش فرم: 4شكل

  

  
 APMدر نرم افزار  سازي بهينه از حاصل نتايج نمايش: 5شكل

  
  يريگ نتيجه

يـابي بـه دانـش فنـي توليـد       با توجه به موارد ذكر شده در اين مقاله از جملـه تحـريم هـاي اقتصـادي، دسـت     
براي اين منظور الزم است ساختار مسـتقلي   .رسد ضروري به نظر ميامري  در كشور افزارهاي مهندسي نفت نرم

لمـي  هـاي ع  سو و قابليـت  نفت از يكفني در صنعت  در شركت ملي نفت ايران ايجاد شود تا با گردآوري تجارب

آزمایشگاهي و نتایج به دست آمده از معادله 
حالت اســت؛ به گونه اي كه از دقت بهتري 
نســبت به حالت غیر خودكار آن برخوردار 
اســت. هم چنین با اســتفاده از ایــن نرم افزار 
مــدت زمان مــورد نیاز كاربر جهــت انجام 
تطابق داده هاي PVT به صورت چشم گیري 

كاهش مي یابد.
در ایــن نرم افــزار از الگوریتــم ژنتیک 
دودویــي9 به عنــوان الگوریتم بهینه ســازي 
استفاده شده است. در این نوع الگوریتم، هر 
یــک از متغیرها به رشــته اي از اعداد صفر و 
یک تبدیل مي شوند و بعد از آن عملگرهاي 
 تقاطــع و جهــش، بــر روي ایــن رشــته ها 

اعمال مي شوند.
در این برنامه با توجه به بازه هاي مشخص 
شــده پارامترهاي رگرســیون، تعــداد معیني 
جمعیــت اولیه به صــورت تصادفــي تولید 
مي شــود. هــر جمعیت، ســري هاي مختلفي 
از پارامترهاي رگرســیون را شــامل مي شود 
كه هركدام شــامل خطــاي معیني هســتند. 
جمعیت تولید شــده بر اساس كمترین میزان 
خطــا مرتب شــده و الگوریتــم جهت تولید 
كروموزم هــاي بهتــر و در نتیجه رســیدن به 
خطاي كمتــر پیش مــي رود. از آنجایي كه 
در ایــن الگوریتــم از ســري هاي مختلــف 
پارامترهاي رگراســیون اســتفاده مي شــود، 

امکان به دام افتــادن الگوریتم در نقطه بهینه 
محلي به حداقل مي رسد.

متغیرهــاي  تعریــف  پنجــره  شــکل-4 
رگرســیون و حدود آنهــا را در این نرم افزار 
نمایــش مي دهد. در شــکل-5 نمایشــي از 
داده هاي آزمایشــگاهي و محاسبه شده ارائه 

گردیده است.

نتیجه گیري
با توجه به موارد ذكر شــده در این مقاله 
از جمله تحریم هاي اقتصادي، دست یابي به 
دانش فني تولید نرم افزارهاي مهندســي نفت 
در كشــور امــري ضروري به نظر مي رســد. 
براي این منظور الزم اســت ساختار مستقلي 
در شــركت ملي نفت ایران ایجاد شــود تا با 
گــردآوري تجارب فنــي در صنعت نفت از 
یک ســو و قابلیت هــاي علمي دانشــگاه ها و 
مراكز پژوهشي از سوي دیگر، زمینه ساخت 
و توســعه نرم افزارهــا فراهــم شــود. تجربه 
تولید بیش از ده نرم افزار در شــركت مناطق 
نفت خیــز جنوب نشــان مي دهد كــه امکان 
تولید نرم افزارهاي حرفه اي در داخل كشــور 
و صنعت نفت به خوبي وجود دارد. روشــن 
اســت كه براي رســیدن به نتیجــه بهتر الزم 
است تا علوم مختلفي از جمله مهندسي نفت، 
شیمي، مکانیک سیاالت، نرم افزار و هم چنین 

ریاضیات تجمیع و مدیریت شوند.
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