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ضرورت توليد نرمافزارهاي داخلي و معرفي چند نرمافزار

توليد شده در شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
ظهراب دستخوان ،1علي درخشان ،2عبدالهادي ظريفي

مقدمه
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شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

در ابتــداي شــكلگيري روشهــاي
مهندسي نفت در دهه  ،1930اكثر محاسبات
به شكل دســتي و يا با استفاده از نمودارهاي
گرافيكــي و جداول از پيش محاســبه شــده
انجام ميگرفت .به تدريج در ســالهاي بعد
بــا قويتر شــدن جنبههاي تئــوري در مقابل
روشهــای تجربــي ،روشهاي محاســباتي
گســترش يافت و نيــاز به ابزارهــاي مكانيزه
براي انجــام محاســبات پيچيــده و تكراري
احساس شــد .از ســوي ديگر با اختراع نيمه
رســاناها در دهه  1950تواناييهاي رايانهاي
نيز توســعه يافته و به تدريــج رايانه به عنوان
ابــزاري براي انجام اين محاســبات به صنعت
نفــت راه يافــت .امروزه تعداد شــركتهاي
توليدكننده نرمافزار چنان افزايش يافته كه در
هر زمينهاي از مهندسي نفت چندين نرمافزار
در بازار وجود دارد.
از ويژگــي كشــورهاي توســعه يافتــه،
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قرار گرفتــن دانش و فنــاوري در رأس هرم  
پيشرفت و تصميمگيري این جوامع است .در
سالهاي اخير كشورمان در زمینه توليد علم و
انتشار مقاالت پيشرفتهاي فراواني داشته؛ به
گونهاي كه از اين نظر در رتبه اول كشورهاي
منطقه قرار گرفته اســت ،اما توليد علم زماني
ميتواند مفيد باشد كه كاربردي شده و براي
كشــور توليد ثروت كند .با وجود آنكه بيش
از يكصد ســال از اكتشــاف و توليد نفت در
كشــور مــا ميگــذرد ،تعــداد نرمافزارهاي
كاربردي مهندســي نفت كه در كشور توليد
شدهاند بسيار كم است .هر چند تعداد زيادي
پروژه پژوهشــي در دانشــگاهها بــراي توليد
نرمافزارها تعريف و اجرا شــده ولي متأسفانه
تاکنون اين نرمافزارها نتوانســتهاند جايگزين
نمونههاي خارجي شوند .بررسي داليل عدم
موفقيت اين پروژهها از حيطه نوشــتار حاضر
خــارج اســت ،ولي ميتــوان گفــت كه در
صورت وجود ارتباط كافي و كارا بين مراكز

دانشگاهي و پژوهشــي و صنعت ،پروژههاي
توليــد نرمافزار به موفقیت های عملی دســت
پیدا خواهند کرد.
در شــركت ملــي نفــت ايران ســازمان
مســتقلي براي توليد نرمافــزار وجود ندارد و
اين فرضيه كه شــركت نفــت وظيفهاي براي
ساخت نرمافزار ندارد باعث شده فعاليتهاي
منســجمي بــراي دســت یابی به ایــن هدف
شــكل نگيرد .با وجــود اینکــه در این زمینه
نرمافزارهاي انگشتشــماري توليد شدهاند،
ولي دســتيابي به خودكفايي در اين حوزه
نيازمند برنامهريزی های دقيق و مديريت منابع
است.
در ايــن مقاله مزاياي توليــد نرمافزار در
كشــور از جهات مختلف بررســي ميشود و
سپس ســه نرمافزار از مجموعه نرمافزارهايي
كه در شــركت ملي مناطــق نفتخيز جنوب
توليد شــده و در حال اســتفاده هستند معرفي
خواهند شد.
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 -1ضرورت توليد نرمافزارهای داخلي
باشــند .به همين دليل همواره نوعي وابستگي اســتفاده وســيع از نرمافزارهاي قفلشكســته
ضرورت توليد و استفاده از نرمافزارهاي در آمــوزش و پشــتيباني نرمافزارهــا برجاي ميتوانــد منجر به تبعات حقوقــي بينالمللي
و جريمه شــده و يــا باعث قطــع خدمات و
داخلي در صنعت نفــت از جنبههاي مختلفي ميماند.
قابل بررســي اســت .در شــرايط كنوني كه
پشتيباني شود.
تحريمهاي اقتصادي گستردهتر شده ،مزاياي  -3-1جنبههاي اقتصادي
ســاخت نرمافزارهاي داخلــي را ميتوان از
در شــركت ملــي نفــت ايــران تاكنون  -5-1امكان دقيق نبودن نتايج نرمافزارهاي
دیدگاههاي زير بررسي کرد.
ميليونهــا دالر صــرف خريــد و خدمــات قفلشكسته و محدود
برخــي از شــركتهاي توليدكننــده
پشــتيباني ،به روزرساني و آموزش نرمافزارها
 -1-1دستيابي به دانش فني
شــده اســت .به عنوان نمونه تنهــا حدود  45نرمافزار ،نســخههاي متعــددي تحت عنوان
فناوري ســاخت نرمافزارهاي تخصصي ميليارد ريال براي نرمافزار شبيهسازي جريان دانشگاهي ،ارزيابي و محدود منتشر ميكنند
به صورت انحصاري در اختيار شــركتهاي چند فازي  OLGAطي چهار سال گذشته در تــا بــازار فعلــي و آينــده را بــراي پذيرش
ســازنده اســت و معادالت مورد استفاده در دو شــركت زير مجموعه شــركت ملي نفت محصــوالت خود آمــاده كننــد .طبيعتاً يك 
محاسبات آنها به صورت كامل و يا كاربردي ايران صرف شده اســت .اگر اين هزينهها را شــركت محصول كامل خود را بــه رايگان
در منابــع و مقاالت ذكر نميشــود .بنابراين براي همه نرمافزارهاي صنايع باالدستي نفت در اختيــار ديگران قرار نميدهد و در عوض
كاربر ،نرمافزار را به صورت يك جعبه ســياه در نظر بگيريم ميبينيم كــه مبالغ زيادي ارز برخــي از قابليتهاي نرمافزار دانشــگاهي يا
ميبيند و نســبت به دليل خطاها ،اشكالها و بــراي تهيه و خدمــات نرمافزارها از كشــور ارزيابــي را محدود ميكند .از ســوي ديگر
مشكالت محاســباتي نرمافزار تاحدي ناآگاه خارج ميشــود .همچنين در صــورت توليد شكســتن قفل نرمافزارها ميتوانــد برخي از
اســت .يكي از مهمترين مزایــای توليد يك  نرمافزارهــاي داخلــي ،با فــروش نرمافزار و قابليتها و ماژولها را غيرفعال کرده و سبب
نرمافزار ،دســتيابي به دانش فني به كاررفته خدمات فني مرتبط با آن به ســاير كشــورها اشتباه در محاسبات شود.
در آن به شكل تخصصي و كامل است که در ميتوان درآمد ارزي مناســبي براي كشــور
 -6-1در دســترس نبــودن نســخه اصلــي
اين صورت ميتوان اشــكاالت محاسباتي را ايجاد کرد.
نيز رصد و براي حل آنها اقدام كرد.
نرمافزارهاي خارجي
عالوه بر موارد پيشگفته ،در حال حاضر
 -4-1نادرست بودن استفاده از نرمافزارهاي
 -2-1عدم وابستگي
بــه دليل تحريمهــاي بينالمللي امــكان تهيه
قفل شكسته
خريد يــك نرمافزار اولين قــدم ارتباط
از نظــر اخالقي ،دينــي و قانوني تكثير و نســخههاي اصلــي نرمافزارها وجــود ندارد.
مشتري و سازنده و در حقيت شروع وابستگي استفاده از نســخههاي قفلشكسته نرم افزارها اين موضوع ميتواند به عنوان مهمترين دليل
به ســازنده اســت .نرمافزارهــا در طول زمان نادرســت اســت .در حوزه قوانيــن داخلي ،توســعه نرمافزارهاي مهندسي نفت در داخل
نيازمنــد بازنگــري ،تكميل ،بهروزرســاني و قانــون رعايــت حقــوق مؤلفيــن و مصنفين كشور مدنظر قرار گيرد.
رفع خطاها هستند .شــركتهاي توليدكننده (مصــوب  )1348و نيــز قانــون حمايــت از
نرمافــزار ســاليانه مبلغــي حــدود  20درصد حقوق پديدآورندگان نرمافزارهاي رايانهاي  -7-1ويژگيهاي مخــازن هيدروكربوري
هزينه قرارداد اوليه را براي اينگونه خدمات (مصوب  )1379و در حوزه قوانين بينالمللي ،كشور
يكي از داليلي كه اغلب براي عدم دقت
مطالبه ميكننــد .عالوه بر ايــن ،يادگيري و مجموعه قوانين حق نشــر 4و مالكيت فكري،
اســتفاده صحيــح و حرفــهاي از نرمافزارها ،اســتفاده و تكثير غيرمجــاز نرمافزارها را منع شبيهســازها و ســاير نرمافزارهاي مهندســي
نيازمنــد شــركت در دورههــاي آموزشــي ميكننــد .واضــح اســت که شكســتن قفل مخازن ذكر ميشود ،ويژگيها و تفاوتهاي
است كه توسط شــركتهاي سازنده برگزار نرمافزارهــا و اســتفاده از آنهــا باعث تضييع شــرايط مخازن ايران با مدلهاي موجود در
مي شــود .روشن اســت كه كاربران عادي و حقوق توليدكننده شــده و در نهايت زيان و نرمافزارهاي خارجي است.
اگر توليــد نرمافزارهــاي داخلي مدنظر
حتي حرفهاي نميتوانند به اندازه كساني كه ورشكســتگي توليدكننده را به دنبال خواهد
در توليــد و توســعه نرمافزار نقش داشــتهاند داشــت كه اين خود ميتواند به عدم توسعه قــرار گيرد ميتــوان از ابتدا شــرايط پيچيده
بر جزئيات نرم افزاري و محاســباتي مســلط محصــول بيانجامــد .بايــد توجه داشــت كه ســاختاري و عظيم زمينشناســي ،ســنگ و
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از نتايج شبيهسازهاي Eclipse E100, E300

گاز سلولها در هر گام زماني نيز بايد در فايل
مذكور موجود باشد .خروجي نرمافزار FLC
شــامل مجموعهاي از جدولها و نمودارهاي
ميانگين ،حداقل و حداكثر عمق سطح تماس
آب  -نفت ،سطح تماس گاز  -نفت ،ارتفاع
ســتون نفتي و مقادير خصوصيات فيزيكي و
اشباع سيالها در هر سلول و هر زمان است.
روش كار نرم افــزار  FLCخواندن فايل
خروجي شبيهساز ،بررسي ميزان اشباع آب و
گاز در هــر گام زماني و پايــش تغييرات آن
نسبت به عمق مخزن و در نهايت يافتن عمقي
است كه تغيير اشباع آب و يا گاز به حداكثر
ميرسد .براي محاسبه سطوح تماس ميانگين
از روش وزنــي بــر اســاس حجــم متخلخل
بلوكها استفاده ميشــود .شكل 1-نمونهاي
از نتايج محاســبات ســطح تمــاس را در اين
نرمافزار نشان ميدهد.

سيال مخزن ،شــكافدار بودن ،اليهاي بودن
و ناهمگونــي مخازن را به عنوان پايه توســعه و  IMEXتهيه شــده اســت .نرمافــزار FLC
خصوصيات هندسي سلولهاي مدل شبيهساز
نرمافزار قرار داد.
و ميزان اشباع آب و گاز را در هر گام زماني
از فايــل خروجي شبيهســاز دريافت نموده و
 -2معرفي چند نرمافزار داخلي
در شــركت ملي مناطق نفتخيز جنوب عمــق ميانگين ســطوح تمــاس آب-نفت و
تاكنــون نرمافزارهــاي متعددي توليد شــده گاز -نفت و ارتفاع ســتون نفتي را محاســبه
است كه پس از ارزيابي و اطمينان از صحت ميكند.
خروجيهاي ديگر اين نرمافزار باالترين
عملكرد آنها در زمينههاي مختلف مهندســي
مخازن و مهندسي بهرهبرداري مورد استفاده و پايينترين عمق اشــغال شده توسط آب و
قرار گرفتهاند .در شــمارههاي پيشين ماهنامه گاز و نيز حداقل و حداكثر ضخامت ســتون
اكتشــاف و توليــد ،نرمافزارهاي محاســبات نفت اســت .كاربر ميتواند به تعداد دلخواه
حجمي مخــازن و ارزيابي نمودارهاي بندش ناحيــه يا ســكتور و يا موقعيت چــاه تعريف
ســيمان از ايــن مجموعــه معرفي و تشــريح كــرده و تغييرات ســطوح تمــاس را در آنها
شدند[1و .]2در اين شماره سه نرمافزار ديگر پايــش کنــد .بنابرايــن عمق ســطوح تماس
دﺳﺘﺨﻮان –
ارتفاعو ﻣﻌﺮﻓﻲ_
اﻓﺰارﻫﺎي داﺧﻠﻲ
 _08ﺿﺮورت ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺻﻔﺤﻪي5تواند عالوه
نفتي م
ستون
ســياالتﻧﺮمو
به صورت اجمالي معرفي ميشوند.
بر مخزن ،در چاهها ،قطاعها و ناحيههاي قابل
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻖ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس آب  -ﻧﻔﺖ ،ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس ﮔﺎز  -ﻧﻔﺖ ،ارﺗﻔﺎع ﺳﺘﻮن ﻧﻔﺘﻲ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ
 -1-2نرمافزار محاسبه سطوح تماس سياالت تعريف توســط كاربر نيز محاســبه و نمايش
و اﺷﺒﺎع ﺳﻴﺎلﻫﺎ در ﻫﺮ ﺳﻠﻮل و ﻫﺮ زﻣﺎن اﺳﺖ.
 -2-2نرمافزار اطالعــات و پيشبيني برنامه
داده شود.
در مخزن
روش ﻛﺎر ﻧﺮم اﻓﺰار  FLCﺧﻮاﻧﺪن ﻓﺎﻳﻞ ﺧﺮوﺟﻲ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎز ،ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان اﺷـﺒﺎع آب و ﮔـﺎز در ﻫـﺮ ﮔـﺎم زﻣـﺎﻧﻲ و
ورودي اين نرمافزار ،فايلهاي خروجي تعمير چاهها
يكي از نيازهاي مهندس مخزن در مراحل
ﭘﺎﻳﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻣﺨﺰن و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻋﻤﻘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺷﺒﺎع آب و ﻳﺎ ﮔﺎز ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ
تهيــه نرمافــزار اطالعــات و پيشبينــی
شبيهســازي ،تطبيق تاريخچه مدل و پيشبيني شبيهساز است كه در آن مقادير عمق ،ارتفاع،
ﻣﻲرﺳﺪ .ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻄﻮح ﺗﻤﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ از روش وزﻧﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺠﻢ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﺑﻠﻮكﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﻲﺷـﻮد.
رفتار مخزن ،اطالع از نحوه جابجايي سطوح حجم فضــاي متخلخل و تخلخل هر ســلول تعمير چاهها گامــی در جهت مکانيزه کردن
ﺷﻜﻞ 1-ﻧﻤﻮﻧﻪاي از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس را در اﻳﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.
تمــاس آب-نفــت و گاز-نفــت در مخزن آمده است .عالوه بر اين ،مقدار اشباع آب و يکی از فعاليتهای مهم در حوزه مهندســي
است .بســتههاي شبيهســازهاي تجاري مورد
اســتفاده ماننــد  Eclipseنميتوانند تغييرات
اين ســطوح را به عنوان خروجــي در اختيار
كاربر قرار دهند .روشــي كه تاكنون مرسوم
بوده بررســي ميزان اشــباع آب و گاز در هر
بلوك شــبكه مدل و نيز در هر گام زماني از
طريق فايل خروجي شبيهساز است كه كاري
خستهكننده ،وقتگير و غيردقيق است.
مشكل فوق شركت ملي مناطق نفتخيز
جنوب را بر آن داشــت كه برنامهاي با عنوان
نرمافــزار محاســبه ســطوح تماس ســياالت
(  5)FLCرا طراحــي و توليــد كنــد .ايــن
نرمافزار براي محاســبه ســطوح تماس آب-
نفــت و گاز-نفــت و ارتفاع ســتون نفتي در
مدلهاي مخزن شــكافدار طبيعي با استفاده
ﺷﻜﻞ :1ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﻮح ﺗﻤﺎس ﺳﻴﺎﻻت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن در ﻧﺮم اﻓﺰار FLC
 1نمايش تغييرات سطوح تماس سياالت نسبت به زمان در نرم افزار FLC
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اهميت بااليي برخوردار است .زيرا بر اساس
اطالعات ايــن برنامه ،تصميمگيریهای مالی
و بودجــهای در ســطح وزارت نفــت انجام
میشــود .اطالعاتی کــه تاکنون بــه جداول
دادهای تغذيه شــده بر اساس اطالعات واحد
آمار و اطالعات مهندسی بهرهبرداری است.
اهم امکانات اين برنامه عبارتند از:
* گــزارش روزانــه و آخريــن وضعيت
دکلها.
* اطالعات چاهها (شــامل موقعيت ،نوع
چاه ،نرخ توليد و )...
* پيشبينی برنامه تعمير چاهها (پيشبينی
اوليه شــركتهاي بهرهبرداري و برنامه نهايي
تعمير)
* امکان جستجو و تهيه آمار از اطالعات
چاهها و برنامه تعمير
نــرم افزار اطالعــات و پيشبينــی تعمير
چاههــا داراي پنجرههاي متعددي براي ورود
يا مشــاهده و گزارشگيري اســت كه نماي
يكي از آنها در شكل 3-نشان داده شده است.

بهرهبــرداري اســت .اين نرمافزار بر اســاس فهرستی از دســتگاههاي حفاري شرکتهای
نياز اداره مهندســی بهرهبرداری تهيه شــده و ســرويسدهنده حفاری که شــرکت مناطق
میتوانــد به عنوان پايهاي در جهت ســاخت نفت خیزجنوب با آنها قرار داد بسته تهيه شده
پايــگاه داده مديريت مخازن مورد اســتفاده و بر اساس توانايی هر دستگاه حفاري ،جدول
زمانی تعمير برای آن مشــخص میشود .اين
قرار گيرد.
در تهيه برنامه از کد نويســی زبان  VBAبرنامه تا حد زيادی زمانبندی کاری دکلها
در محيط  Microsoft Accessاســتفاده شده را مشخص میکند .از نسخه نهايیشده برنامه
و براي نگهداري اطالعات از پايگاه دادهای میتوان اطالعات زير را به دست آورد:
* تعــداد دکلهــای آمــاده و در اختيار
 SQLاســتفاده میشود .اتصال به پايگاه داده
 SQLبــا بــه کارگيری پروژههــای  Accessشرکت مناطق نفتخيز جنوب
* برنامــه زمانبندی تعمير چاهها طی پنج
انجام میشــود .هــدف از ايــن کار ،امکان
استفاده همزمان اطالعات توسط چند کاربر سال آینده
* مشــکالت چاههــا و نــوع تعميری که
و نگهداری اطالعات در يک محل است.
برنامه پنجساله پيشبينی تعمير چاهها در میتوانــد در پيشبينی کاالی مــورد نياز در
دورههای شــشماهه به منظــور برنامهريزی سالهای آتی مورد استفاده قرار گيرد.
* چاههايی که تعمير آنها ضرورت دارد
تعمير چاههــای مناطق نفتخيــز جنوب در
واحد تعمير و تکميل مهندســی بهرهبرداری ولی بــه دليــل محدوديت ،نمیتــوان دکل
تهيه میشود .هدف اصلی از تهيه اين برنامه ،مشخصی به آنها اختصاص داد.
* ميــزان افزايش توليد بر اســاس تعداد
پيشبينــی تعداد چاههای تعميری پنجســاله،
تأميــن کاال و خدمات مــورد نياز و همچنين چاههای تعمير شده درسال جاری و سالهای
مشــخص کــردن پتانســيل میادین شــرکت آتی.
آماده سازی برنامه پنج ساله تعمير چاهها  -3-2نرمافزار تطابــق اتوماتیک دادههای
مناطق نفتخيز جنوب در افزايش توليد نفت
 _08ﺿﺮورت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ_ دﺳﺘﺨﻮان – ﺻﻔﺤﻪ 6
از طريــق تعمير چاهها اســت .بــه اين منظور در مــدت زمان مشــخص و در وقت مقرر از آزمایشگاهی PVT
شناخت خواص سياالت مخزن از اهميت
زيــادي در مرحلــه مطالعات و شبيهســازي
فرايندهاي برداشت از مخزن برخوردار است.
از آنجا كــه براي در اختيار داشــتن خواص
ســياالت در دماها و فشارهاي مختلف ،انجام
تعداد بســيار زياد آزمايشهاي  PVTاز نظر
زمان و هزينه مقدور نيســت ،لزوم استفاده از
مدلهاي رياضي در بررسي خواص سياالت
مخزن كام ً
ال ضروري به نظر میرسد .از جمله
6
اين مدلها ،روابط مربوط به معادالت حالت
اســت كه از اهميت زيــادي در صنعت نفت
برخوردار هســتند و به صورت گســترده در
نرمافزارهاي خواص ســياالت مورد استفاده
قرار ميگيرند.
تجربه نشــان داده اســت كــه معادالت
ﺷﻜﻞ :2ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﺪدي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺪل در ﻧﺮم اﻓﺰار FLC
 2نمايش عددي متغيرهاي مدل در نرم افزار FLC

 -2-2ﻧﺮماﻓﺰار اﻃﻼﻋﺎت و ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﭼﺎهﻫﺎ
ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺮماﻓﺰار اﻃﻼﻋﺎت و ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﭼﺎهﻫﺎ ﮔﺎﻣﻲ در ﺟﻬﺖ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه ﻛﺮدن ﻳﻜﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻣﻬﻢ در ﺣﻮزه
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺎز اداره ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان
ﭘﺎﻳﻪاي در ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺨﺎزن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
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سرفصل ویژه

حالت نميتوانند هميشــه به درستي و به طور الگوريتم و همچنين توابع به كار رفته در آن پيدا ميكند.
نتايــج حاصــل از كاربرد ايــن نرمافزار
دقيــق رفتار فازي ســياالت را توصيف كند .جهت توليد نسلهاي مختلف ،اين الگوريتم
ﺻﻔﺤﻪ 8
دﺳﺘﺨﻮان –
ﻣﻌﺮﻓﻲ_
اﻓﺰارﻫﺎي داﺧﻠﻲ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺮم
_08
بهينه كلي سوق نشــاندهنده تطابق بسيار خوبی بين دادههاي
نقطه
سمت
مواردو به
اكثر
بســيارﺿﺮورت در
اين تأثيــر در تركيبهاي چند جزئي
مشــهودتر اســت .به عنوان نمونــه ،معادالت
حالت ،رفتار فازي ســياالت (به ويژه سياالت
نزديك به شرايط بحراني) را با خطاي زيادی
پيشبينيمیكنند.
نگــرش اخيــر در صنعــت نفــت براي
7
مواجهه با اين مشكل ،كاليبراسيون يا تنظيم
معادله حالت در برابر دادههاي آزمايشگاهي
در شــرايط يكسان دما و فشــار براي مطالعه
يك مخزن مشــخص اســت .از سوي ديگر
فرآيند كاليبراســیون فرآيندي زمانبر است
بــه طوري كه در يك زمــان محدود ،تنظيم
پارامترهــا دقيــق و كامل نخواهد بــود .اين
فرآينــد در نرمافزارهاي تجــاري موجود از
جملــه نرمافزار  WinPropبه گونهاي اســت
كه كاربــر با توجه به مقايســه نتايج حاصل،
پارامترهاي مختلــف و مؤثر بر معادله حالت
را تا رسيدن به تطابق مورد نظر تغيير ميدهد.
از طرفــي دســتيابي بــه جــواب حقيقي و
واقعــي در بعضي از مدلهاي خواص ســيال
كاري زمانبر و خســتهكننده بــوده و كاربر
ﺣﻔﺎري و ﺗﻌﻤﻴﺮ دﻛﻞ در ﻧﺮماﻓﺰار اﻃﻼﻋﺎت و ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﭼﺎهﻫﺎ
ﮔﺰارشن –روزاﻧﻪ
داﺧﻠﻲ وﭘﻨﺠﺮه
ﺷﻜﻞ :3
ﺻﻔﺤﻪ 10
ﻣﻌﺮﻓﻲ_ دﺳﺘﺨﻮا
 _08ﺿﺮورت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎي
 3پنجره گزارش روزانه حفاری و تعمير دکل در نرمافزار اطالعات و پيشبيني تعمير چاهها
بايد تمركز الزم و مســتمر بر مســئله داشــته
باشد .بنابراين دستيابي به ابزار يا روشي كه
 -3-2ﻧﺮماﻓﺰار ﺗﻄﺎﺑﻖ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ دادهﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ PVT
بتواند فرايند كاليبراسيون را سريعتر و دقيقتر
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮاص ﺳﻴﺎﻻت ﻣﺨﺰن از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺑﺮداﺷـﺖ از ﻣﺨـﺰن
به نتيجه برســاند از اهميت زيادي برخوردار
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺮاي در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻦ ﺧﻮاص ﺳﻴﺎﻻت در دﻣﺎﻫـﺎ و ﻓﺸـﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ،اﻧﺠـﺎم ﺗﻌـﺪاد
است.
بــا توجه به اهميــت موضــوع ،نرمافزار
ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي  PVTاز ﻧﻈﺮ زﻣﺎن و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻘﺪور ﻧﻴﺴﺖ ،ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪلﻫـﺎي رﻳﺎﺿـﻲ در ﺑﺮرﺳـﻲ
تطابق خــودکار خواص ســیال مخزن که به
6
ﺧﻮاص ﺳﻴﺎﻻت ﻣﺨﺰن ﻛﺎﻣﻼً ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﺪلﻫﺎ ،رواﺑـﻂ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣﻌـﺎدﻻت ﺣﺎﻟـﺖ
اختصار  APMنامیده میشــود جهت انجام
اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده در ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎي ﺧﻮاص ﺳـﻴﺎﻻت
تطابق خودكار دادههاي آزمايشگاهي PVT
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ.
طراحي و برنامهنويســي شــد .ايــن نرمافزار
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ و ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻖ رﻓﺘـﺎر ﻓـﺎزي ﺳـﻴﺎﻻت را
ضمن اتصال به نرمافــزار  WinPropفرآيند
بهينهســازي و تنظيم خواص اجزاء ســيال را
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﻨﺪ .اﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ در ﺗﺮﻛﻴﺐﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺟﺰﺋﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻬﻮدﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻣﻌـﺎدﻻت ﺣﺎﻟـﺖ رﻓﺘـﺎر
انجام ميدهد .روش كار ،استفاده از الگوريتم
ﻓﺎزي ﺳﻴﺎﻻت )ﺑﻪ وﻳﮋه ﺳﻴﺎﻻت ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ( را ﺑﺎ ﺧﻄﺎي زﻳﺎدي ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨـﺪ .ﻧﮕـﺮش اﺧﻴـﺮ در
ژنتيك 8به عنوان الگوريتم بهينهسازي است.
ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮاي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ،ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﻳﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ 7ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺣﺎﻟﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ دادهﻫـﺎي آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ در
با توجه به خاصيت جســتجوي تصادفي اين
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آزمايشگاهي و نتايج به دست آمده از معادله اعمال ميشوند.
در اين برنامه با توجه به بازههاي مشخص
حالت اســت؛ به گونهاي كه از دقت بهتري
نســبت به حالت غير خودكار آن برخوردار شــده پارامترهاي رگرســيون ،تعــداد معيني
اســت .همچنين با اســتفاده از ايــن نرمافزار جمعيــت اوليه به صــورت تصادفــي توليد
مــدت زمان مــورد نياز كاربر جهــت انجام ميشــود .هــر جمعيت ،ســريهاي مختلفي
تطابق دادههاي  PVTبه صورت چشمگيري از پارامترهاي رگرســيون را شــامل ميشود
كه هركدام شــامل خطــاي معيني هســتند.
كاهش مييابد.
در ايــن نرمافــزار از الگوريتــم ژنتيك  جمعيت توليد شــده بر اساس كمترين ميزان
دودويــي 9به عنــوان الگوريتم بهينهســازي خطــا مرتب شــده و الگوريتــم جهت توليد
استفاده شده است .در اين نوع الگوريتم ،هر كروموزمهــاي بهتــر و در نتيجه رســيدن به
يــك از متغيرها به رشــتهاي از اعداد صفر و خطاي كمتــر پيش مــيرود .از آنجايي كه
یک تبديل ميشوند و بعد از آن عملگرهاي در ايــن الگوريتــم از ســريهاي مختلــف
ﺷﻜﻞ :4ﻓﺮم ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي رﮔﺮﺳﻴﻮن و ﺣﺪود آﻧﻬﺎ در ﻧﺮم اﻓﺰار APM
اســتفاده ميشــود،
تقاطــع و جهــش ،بــر روي ايــن رشــتهها پارامترهاي رگراســيون
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copyright

امكان به دام افتــادن الگوريتم در نقطه بهينه
محلي به حداقل ميرسد.
شــكل 4-پنجــره تعريــف متغيرهــاي
رگرســيون و حدود آنهــا را در اين نرمافزار
نمايــش ميدهد .در شــكل 5-نمايشــي از
دادههاي آزمايشــگاهي و محاسبه شده ارائه
گردیده است.
نتيجهگيري

با توجه به موارد ذكر شــده در اين مقاله
از جمله تحريم هاي اقتصادي ،دستيابي به
دانش فني توليد نرمافزارهاي مهندســي نفت
در كشــور امــري ضروري به نظر ميرســد.
براي اين منظور الزم اســت ساختار مستقلي
در شــركت ملي نفت ايران ايجاد شــود تا با
گــردآوري تجارب فنــي در صنعت نفت از
يكســو و قابليتهــاي علمي دانشــگاهها و
مراكز پژوهشي از سوي ديگر ،زمينه ساخت
و توســعه نرمافزارهــا فراهــم شــود .تجربه
توليد بيش از ده نرمافزار در شــرکت مناطق
نفتخيــز جنوب نشــان ميدهد كــه امكان
توليد نرمافزارهاي حرفهاي در داخل كشــور
و صنعت نفت به خوبي وجود دارد .روشــن
اســت كه براي رســيدن به نتيجــه بهتر الزم
است تا علوم مختلفي از جمله مهندسي نفت،
شيمي ،مكانيك سياالت ،نرمافزار و همچنين
رياضيات تجميع و مديريت شوند.
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