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معرفي نرم افزار شبیه سازي مخزن
شرکت سعودي آرامکو با نام گیگاپاورز

مقدمه
حدود یک چهارم ذخایر نفت متعارف جهان 
در كشور عربستان واقع شده است. به غیر از حدود 
30 درصد ذخایر نفتی عربســتان كــه از نوع نفت 
خام  سنگین اســت )میادین صفانیه و منیفا(، عمده 
ذخایر این كشــور از نوع نفت خام سبک )میادین 
ابوصفــه، زلوف و مرجان( و فوق ســبک )میادین 
قوار، خوریس، خورسانیه و قطیف( است. میادین 
بزرگ این كشــور عموماً از جنس كربناته هستند، 
و نرخ هاي تولید باالیــي دارند؛ به طوري كه تولید 
از میدان قوار، )بزرگترین میدان نفتي عربســتان و 
جهان( در دهه 1980 بالغ بر 5 میلیون بشکه در روز 
بوده است. نرخ تخلیه ساالنه میادین این كشور باال 

و رقمی بین 6 تا 8 درصد است.
بــا توجه به اهمیــت تدویــن برنامه هاي تولید 
صیانتي از مخازن و به منظور درک ماهیت جریان 
ســیال، تعیین عدم  قطعیت هاي موجود و در نهایت 
انتخاب ســناریوي بهینه، تمامي شركت هاي نفتي 
جهان از ابزار قدرتمند شبیه سازي استفاده مي كنند. 
شــركت ســعودي آرامکو نیــز تا ســال 1990 از 

نرم افزارهاي تجاري موجود استفاده مي كرد، اما از 
سال 1994 این شركت با توجه به نوع مخازن عمده 
خود )كربناته شــکاف دار( كار تهیه یک نرم افزار 
شبیه سازي انحصاري را در مركز تحقیقات اكتشاف 
 EXCEPARC و مهندســي نفت خود موســوم به
آغاز نمود. هدف این مقالــه معرفي نرم افزار فوق، 
تاریخچه توسعه و نقاط قوت و ضعف آن است]1[.

1- تاریخچه
فناوري گیگاپاورز1 كه در سال 2010 ارائه شد 
نسل دوم نرم افزار شبیه ساز این شركت با نام پاورز2 
اســت. پاورز یک فناوري نرم افزاري شــامل یک 
موتور حل معادالت است كه  فرآیند حل معادالت 
جریاني پیچیده در شبکه سلول هاي شبیه سازي3 را 
با اســتفاده از الگوریتم هاي حل موازي4 و بر روي 
كالســترهاي بزرگ متشــکل از چند صد هســته 
پردازشــگر5، انجام داده و تصویري با جزئیات باال 
از عملکــرد جریاني مخزن هیدروكربــوري را به 
دســت می دهد. شبیه ســازي در تمامي بخش هاي 
مهندســي نفت كاربرد دارد. از جمله این بخش ها 

مي توان به محاســبات مربوط به تعداد بهینه چاه ها، 
جانمایي چاه ها، محاســبات مربــوط به نرخ تخلیه 
مخزن، تخمین تأسیسات سطحي مورد نیاز و تعیین 
استراتژي هاي بهینه مدیریت مخزن اشاره كرد]2[.

تا سال 1990 شبیه ســازهاي استاندارد شركت 
ســعودي آرامکو از یک هســته پردازشگر استفاده 
می كردنــد و بنابراین تنها مي توانســتد مدل هایي با 
تعداد متوسط پنجاه هزار سلول را شبیه سازي كنند. 
بدین ترتیب ســاخت نمونه ای درشت دانه 6 از مدل 
ناهمگونی فضائی7خواص در مخزن، مستلزم تقسیم 
مخزن به ســلول های8  بسیار بزرگ بود. در این مدل 
بســیاري از جزئیات مربــوط به تغییــرات خواص 
در گســتره مخزن در نظر گرفته نمي شــد. در نتیجه 
پیش بیني هاي مدل تا حد زیــادی با واقعیت مخزن 
متفــاوت بود. به گفته محمد القحطاني رئیس مركز 
مهندســي و توســعه نفت شــركت آرامکو، براي 
غلبــه بر این معضل نیاز بود تــا مدل هایي نه با تعداد 
چندین ده هزار ســلول بلکه با چندین میلیون سلول 
ساخته شــوند. امّا مشکل اصلي، پردازش این حجم 
زیاد اطالعات جهت اســتفاده در تصمیم گیري هاي 
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مهندسي مخزن بود]1و2[. 
نخســتین نســل فناوري پاورز در ســال 1994 
میــالدي در مركز تحقیقات پیشــرفته اكتشــاف و 
 )EXPEC ARC( مهندسي نفت شــركت آرامکو
توســعه یافت. در ســال2000 این مركز توانســت 
یک شــبکه با تعداد یک میلیون ســلول شبیه سازي 
كند. در این زمان شبیه ســازي به صــورت موازي9 
بر روي صد پردازشــگر صورت مي گرفت. اولین 
هدف این شبیه ســازي، مشخص كردن و به تصویر 
 كشیدن تاریخچه سي ساله تولید و تزریق در مخزن
بري/هایریا )Berri/Hayria( بــود. این مدل داراي 
1/7 میلیــون ســلول و 74 الیــه عمــودي بــود كه 
شبیه ســازي آن در عرض چندین ســاعت به اتمام 
رســید. در ادامه میادین صفانیه، زلوف و ابوصفا نیز 

شبیه سازي شدند. 
در ســال 2002 مدل ده میلیون سلولي در اولین 
شبیه ســازي جامــع میدان قــوار به كار گرفته شــد. 
هم چنین در سال 2010 تعداد سلول هاي شبیه سازي به 
صد میلیون سلول افزایش یافت. اما تیم توسعه دهنده 
هم چنان با چالش بزرگي روبرو بود. براي مدل سازي 
مخازن عظیم شركت سعودي آرامکو با وضوحي10 
در حد وضــوح داده هاي لــرزه اي نیاز بــه مدلي با 
چند میلیارد ســلول بود. به گفته سامر االصغر مدیر 

مركز تحقیقات شــركت آرامکو، قرار بود عالوه بر 
ساخت مدل چند میلیارد سلولی از مخزن بتوان آن را 
در مــدت زماني برابر مدت زمــان اجراي مدل هاي 
كوچکتــر یعني كمتر از یک شــبانه روز اجرا كرد. 
این موضوع در ســال 2010 محقق و شبیه ساز جدید 
با عنوان گیگاپاورز معرفي شد]2[. در سال 2009 تیم 
پاورز موفق شــده بود اولین مدل یک میلیارد سلولي 
را بسازد. در حال حاضر امکان اجراي مدل هاي چند 
میلیارد ســلولي میدان قوار و دیگــر میادین بزرگ 
عربســتان در كمتر از یک شــبانه روز وجود دارد و 
بدین ترتیب امــکان مدیریت بهینه مخــازن با عدم 

قطعیت پایین تر تا حد زیادي فراهم شده است.
 

2- نیاز به مدل هاي گیگاسلولي
معموالً مدل هاي زمین شناسي با وضوح باال كه با 
استفاده از داده هاي لرزه اي11 و اطالعات چاه ساخته 
مي شــوند تا حد مناســبي مي توانند ناهمگوني هاي 
موجــود در توزیع خواص در مخــازن زیرزمیني را 
مدل ســازي كنند. اما در هنگام شبیه سازي جریانی 
بــه علت آنکه فرایند حل جریان بر روي این مدل ها 
بسیار زمان بر بوده و معموالً امکانات سخت افزاري یا 
بعضاً نرم افزاري الزم در اختیار نیست، مقیاس مدل ها 
را افزایــش می دهنــد؛ به طوري كه تعداد ســلول ها 

از چند میلیون ســلول در grid زمین شناسي به چند 
ده هزار سلول در grid شبیه سازي كاهش مي یابد]4[.
واضح اســت كه ناهمگوني هاي فضایي نقش 
مهمي در عملکــرد مخازن هیدروكربوري بر عهده 
دارنــد. با افزایــش مقیاس و ضمن متوســط گیري 
خواص مخزن، توزیــع ناهمگوني هاي این خواص 
نیز تغییر مي یابد. بنابراین مقیاس مدل هاي شبیه سازي 
افزایش داده شــده و به جاي فراهم آوردن عملکرد 
واقعــي مخــزن تنهــا مي توانند عملکــرد حدودي 

)متوسطي12( از آن  را ارائه دهند]3[.
بــه طــور كلــي در میادیــن عظیــم خاور میانه 
حجم زیــادي از اطالعات شــامل داده هاي لرزه اي، 
زمین شناسي و مخزني در دسترس هستند. استفاده از 
داده هاي با وضوح باالي لرزه اي در مدل سازي منجر 
به تهیه مدل هاي زمین شناسي متشکل از چندین میلیارد 
ســلول خواهدشــد. اما همان طور كه قباًل اشاره شد 
درعمل، به دلیل وجود محدودیت ها، اغلب مقیاس 
مدل ها با وضوح زیاد افزایش داده می شود. در ادامه 
موضوع افزایش مقیاس را از دیدگاه بررسي عملکرد 
مــدل جریاني بررســي كنیم. راه حلي كه شــركت 
آرامکو پیشــنهاد كرده اســتفاده از شبیه ساز موازي 
گیگاپاورز است كه مي تواند مدل هاي زمین شناسي 

را بدون نیاز به افزایش مقیاس اجرا13 كند.
شکل-2 متوسط تعداد سلول هاي مورد استفاده 
در شبیه سازهاي نفت سیاه14 را طي سال هاي مختلف 
نشــان مي دهد. همان طور كه مشاهده مي شود تعداد 
ســلول ها از حدود 10 هزار ســلول در سال 1988 تا 
150 هزار ســلول تا ســال 2000 افزایش یافته است. 
اندازه متوســط این ســلول ها بین 0/25 تا 1 كیلومتر 
متغیر است. این مدل هاي شبیه سازي حاصل افزایش 
مقیاس مدل هاي زمین شناســي ریزدانه اي هستند كه 
شامل چند میلیون سلول بوده تا بتوانند ناهمگوني ها 
و جزئیات مخزن را تا حد امکان دربرداشته باشند.

بــراي تبیین میــزان اهمیــت اندازه ســلول در 
دریافت ناهمگوني هاي موجود و مدل سازي صحیح 
 آنها به مثالي كه در ادامه بیان مي شــود توجه نمایید. 
شــکل-3 نقش انــدازه ســلول در گســترش افقي 
مخزن را بر میزان شــمول ناهمگوني در مدل مخزن 
نشــان مي دهــد. همان طور كه مشــاهده مي شــود، 
یک ســلول با انــدازه 250 متر، ناحیه اي شــامل دو 
ســاختمان اداري، یک پاركینگ، پیاده رو، درختان    1    تصویري از گرید شبیه سازي و یک چاه خوشه اي در مدل مخزن
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و یــک باغ را مي پوشــاند. چنین ناحیــه بزرگي در 
زمان شبیه سازي تنها با یک نقطه مشخص مي شود. 
از  دیدگاه شبیه ســازي، این بدان معني است كه تمام 
ناهمگوني هاي موجود در این سلول غیرقابل تمیز از 
یکدیگر هستند و تمام مقادیر خواص ناهمگون داخل 
سلول با یکدیگر متوسط گیري شده و تنها یک عدد 
ارائه مي شود )به عنوان مثال یک مقدار براي تراوایي(. 
با استفاده از سلول هاي با این اندازه، تعداد 10 میلیون 
ســلول الزم اســت تا مخزن عرب-دي میدان قوار با 

تعداد 32 الیه عمودي شبیه سازي گردد.

اگر اندازه سلول ها به 80 متر كاهش داده شود، 
یک سلول تنها مي تواند مســاحت تقریبي به اندازه 
دو ســاختمان را بپوشــاند. شکل ســلول در گوشه 
سمت راست نشــان مي دهد كه از نظر مفهومي آن 
سلول مي تواند اطالعات بیشــتري را در خود داشته 
باشــد كه این به معني ارائه تصویر بهتري است. اگر 
اندازه ســطحي یک ســلول 80 متر باشد تعداد 100 
میلیون سلول براي شبیه سازي كل مخزن مورد اشاره 
و با تعداد یکســان الیه هاي عمودي مورد نیاز است. 
اگر اندازه سلول باز هم به 25 متر كه معادل وضوح 

در مقیاس داده هاي لرزه اي است كاهش داده شود، 
تصویر واضح ترمی شــود. این بدان معني است كه با 
اســتفاده از grid با اندازه 25 متر ناهمگوني مخزن تا 
حد باالیي قابل شبیه سازي است]3[. بر اساس چنین 
منطقي در ســال 2000 نرم افزار پاورز با قابلیت حل 
جریان بــر روي مدلي با تعداد حــدود یک میلیون 
سلول معرفی شد و به عبارتي شركت آرامکو تصمیم 
گرفت تا سرمایه گذاري عظیمي را در جهت حصول 
به دقت محاســبات در مدل هاي مخزني خود به كار 
گیرد. طي دهه گذشــته میادین بزرگ بســیاري به 
كمک تکنولوژي شبیه ساز چند میلیوني شبیه سازي 

شده اند. 

3- نتایج شبیه سازي بر روي مدل هاي ریزدانه
شبیه ســازي بر روي مدل هاي ریزدانه با وضوح 
سلولي بسیار باال از دو جنبه سودمند است. اول آنکه 
دقت نتایج به واســطه عــدم افزایش مقیاس خواص 
تحت تأثیــر قرار نمي گیرد و دوم افزایش دقت حل 
عــددي معادالت جریاني به علــت اندازه كوچکتر 

سلول هاست.

3-1- بهره حاصل از عدم افزایش مقیاس
همان طور كه قباًل نیز اشــاره شــد مدل ســازي 
صحیح ناهمگوني هاي فضایي در مخزن بسیار حائز 
اهمیت است. اگر ناهمگوني هاي موجود در توزیع 
خواص به درستي مدل سازي نشده و مدل شبیه سازي 
بر اساس توزیع متوسطي از خواص ساخته شود، در 
حقیقت مدل فقط بیان متوســطي از عملکرد مخزن 
خواهد بود. به خصوص جریان سیاالت بین چاه ها به 
شــدت متأثر از خواص سلول هایی است كه مقیاس 
آنها افزایش داده شــده اســت. اگرچه پارامترهایي 
چون فشــار چاه ها، نســبت گاز به نفت و هم چنین 
برش آب در چاه ها را مي توان در مدل هاي افزایش 
مقیاس داده شــده تطابق داد، ولی توزیع آب و نفت 
درون مخزن و به خصوص بین چاه ها در این مدل ها 
را نمی تــوان مطابق واقعیت مدل ســازی نمود. مگر 
آن كه ناهمگوني به درستي در مدل شبیه ساز تعریف 
شــده باشــد. شــکل-4 كانال هاي جریاني در مدل 
ریزدانه زمین شناســي را نشــان مي دهد كه در مدل 
افزایش مقیاس داده شــده با grid به اندازه 250 متر 
در گسترش سطحي از بین رفته اند. بدیهي است كه 
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این مدل نمي تواند به طور مناســبي رفتار كانال هاي 
جریانــي را شبیه ســازی كنــد]3و4[. هم چنیــن در 
مدل هاي ریزدانه باید به تعــداد الزم الیه در جهت 
عمودي در نظر گرفته شود، به نحوي كه مدل بتواند 
ناهمگوني هاي موجــود در جهت عمودي را نیز به 

درستي پیش بیني كند. 
 

3-2- بهره حاصل از حل عددي دقیق تر معادالت 
جریاني

بــراي محاســبه دقیق نحــوه حركت نفت 

و آب در مخــزن، دسترســي به حــل دقیقي از 
معادالت جریانــي ضروري اســت. زماني  كه 
در مدل ســازي، از سلول هاي بزرگتري استفاده 
می شوند، به علت هموارسازي خواص ناشي از 
افزایــش مقیاس و كم بودن محدوده تفاوت در 
حداقل و حداكثر مقادیر خواص15 از یک سو و 
كم بودن نقاط گسسته سازي شده16 براي استفاده 
در حل عددي معادالت از ســوي دیگر، میدان 
فشــاري در مخزن به درستي محاسبه نمي شود. 
این امر در ادامه بر میدان سرعت سیاالت كه از 

نتایج میدان فشاري به دست مي آید تأثیرگذار 
خواهد بود. ســلول هاي بزرگتــر عموماً جبهه 
سیال پیشــرونده را گسترش مي دهند و به دلیل 
انتشــار عددي17 غالبــاً به میان شــکن زودرس 
ســیاالت در چاه ها مي انجامند. بــراي حل این 
مشــکل و انطباق زمــان و میــزان ورود گاز و 
آب به چاه ها، مهندسین از نمودارهاي تراوایي 
نسبي تغییر یافته18 اســتفاده مي كنند. هم چنین 
مقادیــر تراوایي مطلق در اطــراف چاه ها را نیز 
تغییــر مي دهند كه ایــن امــر مي تواند خالف 

واقعیت هاي موجود در مخزن باشد. 
به عنوان مثال دو چاه به فاصله یک كیلومتر 
از یکدیگــر را در نظر مي گیریم. در این حالت 
مطابق شــکل-5 تنها یک ســلول با اندازه 500 
متري بین چاه ها قرار خواهد گرفت. میدان فشار 
محاسبه شده در این حالت كاهش قابل توجهي 
را در اطراف چاه ها نشان نخواهد داد. در عوض 
یک فشــار متوســط در هر سه ســلول مجاور 
یکدیگر محاسبه خواهد شد. از سوي دیگر اگر 
gridهاي ریزدانه تري مورد استفاده قرار گیرد، 
امکان قرار دادن تعداد بیشــتري ســلول در بین 
چاه هــا به وجود خواهد آمد و بنابراین پروفایل 
فشاري صحیح تري میان چاه ها به دست مي آید 
كه بــه واقعیت نزدیک تر اســت. بنابراین افت 
فشار شدید نزدیک چاه ها به نحو بهتري توسط 

grid ریزدانه قابل محاسبه خواهد بود.
 در شــکل-6 )تصویــر باالیــي( در یک 
مدل با شش میلیون ســلول، گازي شدن یک 
چــاه افقي بــه دور از كالهــک گازي ظرف 
مدت دوسال پیش بیني شده است. ولي زماني 
كه مــدل در هر دو جهت افقي و عمودي ریز 
شده و به یک مدل با 166 میلیون سلول تبدیل 
مي شــود )تصویر پاییني شــکل-6(، مالحظه 
مي شــود كه پس از گذشــت دو سال در چاه 
افقــي مورد بحث هیچ میان شــکن گازي رخ 
نداده اســت. ایــن  مثال به وضــوح بیانگر اثر 
مکانیزم انتشــار عددي اســت. بر اســاس این 
مثــال و دیگر مثال هاي مشــابه در مورد پدیده 
مخروطي شــدن آب و انگشتي شدن سیاالت 
تزریقــي مي توان به اهمیــت حفظ ناهمگوني 

مدل در شبیه سازي پي برد.
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را نشان ي 
. اند رفتهن 

ي را مدل 
به  ،ه شود

ي ضروري 
زي خواص 
 سو و كم 
 در مخزن 
ي به دست 

سيار حائز اهم
سازي بر اسا هي

ملكرد مخزن خ
مقياس داده ش

را مها  در چاه
خصوص ب ه و ب

كه ناهمگوني
شناسي ه زمين

 سطحي از بين
هاي جرياني نال

 در نظر گرفته
  . نمايديني 

  
  ند

معادالت جرياني
علت هموارساز

از يك 15واص
فشاري ميدان 

 ميدان فشاري

ي در مخزن بس
و مدل شبي دن

از عم متوسطي
هاي افزايش م

برش آب دن 
مخزن رونت د

ك مگر آن . نمود
ر مدل ريزدانه
تر در گسترش
سبي رفتار كان
 جهت عمودي

بي پيشدرستي 

ان شده از بين رفته

ل دقيقي از م
به ع ،گيرند مي

خوكثر مقادير 
،ز سوي ديگر
ت كه از نتايج

هاي فضايي گوني
نسازي نشو دل

مبيان ت فقط
ه  خواص سلول

چنين همت و
زيع آب و نفت
 واقعيت مدل
ي جرياني در

مت 250 اندازه
د به طور مناس

يه در الزم ال
دي را نيز به د

ش مقياس داده ش

  جرياني
دسترسي به حل
 استفاده قرار م

و حداك لحداق
از دي معادالت

سرعت سياالت

۶

  س
 صحيح ناهمگو
 به درستي مد

در حقيقتمدل
شدت متأثر از

بت گاز به نفت
لكن توز ،گرفت

مطابقشده ه
هاي كانال 4- ل

ده با گريد به
تواند  شده نمي

به تعدادبايد 
 در جهت عمو

ي در مدل افزيش
  
ر معادالت ج

د ،ب در مخزن
مورد يزرگتر

ده تفاوت در ح
ده در حل عدد

بر ميدان س امه
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فزايش مقياس
سازي مدلشد

 توزيع خواص
نتيجه مدر  ،ود

ها به ش ن چاه
ها، نسب ار چاه

 شده تطابق گ
دادش مقياس

شكل .باشد ده
قياس داده شد

مقياس داده 
هاي ريزدانه ل
هاي موجود ي

هاي جرياني كانال:

تر عددي دقيق
كت نفت و آب

هاي بز سلولي
محدودبودن م

براي استفاد 16
در ادااين امر 

زاده حاجي - مخزن سازي

صل از عدم اف
شبًال نيز اشاره

درد ي موجو
شوساخته ص 

ن سياالت بين
فشايي چون

هش مقياس داد
هاي افزايش مدل

شدساز تعريف
مدل افزايش مق

مدل افزايش 
مچنين در مدل
بتواند ناهمگوني

: 4 شكل

صل از حل ع
قيق نحوه حرك

سازي در مدل 
 مقياس و كم

شده سازي سته
.دشو نميسبه 

س شبيه افزار نرم معرفي _

بهره حاص -1-
طور كه قبال مان

هاي ر ناهمگوني
توسطي از خواص
خصوص جريان

پارامترهارچه 
هاي افزايش دل

توان در م  نمي
س ر مدل شبيه

در مدهد كه  ي
يهي است كه

همچ .]4و3[ايد
حوي كه مدل ب

بهره حا -2-
دقي محاسبه 

كه  زماني. ست
افزايششي از 

گسسدن نقاط 
 درستي محاس

01_

3-
هم
اگر
متو

خ هب
اگر
مد
را
در
مي
بد
نما
نح

3-
برا
اس
ناش
بود
به
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و به دليل  دهند گسترش ميهاي بزرگتر عموماً جبهه سيال پيشرونده را  سلول. خواهد بودآيد، تأثيرگذار  مي
انطباق زمان  حل اين مشكل و براي. دنانجام ها مي شكن زودرس سياالت در چاه به ميانغالباً  17عددي انتشار

به  .نندك مياستفاده  18يافته تغييرتراوايي نسبي  يمهندسين از نمودارها ،ها و ميزان ورود گاز و آب به چاه
تواند خالف  مياين امر دهند كه  ها تغيير مي مطلق را در اطراف چاه يمقادير تراوايمهندسين عالوه 
  . باشددر مخزن موجود  هاي واقعيت

 5- در اين حالت مطابق شكل. گيريم مياز يكديگر را در نظر يك كيلومتر  دو چاه به فاصلهبه عنوان مثال 
ت لميدان فشار محاسبه شده در اين حا. خواهد گرفتقرار ها  بين چاهمتري  500با اندازه  ولتنها يك سل

مجاور  ولسه سلهر فشار متوسط در يك در عوض . ها نشان نخواهد داد كاهش قابل توجهي را در اطراف چاه
امكان قرار  ،گيردتري مورد استفاده قرار  از سوي ديگر اگر گريدهاي ريزدانه. محاسبه خواهد شديكديگر 

ميان تري  و بنابراين پروفايل فشاري صحيحآمد وجود خواهد به ها  تري سلول در بين چاهشتعداد بيدادن 
ها به نحو بهتري  نزديك چاه شديدافت فشار بنابراين  .استتر  كه به واقعيت نزديكآيد  ميها به دست  چاه

  .خواهد بودتوسط گريد ريزدانه قابل محاسبه 

  
  افزايد ها بر دقت محاسبات ميدان فشار مي چاهميان ها  تعداد بيشتر سلول :5شكل

  
يك گازي شدن يك چاه افقي به دور از كالهك گازي ظرف مدت دو سال در ) باالييتصوير ( 6-شكلدر 

ريز در هر دو جهت افقي و عمودي كه مدل  زمانيولي . شده استبيني  پيش ولميليون سل ششمدل با 
شود كه هيچ  مي مالحظه ،)6- شكل پاييني تصوير( شود تبديل مي ولميليون سل 166با مدل به يك  و شده
واضح  به طوراين مثال . نداده استدر چاه افقي مورد بحث رخ پس از گذشت دو سال شكن گازي  ميان

مخروطي هاي مشابه در مورد پديده  بر اساس اين مثال و ديگر مثال .استاثر مكانيزم انتشار عددي بيانگر 
  .سازي پي برد در شبيهمدل توان به اهميت حفظ ناهمگوني  انگشتي شدن سياالت تزريقي مي و شدن آب
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  7    بررسي نتایج مدل مخزن با استفاده از تکنولوژي کنترل اشاره اي

 عرض كم 
آن هستند 

يم ستق با 
در اين . د

كي كه در 
ع منوط به 

تغيير  زياد 
، تغيير ها ف

حيط سبب 
ايي كه در 

   .د
است، شده 

هاي با  مدل
ساخت يك 

سيار زياد و
ل آادان به دنب

بتوانند 23باتي
بازسازي نمايند
فتارهاي فيزيك
 فيزيكي وقايع

گستره بسيار 
در درون شكاف

در بين دو مح 
ها چنين محيط
شوند حسوب مي

نشان داده ش 7 

  
  ي

يماً بر روي مد
س ،ها راه حل

ي با درازاي بس
ري از دانشمند

محاسبسياالت 
ي موجود را ب

تواند رف ود مي
ماهيتسازي  ه
مواردي چون 

ها د كل سلول
سرعت صوص
سازي چ ر مدل

محشاياني ك 
-نچه در شكل

اي ي كنترل اشاره

  
ريان را مستقي

آيا تنهديد كه 
  م دهد؟ 

هاي سلول ؛شد
امروزه بسيار. ل

ي ديناميك س
ت فيزيكياقعي

 به خودي خو
شبيه ،دار شكاف
در نتيجه. ست

يس، نوع و شك
به خص جرياني

در. باشدنگيز
كمك گيگاپاورز

مطابق آن 25اي
  . نمايد ي

تفاده از تكنولوژي

 گيگاسلولي
سازي جر شبيه
داما بايد .  بود

را انجام بزرگي

٩

بيشتر باش صي
ي از اين قبيل

هاي و روش 22
وا 24متفاوت ط

استوكس -وير
هاي شك  محيط

اس تا چند متر
شكاف تا ماتري
تغيير ماهيت ج

براچالش سيار
هايي همچون

ا اشارهي كنترل
ميهاي مخزني

دل مخزن با است
  

هاي از مدلي
ي كه بتواند ش

خواهدزرگي
ب ند چنين كار
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خاص د از حد
و موارد بسياري

انطباقيبندي
محيط  به دو

الت جريان ناو
در، ولي نمايد

 چند ميكرون
ها از ش زه سلول

و ت ند تراوايي
بسها  محيطه

افزار نرم ،ستند
ده از تكنولوژي
ه جريان در اليه

بررسي نتايج مد: 

گيري بهرهش
سازي فزار شبيه

امتياز بز ، دهد
ي است كه بتوان

زاده حاجي - مخزن سازي

تواند مولي نمي
 داشته باشد و

ب هاي شبكه يوه
ف و ماتريس

كه معادال فت
مدل نرا افتد  ي

ط در مقياس
 تدريجي انداز
ي خواص همانن

گونه بندي اين ه
بسيار زياد هس 

خزن با استفاد
 درك نحوه ج

7شكل 

نگرش قايصي ن
اف نرم ترسي به

 سلول انجام
ميليارد دالري 

س شبيه افزار نرم معرفي _

بندي معم بكه
توانند وجود ي

ه با بهبود شيو
هاي شكاف حيط

گفبايد صوص 
حيط اتفاق مي

بندي محيط بكه
تغيير و ها دازه

حدوده مقداري
شود تا شبكه ي

نيزخازن ايران 
مخيش عملكرد 

مك شاياني به

بررسي -
دست ون شك،

داد ميلياردي
ينافزار چند م

01_

شب
نمي
كه
مح
خص
مح
شب
اند
مح
مي
مخ
پاي
كم

5-
بد

تعد
نرم

4- بررسي کاربرد مدل سازي گیگاسلي در مخازن 
هیدروکربوري ایران

اصوالً معادالت بقاي جرم موسوم به معادالت 
 پیوســتگي و بقاي مومنتوم موسوم به معادالت 
ناویر- اســتوكس كه نســخه ســاده شــده آن 
در مدل ســازي مخازن زیرزمیني بــا نام معادله 
نفوذ19 شناخته مي شــود، محدود به نوع محیط 
و شبکه بندي نیستند. از این رو محیط هایي مانند 
محیط متخلخل سنگ نیز در صورت شبکه بندي 
مناسب به كمک روشي كه به نام تخلخل یگانه 
شناخته مي شود قابل مدل سازي بوده و اتفاقاً در 
صورتي كه شبکه بندي متناسب با خصوصیات 
محیط انجام شــده باشــد روش تخلخل یگانه 
صحیح ترین روش مدل ســازي جریان اســت. 
مفاهیمي همچون تخلخل دوگانه20 و یا تراوایي 
دوگانه21 كــه امروزه جهت توجیه بســیاري از 
رویدادهاي محیط متخلخل سنگ هاي شکافدار 
به كار برده مي شــوند در ابتدا جهت ساده سازي 
درک موضوع و امکان حل معادالت با استفاده 
از شبکه بندي هاي معمولي و اجراي آن بر روي 
رایانه ها بــه وجود آمدند. عبارت شــبکه بندي 
معمولــي در مقابل شــبکه بندي خاص به معني 
آن اســت كه محدوده اندازه سلول هاي مجاور 
در شبکه بندي معمولي نمي تواند از حد خاصي 
بیشــتر باشد و ســلول هایي با درازاي بسیار زیاد 
و عــرض كــم نمي توانند وجود داشــته باشــد 
و موارد بســیاري از این قبیل. امروزه بســیاري 
از دانشــمندان به دنبال آن هســتند كه با بهبود 
شــیوه هاي شــبکه بندي انطباقي22 و روش هاي 
دینامیک ســیاالت محاسباتي23 بتوانند با تقسیم 
محیط هــاي شــکاف و ماتریس بــه دو محیط 
متفاوت24 واقعیات فیزیکي موجود را بازسازي 
كنند. در این خصوص باید گفت كه معادالت 
جریان ناویر- استوكس به خودي خود مي تواند 
رفتارهاي فیزیکي كــه در محیط اتفاق مي افتد 
را مــدل كنند، ولي در محیط هاي شــکاف دار، 
شبیه ســازي ماهیــت فیزیکي وقایــع، منوط به 
شــبکه بندي محیط در مقیــاس چند میکرون تا 
چند متر اســت. در نتیجه مواردي چون گستره 
بسیار زیاد تغییر اندازه ها و تغییر تدریجي اندازه 
ســلول ها از شــکاف تا ماتریس، نوع و شــکل 
ســلول ها در درون شــکاف ها، تغییر محدوده 

مدل درشــت دانه میان شــکن زودرس گاز در چاه افقي را پیش بیني مي کند )شــکل باال( در 
حالي که مدل ریزدانه نشان از عدم میان شکن گاز دارد )شکل پایین(

    6  
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كه مدل ريزدانه نشان از  در حالي) شكل باال(كند  بيني مي شكن زودرس گاز در چاه افقي را پيش دانه ميان مدل درشت: 6شكل 

  )شكل پايين(شكن گاز دارد  عدم ميان
  
  ايران هيدروكربوري گيگاسلي در مخازنسازي  مدلكاربرد  بررسي -4

استوكس  -بقاي مومنتوم موسوم به معادالت ناويربقاي جرم موسوم به معادالت پيوستگي و اصوالً معادالت 
محدود به نوع ، دشو مي شناخته 19نفوذبا نام معادله مخازن زيرزميني سازي  مدلدر كه نسخه ساده شده آن 

بندي  محيط متخلخل سنگ نيز در صورت شبكهمانند هايي  رو محيط از اين. نيستند آنبندي  محيط و شبكه
كه  در صورتيو اتفاقاً  بودهسازي  قابل مدلشود  شناخته ميتخلخل يگانه  نام هي كه بمناسب به كمك روش

سازي  ترين روش مدل روش تخلخل يگانه صحيحبندي متناسب با خصوصيات محيط انجام شده باشد  شبكه
توجيه بسياري از جهت كه امروزه  21دوگانهو يا تراوايي  20دوگانههيمي همچون تخلخل امف. استجريان 

و  درك موضوعسازي  ساده جهتد در ابتدا نشو ميكار برده  بههاي شكافدار  رويدادهاي محيط متخلخل سنگ
عبارت . مدندآها به وجود  روي رايانه برآن و اجراي هاي معمولي  بندي با استفاده از شبكهامكان حل معادالت 

هاي مجاور در  بندي خاص به معني آن است كه محدوده اندازه سلول بندي معمولي در مقابل شبكه شبكه
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مقداري خواص همانند تراوایي و تغییر ماهیت 
جریاني به خصوص سرعت  بین دو محیط سبب 
 مي شــود شــبکه بندي این گونه محیط ها بسیار
چالــش برانگیــز باشــد. در مدل ســازي چنین 
محیط هایي كه در مخازن ایران نیز بســیار زیاد 
هســتند، نرم افزارهایــي همچــون گیگاپــاورز 

می توانندكمک شایاني انجام می دهند.
پایش عملکرد مخزن با استفاده از تکنولوژي 
كنترل اشاره اي25 مطابق آنچه در شکل-7 نشان 
داده شده اســت، كمک شایاني به درک نحوه 

جریان در الیه هاي مخزني می كند. 
 

5- بررســي نقایص بهره گیــري از مدل هاي 
گیگاسلولي

بدون شک، دسترسي به نرم افزار شبیه سازي 
كه بتواند شبیه سازي جریان را مستقیماً بر روي 
مدل هاي با تعداد ســلول میلیــاردي انجام دهد، 
امتیــاز بزرگي خواهد بود. امــا آیا تنها راه حل، 
ساخت نرم افزاری چند میلیارد دالري است كه 

بتواند چنین كار بزرگي را انجام دهد؟ 
بررسي تالش هاي محققین در طول دهه هاي 

گذشته نشــان دهندة لزوم حفظ ناهمگوني هاي 
مخزن مطابق آنچه در مدل زمین شناسي به دست 
مي آید بوده و انجام فرآیند افزایش مقیاس طبق 
روالي كه امروزه به طور فراگیر در صنعت نفت 
استفاده مي شــود جز افزایش خطاي محاسبات 
و دور شــدن نتایج از واقعیــت فیزیکي مخزن 
نتیجــه اي را در پي ندارد. ولي در غیاب امکاني 
چون گیگاپــاورز تهمیداتي مثل اجراي فرآیند 
حل جریــان به طور مــوازي بــر روي چندین 
هسته پردازشــگر مركزي، افزایش سرعت حل 
با استفاده از تغییر در الگوریتم هاي حل جریان، 
افزایش مقیاس انطباقي و غیره می توانند به مقدار 
مناسبی مهندسین مخزن را به واقعیت رفتار سیال 

در مخزن نزدیک تر كنند]8-5[.

نتیجه گیري
 افزایش مقیاس خــواص و تبدیل مدل هاي 
ریزدانــه زمین شناســي به مدل هاي درشــت دانه 
شبیه ســازي همــواره مــورد توجــه محققین و 
مهندسین صنایع نفت و گاز بوده است. بر كسي 
پوشیده نیست كه عدم افزایش مقیاس در مواردي 

كه ناهگوني هاي فضایي بسیار زیاد است)مستقل 
از مســأله زمان و تجهیزات ســخت افزاري مورد 
نیاز(بــه نتایج صحیح تري منجر خواهد شــد؛ به 
شرط اینکه مدل زمین شناسي بر اساس داده هاي 
كافي از چاه شامل مغزه، نمودارهاي درون چاهي 
و داده هاي لرزه اي ســاخته شــده باشــد. در غیر 
این صورت  استفاده از روش هاي زمین آماري به 
تنهایی براي ساخت توزیع خواص در مخزن مفید 
فایده نخواهد بود. اســتفاده از روش هاي افزایش 
دانه بنــدي26 تطابقي بر حســب نحــوه تغییرات 
خواص در مخزن و استفاده از تغییر دانه بندي در 
مدل بر حسب تغییرات میزان تغییر میدان فشار و 
سرعت در اطراف چاه ها مي تواند تا حدي خطاي 
حاصل از افزایش مقیاس در مدل سازي را كاهش 
دهــد. در اختیار داشــتن امکاني مثــل نرم افزار 
گیگاپــاورز در كنار توجه به كســب   داده هاي 
اســتاتیک و دینامیــک مــورد نیــاز از مخزن و 
استفاده از روش هاي مدل سازي استاتیک مناسب 
مي تواند بــرای درک وقایع مخازن در زیر زمین 
و اتخاذ تصمیم هاي درســت جهت انجام تولید 

صیانتي از مخزن مفید واقع شود.
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1. gigapowers
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3. simulation grid
4. parallel Processing
5. CPU
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8. grid block

9. parallel
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13. run
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