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 تورج بهروز1، سيد صالح هندي2

مؤلفه هاي تكنولوژي ميدان هوشمند 
تاريخچه و الگوريتم عملكرد

1 و 2 پژوهشگاه صنعت نفت

1-1 بررسي تكنولوژي ميدان هوشمند و مؤلفه هاي آن
همگام با ارتقاي س��طح دانش فني در زمينه تكنولوژي هاي مرتبط با 
صنايع باالدس��تي نفت، درحال حاضر امكان به كارگيري تكنيك هاي 
پيش��رفته حفاري و تكميل چاه هاي نفت و گاز به وجود آمده اس��ت. 
به طوري كه ام��روزه امكان پياده س��ازي تكنيك هاي��ي مثل حفاري 
چندگان��ه پيچيده، نصب تجهيزات پيش��رفته درون چاه، اندازه گيري 
پيوس��ته دما، فش��ار و جريان س��ياالت و پ��ردازش داده هاي مخزن 
فراهم ش��ده اس��ت. به كارگيري اين تكنولوژي ه��اي جديد مي تواند 
منجر به بهبود مديريت هن��گام بهره برداري از مخازن هيدروكربوري 
ش��ود. به طور كلی تكنولوژی هوش��مند را می توان در دو س��طح چاه 
هوشمند و ميدان هوشمند بررس��ی كرد. چاه هوشمند چاهي است 
كه به ابزارهاي حس��گر )Sensor( و ش��ير كنترل ه��اي بازه اي درون 
چاهي)Interval Control Valve( مجهز ش��ده اس��ت به طوري كه 
مي تواند ميزان جريان سيال استخراجي از قسمت هاي مختلف مخزن 
راكه به وسيله پكر )Packer( از هم جدا شده اند كنترل و تنظيم كند. 
چگونگي بهره برداري از چاه هاي هوش��مند با چاه هاي معمولي تفاوت 
دارد. در چاه هاي هوش��مند باتوجه به اطالعات حاصل از حسگرهاي 
نص��ب ش��ده در درون چاه، نظارت و تفس��ير ش��رايط عملياتي نظير 
دما، فش��ار و جريان به ط��ور مداوم صورت مي پذي��رد. بدين ترتيب 
توانايي پايش ش��رايط چاه توسط اپراتور وجود دارد. همچنين در اين 
تكنولوژي براساس اطالعات جمع آوري شده، امكان اعمال تصميمات 

بهنگام، به واس��طه نصب سيستم كنترلي و ش��يرهاي كنترلي بازه اي 
موس��وم بهICV براي بهينه ك��ردن فرايند توليد يا تزريق وجود دارد. 
در اين صورت دس��تيابي به ش��رايط عملياتي بهين��ه در هنگام توليد 
  )Intervention( از ي��ك چاه بدون نياز به عمليات مداخل��ه در توليد
امكان پذير اس��ت. هدف از كنت��رل ناحيه اي جري��ان در يك چاه، با 
اس��تفاده از ش��يرهاي ICV به حداكثر رس��اندن تولي��د نفت و يا به 
حداقل رس��اندن توليد س��ياالت ناخواس��ته نظير گاز و آب يا لحاظ 
كردن توأمان هر دو مورد به صورت هم زمان است. به طور كلي ارزش 
افزوده در چاه هاي هوشمند غالباً از طريق كاهش هزينه هاي مداخله 
در تولي��د، كم كردن يا به تأخير انداختن توليد س��ياالت ناخواس��ته، 
شتاب دادن به توليد سياالت دلخواه و همچنين قابليت انعطاف پذيري 

براي مواجهه با مشكالت عملياتي حاصل مي شود.
ميدان هوش�مند : ميداني است خودكار كه به ابزارهاي ويژه اي مجهز 
ش��ده اس��ت و از اف��راد، تكنولوژي پاي��ش از راه دور، مدل س��ازي و 
فرايندهاي كنترل از طري��ق روش هاي ايمن در يك فضاي همكاري 
استفاده   مي كند. تا ارزش بهره برداري از ميدان نفتي يا گازي را بيشينه 
س��ازد.     مقوله تكميل هوشمند به طور كلي شامل انجام مجموعه اي از 
فرايندهاي بنيادي است كه مديريت مخزن را به طور قابل مالحظه اي 
بهبود مي بخش��د. با توسعه مفهوم چاه هوش��مند و به منظور ارتقاي 
مديري��ت و بهينه س��ازي م��داوم عملكرد چاه هاي يك مي��دان، ايده 
ميدان هوشمند مطرح شده است. ميدان هوشمند، تنها زماني به طور 
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كامل تحقق مي يابد كه س��ه جز اصلي آن يعني تكنولوژي، فرايند و 
كادرمتخصص، به صورت يكپارچه سازماندهي شوند.

 تكنول�وژى: تكنولوژی ش��امل موارد مختلفی نظي��ر اندازه گيری، 
دورس��نجی، تحليل مهندسی، مش��اهده، كنترل اتوماتيك و توانايی 

يكپارچه سازی و اتوماسيون می باشد. 
 فرايند: فرايندهای كار، چگونگی انجام كارهاس��ت و با پيداش��دن 
تكنولوژی های جديد، فرايندها تغيير مي كنند. براي اجرای موفق هر 
تكنول��وژی جديد، توجه به فرهنگ، س��اختار، آم��وزش و فرايند كار 

ضروری می باشد.
 كادر متخص�ص: منظور آم��وزش مهارت ه��اي الزم فني به كادر 
تخصص��ي به منظور اس��تفاده در زمينه هاي مختلف��ی نظير فرهنگ 
همكاری، س��اختار س��ازمانی است. هس��ته اصلي ميدان هوشمند از 
تركي��ب تكنولوژي هاي چاه هوش��مند، جم��ع آوري داده ها به صورت 
بهنگام، مدل كردن يكپارچه، سيس��تم كنترلي مناسب و مهارت هاي 
الزم به دست مي آيد كه منجر به بهينه سازي ، صرفه جويي در هزينه 
و بهبود بازيافت نهايي مي ش��ود. ك��ه در واقع با به كارگيري همه اين 
موارد با هم است كه اين تكنولوژي مي تواند ارزش افزوده نهايي ايجاد 

كند. شكل)1(.
موضوع ميدان هوش��مند تنها منحصر به مقوله اتوماس��يون نمي شود 
بلكه در واقع فراهم نمودن س��ه عنصر كليدي است كه براي عملكرد 
مؤثر هر سيس��تم ماش��يني مورد نياز اس��ت: داده هاي قابل اعتماد، 
مجموع��ه ابزارهايي كه بتوانند اين داده ها را به اطالعات مفيد تبديل 
كن��د و كادر متخص��ص و مش��اوران عملياتي كه با اس��تفاده از اين 
اطالعات، تصميمات درس��ت را اتخاذ نمايند. الزم به ذكر است، آنچه 
ك��ه باعث هوشمندش��دن يك چاه يا يك ميدان مي ش��ود به خودي 
خود تكنولوژي جديدي نيست. بلكه در حقيقت اين موضوع، استفاده 
از روش هاي ابت��كاري به منظور تركي��ب تكنولوژي هاي موجود براي 
بهينه س��ازي بهره برداري و مديريت يك مخزن يا يك ميدان اس��ت. 

شكل)2(. 

1-2 تاريخچه تكنولوژي چاه هاي هوشمند در مخازن هيدروكربوري
زمينه استفاده از تكنولوژي چاه هوشمند از اواخر دهه 1980 با نصب 
حسگرهاي دما و فشار آغاز شد. شركت OTIS اولين شركتي بوده كه 
پژوهش هايي در زمينه ابزارها و مفاهيم تكنولوژي چاه هوشمند انجام 
داده است. در سال 1985 اولين نو آوري علمي در زمينه اين تكنولوژي 
توسط اين شركت ثبت شده است. اين شركت در سال 1994 توسط 
ش��ركت Halliburton خريداري شد. در سال هاي ابتدايي دهه 90 با 
نصب حس��گرهاي دايمي در ته چاه اين ام��كان فراهم گرديد كه در 

هر لحظه ش��رايط فشار و دماي ته چاه كنترل شود و در واقع مفهوم 
پايش چاه ها نيز وارد عرصه صنعت شد. ورود حسگرهاي نوري تحولي 
در فن��اوری پايش چاه هاي نف��ت وگاز ايجاد كرد و جمع آوري داده ها 
با اس��تفاده از حس��گرهاي نوري به نحو چش��م گيري افزايش يافت. 
در س��ال 1993، نصب اولين حس��گر نوري دما / فش��ار درون چاهي 
توسط ش��ركت Weatherford انجام شد. در سال 1996، استفاده از 
اين تكنيك به چاه هاي فرا س��احلي نيز گسترش داده شد. در نوامبر 
1994، ش��ركت PES براي اولين بار بررسي امكان سنجي تكميل چاه 
هوشمند را ارائه نمود. در اين امكان-سنجي سيستم تحليل مديريت 
مخزن كنترل شده از سطح SCRAMS  بود كه بعدها به طور گسترده 
توسط شركت هاي مختلف به كار گرفته شد كه در زمستان 1996 اين 
سيس��تم به طور آزمايشي توسط ش��ركت PES نصب گرديد و توجه 
ش��ركت هاي بزرگ نفتي را به خود جلب كرد و از اين پس تكنولوژي 

چاه هوشمند با اين نام عرضه شد. 
در س��پتامبر 1997 اولين نصب سيستم هوشمند توسط شركت هاي 
PES و Halliburton با سيستم SCRAMS در ميدان SAGA در نروژ 

به منظور كنترل ميزان توليد گاز از اليه بااليي سازند انجام گرفت
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شكل1 اجزاي تشكيل دهنده ميدان هوشمند

شكل2: شماتيكي از يک چاه هوشمند واقع در ميدان هوشمند

3

                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  دهنده میدان هوشمنداجزاي تشکیل 1شکل

  

  
  شماتیکی از یک چاه هوشمند واقع در میدان هوشمند :2شکل

زه گیرياندا
 سنجش از راه دور

گیري داده  
 تحلیل

 توانایی یکپارچه سازي
 اتوماسیون

   

آموزش
همکاري فرهنگ
  اتتغییر مدیریت

  یکپارچه سازي
ساختار کار 

  تجاري سازي



شمــاره 55 / اسفند ماه 87

69

اس��تفاده از تكنولوژي چاه هوش��مند در س��ال 1998 بيش��تر مورد 
توجه ش��ركت هاي بزرگ نفتي و مؤسس��ات تحقيقاتي قرار گرفت و 
توليدكننده  هاي نفت تمايل به اس��تفاده از اين فناوری در ميدان هاي 
نفت از خود نش��ان دادند. در اين س��ال ش��ركت Norsk Hydro اين 
فن��اوری را در ميدان Oseberg واقع در درياي ش��مال به كار گرفت. 
تجهيزات تكميل چاه هوشمند در چهار چاه اين ميدان نصب گرديد. 
منحني هاي توليد از اين چاه-ها بهبود قابل مالحظه اي در برداش��ت 
از آنها را نشان دادند. همچنين نصب اولين حسگرهاي چند گانه فيبر 

نوري نيز در اين چاه ها انجام شد.
در اين س��ال تكميل هوش��مند چاه در ميدان ديگ��ري واقع در مرز 
 ،Aquila كش��ورهاي ايتاليا و آلباني تجربه ش��د. دراين ميدان به نام
دوچاه به صورت هوشمند تكميل شد. اين پروژه توسط شركت نفتي 
ENI AGIP  انجام گرفت و در آن از سيس��تم SCRAMS اس��تفاده 

شد .
پ��س از انجام اين پروژه ه��اي صنعتي در زمينه چاه هاي هوش��مند، 
مزاي��اي فني و اقتصادي آن به طور گس��ترده توس��ط مقاالت فراوان 
معرفي شد و روند رو به رشدي در استفاده از اين فناوری آغاز گرديد 
به طوري كه ش��ركت WellDynamics به عنوان يك شركت پيشرو 
در س��اخت و نصب تجهيزات هوشمند در آمار خود نصب تعداد 130 
حلقه چاه هوش��مند تا 31 اكتبر 2004 را اعالم كرد. بنا به اعالم اين 
شركت، اين تعداد در تاريخ آخر جوالي 2005 به 155 حلقه رسيده 
اس��ت كه تمايل كشورها و ش��ركت هاي مختلف به اس��تفاده از اين 

فناوری را نشان مي دهد.

1-3: الگوريتم عملكرد مخازن هوشمند
تكنولوژي ميدان هوشمند يك جريان منطقي و روان از فعاليت هايي 
است كه منجر به حصول دانش از اطالعات حاصل از داده هاي اخذشده 
در سطح ميدان می ش��ود. بنابراين داده هاي خام بايد مراحلي را طي 
كنن��د تا به دانش مفيد و مؤثر تبديل گردن��د و در واقع ميان پايش 
ميدان و تصميم گيري صحيح و بهنگام رابطه ايجاد ش��ود. الگوريتم ها 
و اجزاي مرتبط با آن از جمله بخش هاي اساس��ي هس��تند كه بايد با 
توجه به ماهيت تكنولوژي ميدان هوش��مند، به گونه اي طراحي شوند 
ك��ه بتوانند فراينده��اي كنترل مخزن و بهينه س��ازي توليد را در بر 
گيرند و آنها را محقق س��ازند. در واقع الگوريتم ها مس��ير جريان هاي 
عملكردي چه در بخش محاسبات و چه در بخش سازمان دهي نيروها 

و ابزارهاي پيش��رفته را مش��خص مي كنند. در اين بخش سعي شده 
تا مروري بر مفاهيم الگوريتمي حاكم بر تكنولوژي مخزن هوش��مند 

صورت گيرد.

1-3-1 مدار آرام و مدار سريع
در حالت كلي چگونگي عملكرد سيس��تم تكميل هوش��مند را در دو 

سطح مي توان ارزيابي كرد: 
- سطح يك، مدار سريع  كه هدف از آن افزايش توليد و بهينه سازي 

عملكرد در چاه است.
- س��طح دو، مدار آرام  كه هدف از آن بهينه سازي مديريت در سطح 

ميدان است.
ميدان هوش��مند مفهوم گسترده تري نس��بت به چاه هوشمند است 
و بحث ه��اي نظري  آن پس از س��ال 2000 ميالدي مورد توجه قرار 

گرفته است. شكل)3( .
در اينجا نحوه ارتباط و فعل و انفعاالت دروني بين مدار سريع و آرام 
به خوبي نش��ان داده ش��ده است. س��ه عنصر اصلي در مبحث ميدان 
هوش��مند شامل تكنولوژي، كادر متخصص و فرايند است. با توجه به 
مزايای به كارگيري ميدان هوشمند، در حال حاضر شركت هاي نفتي، 

درحال توسعه مفهوم ميدان هوشمند هستند.
بس��تن مدار س��ريع، ممكن اس��ت از طريق انجام عملي��ات مداخله 
در فراين��د تولي��د چاه يا عمليات تعمير چاه هوش��مند صورت گيرد. 
تجهيزات چاه هوش��مند عبارت است از هر وسيله اي كه چاه را بدون 
عملي��ات مداخله در بهترين ش��رايط عملياتي آن ق��رار دهد. )نظير 
حس��گرها و س��اير ابزارهاي چاه هوش��مند(. چاه هوشمند همچنين 
مي تواند مواردي مانند فرازآوري مصنوعي را نيز شامل شود. در ادامه 
اي��ن فصل توضيح��ات تكميلي در زمينه الگوريتم عملكرد سيس��تم 

كنترلي چاه هاي هوشمند ارائه مي شود.
 

1-3-2 سيستم كنترلي چاه هوشمند
هدف از كنترل ناحيه اي جريان با اس��تفاده از شيرهای ICV حداكثر 
كردن توليد )يا ارزش افزوده( يا حداقل كردن توليد س��يال ناخواسته 
و يا تركيب هر دو اين اهداف است. به طور كلي استراتژي فعال شدن 
عناصر كنترل نهايي توس��ط سيستم كنترلي در يك چاه هوشمند به 

دو صورت است:
كنترل واكنش�ي: تنظيم ICVها بعد از اينكه ورود  س��يال ناخواس��ته 

)مثل آب يا گاز( در توليد چاه مشاهده شود.
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سه . در اینجا نحوه ارتباط و فعل و انفعاالت درونی بین مدار سریع و آرام به خوبی نشان داده شده است
توجه به مزایاي با . عنصر اصلی در مبحث میدان هوشمند شامل تکنولوژي، کادر متخصص و فرایند است

.وسعه مفهوم میدان هوشمند هستندهاي نفتی، درحال تکارگیري میدان هوشمند، در حال حاضر شرکت هب
بستن مدار سریع، ممکن است از طریق انجام عملیات مداخله در فرایند تولید چاه یا عملیات تعمیر چاه 

اي که چاه را بدون عملیات مداخله تجهیزات چاه هوشمند عبارت است از هر وسیله. هوشمند صورت گیرد

چاه هوشمند . )ها و سایر ابزارهاي چاه هوشمندنظیر حسگر(. در بهترین شرایط عملیاتی آن قرار دهد
در ادامه این فصل توضیحات تکمیلی . مصنوعی را نیز شامل شود فرازآوريتواند مواردي مانند همچنین می

  .شودهاي هوشمند ارائه میاهدر زمینه الگوریتم عملکرد سیستم کنترلی چ
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كنترل پيش�گيرانه: تنظيم ICVها براس��اس مدل مخزن به طوری كه 
تنظيمات می تواند به مرور و قبل از اينكه ورود س��ياالت ناخواس��ته 

مثل آب يا گاز مشاهده شود، اعمال گردد.
اصوالً روش كنترل واكنش��ي روش س��اده تري در مقايس��ه با كنترل 
پيش��گيرانه اس��ت زيرا غالباً احتياجي به مدل مخزن ندارد. از اين رو 
در پروژه هاي زيادي به كار گرفته شده است. مديريت مخزن به روش 
كنترل پيش��گيرانه از طريق بهينه كردن عملكرد كل مخزن  اس��ت، 
كه انتظار می رود ارزش افزوده بيش��تری ايجاد مي شود. در مقايسه با 
كنترل واكنشي، كنترل پيش��گيرانه نيازمند سطح دانش باالتري در 
مورد مخزن است زيرا در اين روش نياز به كنترل بهينه فاصله جبهه 
گاز يا آب از دهانه چاه در طول زمان می باش��د به گونه ای كه كس��ر 
بيشتری از نفت درجاي مخزن از محدوده قابل استحصال، توسط چاه 
توليد ش��ود. به عبارتي ديگر كنترل واكنش��ي از نوع سيستم كنترلي 
غيرمبتني بر مدل مخزن اس��ت و كنترل پيش��گيرانه مبتني بر مدل 
مخزن اس��ت. دراين صورت علي رغم افزايش پيچيدگي در سيس��تم 

كنترلي پيشگيرانه، عملكرد كنترلر بهبود مي يابد. شكل)4(. 
 ش��كل)5( نشان دهنده يك سيس��تم كنترلي پيشگيرانه از نوع مدل 
كنترلی پيش بينی كننده  اس��ت. الگوريتم اين سيستم كنترلي به دو 
س��طح كلي تقسيم مي شود: سطح تنظيم  و س��طح بهينه سازي. در 
جعب��ه كنترلر مي توان هر نوع الگوريتم ه��اي كنترلي مبتني بر مدل 
را جايگزين كرد. همچنين جعبه شناس��ايي سيستم  مي تواند شامل 

طيف وسيعي از روش هاي ساده تا بسيار پيچيده را دربرگيرد.
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