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نرم افزار پارسي :
شبيه ساز موازي براي مدلسازي 
رفتار جريان سه فاز با مدل
 نفت سياه در سه بعد
 1. واحد پژوهش و فناوري شركت نفت و گاز پارس
2. دانشگاه صنعتي شريف/دانشكده مهندسي مكانيك *

* مهرداد تقي زاده منظري، حميد نادران، روح ا... فاتحي

چكيده:
 در مقاله حاضر نرم افزار پارسي )محصول همكاري صنعت نفت و دانشگاه صنعتي شريف(كه يك شبيه ساز 
موازي براي مدلسازي رفتار جريان سه فاز با مدل نفت سياه در سه بعد است، معرفي شده و توانايي هاي 

آن براي حل مسائل كاربردي تبيين مي گردد. 
بخش هاي مختلف نرم افزار شامل:

 پيش پردازنده، شبيه ساز و پس پردازنده بوده و در محيطي كاربر دوست طراحي شده اند. دريافت داده ها 
و خصوصيات هندس�ي و فيزيكي مخزن و خواص فيزيكي سيال از طريق جداول مخصوص و با ساختاري 
ساده امكان پذير شده است. در بخش مخصوص شبيه ساز تالش شده است كه كليه پارامترهاي مربوط به 
حل عددي به صورت خودكار محاس�به و تنظيم گردد تا كاربر كمترين نياز را به كس�ب اطالعات در مورد 

الگوريتم محاسباتي نرم افزار داشته باشد. 
واژه هاي كليدي: شبيه سازي عددي، مدل نفت سياه، پردازش موازي، مديريت پروژه .  

مقدمه: 
  امروزه اس��تفاده از شبيه س��ازي عددي در اكثر شاخه هاي 
مهندسي به عنوان يك ابزار كارآمد و كليدي، امري متداول شده 
است. مهندسين به كمك اين ابزار قادرند عالوه بر تحليل مسائل 
پيچيده مهندسي، س��ناريوهاي متفاوتي را كه در عمل پرهزينه 
و گاهي غير ممكن به نظر مي رس��ند، پياده سازي نمايند و حتي 

طراحي سيستم ها را بر اساس نتايج شبيه سازي، بهبود بخشند.

در صنع��ت نف��ت، اس��تفاده از شبيه س��ازها ب��راي تحليل 
فرآينده��اي باالدس��تي و بخص��وص توليد نف��ت و گاز، از اوايل 
ده��ه هفتاد ميالدي بطور جدي آغاز ش��ده اس��ت. بس��ياري از 
ش��ركت هاي بزرگ نفتي با س��رمايه گذاري در اين زمينه تالش 
نموده اند شبيه س��ازهايي منطبق بر نياز هاي خود را جهت توسعه 
و مديري��ت بهينه بهره برداري مخازن تولي��د نمايند. همزمان در 
كشور ما نيز استفاده از نرم افزارهاي شبيه سازي مخزن به تدريج 
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كاربرد وس��يعي يافته و در پروژه هاي اكتشاف و توليد از نتايج به 
دس��ت آمده از اين ابزار كليدي در جه��ت بهبود دقت و كاهش 

هزينه ها بهره گرفته مي شود. 
از ويژگي هاي مهم شبيه سازي مخزن، چند رشته اي بودن آن است. 
تدوي��ن و بكارگيري صحيح يك شبيه س��از مخازن هيدروكربني 
نيازمند طيف گسترده اي از علوم شامل: زمين شناسي، مهندسي 
مخ��زن، رياضي��ات، جريان س��ياالت در محيطه��اي متخلخل، 

برنامه سازي كامپيوتر و ترموديناميك مي شود.
 موتور محرك يك شبيه س��از عددي، بخش مربوط به حل 
معادالت حاكم بر پديده هاي فيزيكي اس��ت. معادالت مذكور در 
واق��ع جريان چند ف��از در محيط متخلخ��ل را تبيين مي كنند. 
معادالت حاكم بر جريان در مخزن از نوع مشتقات جزئي بوده و 
به ش��دت با يكديگر كوپل هستند. به عالوه، تغيير شرايط مخزن 
از اش��باع به تحت اش��باع يا برعكس، معموالً رفتار اين معادالت 
را دچ��ار عيوبي مي كند كه حل عددي آن را با دش��واري مواجه 
مي س��ازد. از اين رو انتخ��اب فرمول بندي رياض��ي و روش حل 

عددي مناسب از اهميت به سزايي برخوردار است. 

عالوه بر اين، شبيه سازي عددي با دو دشواري ديگر نيز همراه است: 
1- حجم زياد داده ها و 2- زمان طوالني براي حل. 

تا مدتهاي طوالني استفاده از سوپر-كامپيوترها تنها راه چاره 
محسوب مي ش��دند، اما در دو دهه ي اخير با توسعه تكنولوژي و 
ساخت كالسترها، امكان شبيه سازي بزرگترين مسائل نيز فراهم 
شده است. كالس��ترها، ساختار ساده اي از كامپيوترهاي معمولي 
هس��تند كه از طريق ش��بكه هاي ارتباطي معمولي نظير آنچه در 
يك مرك��ز كامپيوتر عادي وجود دارد، ب��ا يكديگر ارتباط دارند. 
در اكثر موارد كامپيوترهاي مورد اس��تفاده از حداقل اجزاي يك 
سيس��تم برخوردارند. مثاًل هر پردازنده ممكن اس��ت حتي كارت 
گرافيك و ديسك سخت هم نداشته باشد. مديريت اين كالسترها 

معموالً از طريق يك ِسرِور معمولي انجام مي پذيرد.

شكل گيري پروژه نرم افزار شبيه ساز پارسي:
ل��زوم وجود يك نرم افزار ملّي شبيه س��ازي مخزن كه بتواند 
به عن��وان يك آزمايش��گاه مج��ازي براي ايج��اد درك فيزيكي و 
مهندسي بهتر، محس��وس نمودن نتايج عددي و ارزيابي نظرات 
كارشناس��ي تجربي به كار آيد، به ش��دت حس مي شود. در اين 
راستا نيز شركت ملي نفت ايران در تدوين برنامه هاي دراز مدت 
پژوهش و توس��عه خود توج��ه ويژه اي را به حمايت از توس��عه 
ن��رم افزارهاي بومي ب��ه منظور رفع نيازه��اي صنعت نفت ايران 
و ام��كان تطبيق اي��ن نرم افزاره��ا با ويژگيهاي خ��اص مخازن 
اي��ران و همچنين در اهدافي فراتر، كمك ب��ه تحقق كارآفريني 
نيروهاي نخبه دانش��گاهي و صنعت��ي و نهايتاً پرورش نيروي كار 
متخصص در اين زمينه، مبذول نموده اس��ت. همزمان، دانشكده 
مهندس��ي مكانيك دانش��گاه صنعتي ش��ريف از حدود پنج سال 
پيش با تش��كيل و توسعه ي گروه پژوهش��ي شبيه سازي مخزن 
تالش همه جانب��ه اي در جهت تدوين يك اس��تراتژي درازمدت 
پژوهش��ي به منظور هدايت و پرورش نيروهاي نخبه دانش��گاهي 
خود در راستاي نيازهاي صنعت نفت كشور به خصوص كمك به 
تحقق برنامه هاي نرم افزاري شركت ملي نفت ايران آغاز نمود. به 
دنبال فراخوان پژوهشي شركت نفت و گاز پارس در سال 1385 
و پذيرش طرح دانش��كده مهندس��ي مكانيك دانش��گاه صنعتي 
ش��ريف، با تشكيل تيم كاري بسيار منسجم از شركت نفت و گاز 
پارس و دانش��كده، اجزاي طرح پيشنهادي به دقت مورد بازبيني 
قرار گرفت و پس از اعمال اصالحات الزم، در تير ماه س��ال 86، 
پروژه آغاز گرديد. سيس��تم نظارت و ارزيابي كار به گونه اي بود 
كه منجر به تش��كيل بالغ بر 60 جلس��ه كاري در طول يك سال 
بين همكاران پروژه و تيم نظارتي كارفرما گرديد. در هر جلس��ه، 
گزارش پيش��رفت كار بخش هاي مختلف ارائه و در پايان پس از 
مقايس��ه وضعيت موجود با برنامه WBS پيشنهادي، برنامه هفته 
بع��د تنظيم مي گرديد. اين پروژه طب��ق برنامه زمانبندي آن، در 

تير ماه سال 1387 به پايان رسيد.
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توانايي هاي نرم افزار پارسي: 
 همانطور كه قباًل اشاره ش��د، نرم افزار پارسي يك شبيه ساز 
مخزن اس��ت كه بر پايه فرضيات فيزيكي مخصوص بنيان نهاده 

شده است. 
اساسي ترين اين فرضيات عبارتند از:

1. سيال درون مخزن از مدل نفت سياه تبعيت مي كند بدين 
معن��ي كه دو فاز نفت و گاز مي توانند در يكديگر حضور يابند 

اما در داخل فاز آب نمي شوند. 
2. س��يال هيدروكربن��ي به ص��ورت دو جزئ��ي در نظر گرفته 
مي شود و جزء نفت نماينده هيدروكربن سنگين و جزء گاز به 

عنوان هيدروكربن سبك محسوب مي گردد.
3.  انواع مدل هاي مربوط به تراوايي نس��بي، فشار موئينگي و 
PVT س��يال مخزن را مي توان به صورت فرمول يا جدول به 

نرم افزار وارد نمود.
4. س��نگ مخزن مي تواند كاماًل ناهمگن و ناهمسانگرد باشد. 

بدين ترتيب نرم افزار قادر است كلي ترين شكل خواص سنگ 
را مدلسازي نمايد.

ويژگي هاي مهم نرم افزار از ديدگاه عددي :
1. براي تجزي��ه مكاني معادالت ديفرانس��يل، از روش حجم 
مح��دود اس��تفاده مي ش��ود كه ب��ه خاطر خصوصي��ت بقاي 
كميت هاي انتقال يافته نس��بت به س��اير روشها برتري دارد. 
روش��هاي ع��ددي به كار رفت��ه در نرم افزار، همگ��ي از جمله 
روشهاي پيش��رفته و مدرن در زمينه تخصصي حل معادالت 
ديفرانس��يل مي باش��ند و كارآيي آنها قباًل توسط تحليل هاي 

محاسباتي به دقت ارزيابي شده است. 
2. الگوريتم حل عددي ش��كل اصالح شده اي از روش مشهور 
به IMPES اس��ت كه در آن معادالت سرعت- فشار به صورت 
ضمني و معادالت انتقال اجزا به صورت صريح حل مي شوند.

3. نرم افزار قادر اس��ت بر روي س��ه نوع سيستم سخت افزاري 
اجرا گردد:

نوع اول، كامپيوترهاي شخصي معمولي است كه تنها از يك 
پردازنده بهره مي برند.

نوع دوم، سخت افزارهايي است كه داراي هسته هاي چندگانه 
هس��تند و اخيراً در بازار محبوبيت يافته اند. اجراي برنامه بر روي 

اين سخت افزارها مي تواند به صورت موازي انجام شود. 
در اين گونه سيستم ها، از حافظه مشترك استفاده مي شود. 
نوع سوم، سخت افزار از نوع كالستر است كه تعدادي پردازنده 
با حافظه مس��تقل را در اختيار قرار مي دهد. اين س��خت افزارها 
بس��يار اقتص��ادي بوده و خوش��بختانه الگوريتم ب��ه كار رفته در 
نرم افزار پارس��ي عملكرد بسيار مطلوبي را بر روي اين سيستم ها 

نشان داده است. 
توانايي ه�اي وي�ژه اي�ن نرم افزار براي ح�ل مس�ائل كاربردي را 

مي توان به صورت زير دسته بندي نمود:
1. مدلسازي براي هندسه هاي دوبعدي و سه بعدي امكان پذير 
است. نرم افزار همچنين قادر است اطالعات مربوط به هندسه 

شكل 1: ورود خصوصيات سنگ مخزن در نرم فزار پارسي

شكل 2: ورود شبكه بندي مخزن در نرم افزار پارسي
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 Petrel مخزن را مستقيماً از نرم افزارهاي تخصصي ديگر نظير
ك��ه در صنعت نفت به طور گس��ترده اس��تفاده می ش��وند ، 

دريافت نمايد. 
2. كليه داده هاي مورد نياز در نرم افزار از طريق اليه گرافيكي 
دريافت ش��ده و همزمان بسياري از راهنمايي هاي الزم جهت 

ورود داده در اختيار كاربر قرار مي گيرد.     
3. ش��بكه محاسباتي مورد اس��تفاده مي تواند به صورت كاماًل 
بي سازمان يا با سازمان باش��د. اين ويژگي امكان حل مسائل 
بس��يار پيچيده از نظر هندس��ي را فراهم مي كند و همچنين 
ام��كان مي دهد كه در ادام��ه پديده هاي مربوط ب��ه تََرك به 

راحتي مدلسازي گردد.
4. چاه ها مي توانند از كنترل ه��اي متعددي برخوردار گردند. 
به ط��ور مثال توقف توليد پس از تولي��د گاز، يا افت بيش از 
حد فش��ار ته چاه. همچنين توليد يا تزريق در چاه ها مي تواند 

تابع زمان باشند. 

اجزاي نرم افزار پارسي: 
در نرم افزار پارس�ي عمليات الزم براي شبيه سازي يك مخزن به 

سه بخش مستقل تقسيم شده است:
پيش پردازنده، تحليل گر و پس پردازنده. 

در اين بخش هر يك از اين سه قسمت به اختصار تشريح مي گردد:

پيش پردازنده: 
در بخ��ش پيش پردازن��ده، كليه عملي��ات دريافت اطالعات 
هندس��ي و فيزيكي مس��ئله و همچنين تنظيمات الزم براي حل 
مس��ئله در محيطي كاربر دوس��ت انجام مي پذي��رد. اين محيط 
توس��ط نرم افزار GID در اختيار قرار مي گيرد ]1[ كه قابليتهاي 
مختلف كار با هندس��ه هاي پيچيده، توليد ش��بكه محاس��باتي و 
نمايش نتايج را يكجا ارائه مي كند. براي اس��تفاده از اين نرم افزار 

تخصصي، مطالعه راهنماي آن توصيه مي گردد. 
ش��كل - 1 و 2 نمايي از سيس��تم ورود داده هاي مربوط به سنگ مخزن 
در محيط نرم افزار را نش��ان مي دهند. همانطور كه مالحظه مي شود در 
اي��ن محيط ام��كان تعيين مقادير ضريب تراوايي مطلق در س��ه 
راس��تاي متعامد، درجه تخلخل و ضري��ب تراكم پذيري براي هر 
نوع س��نگ وجود دارد. هر س��نگ با يك نام مشخص مي شود و 

در عمل معموالً اين نام يا برچس��ب به هر يك از اليه هاي مخزن 
نس��بت داده مي ش��ود. در همين پنجره مي توان ضريب لزجت، 
ضريب تراوايي نسبي و تابع فشار موئينگي را براي سياالت مخزن 

وارد نمود. 
در ش��كل-3 نمايي از پنجره ورود داده ها براي س��يال مخزن نشان داده 
شده است. در اين پنجره مي توان انواع خواص فيزيكي سيال مخزن 
)آب، گاز و نفت( نظير ضريب تشكيل حجمي، دانسيته و نسبت گاز 
به نفت را وارد نمود. توجه شود كه همه اين خواص را مي توان به 

صورت جدولي از داده ها يا يك تابع تحليلي وارد نمود.
در ش��كل-4 نمايي از پنجره مربوط به ورود اطالعات چاه ها نش��ان داده 
ش��ده است. در اين قسمت براي هر چاه يك نام يا برچسب تعيين 
شده و اعداد مربوط به شعاع چاه، ضريب پوسته و فشار موئينگي 
آن داده مي ش��ود. در همين پنج��ره در ضمن مي توان تنظيمات 

شكل 3: ورود خصوصيات PVT سيال در نرم افزار پارسي

شكل 4: ورود داده هاي چاه در نرم افزار پارسي
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مرب��وط به دبي يا فش��ار چاه در طول فرآيند تولي��د يا تزريق را 
وارد نمود.   

     
تحليل گر:

در اين بخش كه نمايي از آن در ش��كل- 5 نشان داده شده 
است، كاربر مي تواند انتخاب هاي مختلف براي روند حل مسئله را 
برگزيند. بايد تاكيد كرد كه قبل از ورود به اين مرحله الزم است 

در مرحله قبل كليه داده هاي الزم وارد نرم افزار شود.  
همانطور كه گفته شد، به منظور ايجاد توانايي محاسباتي باال 
در ش��بيه  سازهاي مخزن الزم اس��ت از روشهاي پردازش موازي 
بهره گرفته شود. روشهاي گوناگوني براي اين كار وجود دارد ولي 
در اين تحقيق از روش تفكيك دامنه حل اس��تفاده ش��ده است. 

اساس اين روش در شكل- 6 نشان داده شده است. 
در اين روش شبكه محاسباتي توليد شده براي مسئله توسط 
يك برنامه مستقل )مثاًل METIS ]2[( تفكيك يا رنگ آميزي مي شود. 
ايده اصلي كار در اين اس��ت كه هر يك از اين نواحي )كه داراي 
رنگ يكس��اني هس��تند( براي حل به يك پردازنده ارسال شوند. 
بديهي اس��ت چنانچه بخواهيم به يك حل س��ازگار دست يابيم، 
الزم اس��ت كه مرز تماس بين هر دو ناحيه مجاور داراي مقادير 
يكس��اني باش��ند. جهت نيل به اين منظور الزم اس��ت الگوريتم 

حل محاس��باتي به گونه اي اصالح ش��ود كه در ه��ر قدم زماني، 
تكرارهاي الزم جهت يكسان سازي مقادير روي مرز صورت گيرد. 
اي��ن كار از طريق ارس��ال و دريافت اطالعات و به كمك ش��بكه 
كامپيوت��ري صورت مي پذيرد. به طور مثال در انجام محاس��بات 
الزم براي يك س��لول محاس��باتي كه روي مرز تماس دو ناحيه 
مجاور اس��ت، شار ورودي به آن س��طحي از سلول كه در تماس 
با ناحيه همس��ايه اس��ت بايد از اطالعات مربوط به آن همس��ايه 
تامين گردد. براي تسهيل در اين كار يك اليه از سلولهاي مجاور 
به صورت تكراري در مجموعه س��اختار داده ناحيه ديگر ذخيره 
مي ش��ود تا مقادير مربوط به شار مورد نظر به راحتي براي ناحيه 
اصلي در دسترس باشند. باالسري ناشي از اين كار در صورتي كه 

تعداد كل سلولهاي محاسباتي زياد باشند، ناچيز خواهد بود.  
عمده ترين مش�كل در پياده س�ازي اين الگوريتم آن است كه در 
هر قدم زماني، اطالعات مربوط به مرزهاي بين ناحيه اي بايد از طريق 
شبكه بين پردازنده ها رد و بدل شوند. جهت تخفيف باالسري ناشي 
از اين مش��كل، برنامه نويس مي تواند ارسال و دريافت اطالعات را 
در حين انجام محاسبات اصلي انجام دهد و در نتيجه زمان تلف 
شده به واسطه ارسال و دريافت داده ها بين پردازنده ها را حداقل 
نمايد. در تحقيق حاضر از پروتكل MPI ]3[ جهت برنامه نويسي 

موازي استفاده شده است. 

شكل 5: پنجره انتخاب روند حل مسئله

شكل 6: اساس روش تفكيك دامنه حل
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شكل 8: نمونه اي از طرز نمايش نتايج در نرم افزار شكل 7: سرعت گيري اجراي برنامه بر روي يك كالستر 

شكل 9: نمونه اي از طرز نمايش نتايج در نرم افزار 

ش��كل- 7 سرعت گيري برنامه در اثر استفاده از يك كالستر را براي حل 
مسئله مشهور SPE1 نشان مي دهد كه حاكي از عملكرد مطلوب نرم افزار است. 
محور افقي نمودار تعداد پردازنده و محور عمودي نسبت سرعت 
اجراي برنامه در حالت موازي به حالت س��ري را نش��ان مي دهد. 
خط راست به رنگ قرمز، س��رعت گيري ايده ال را نشان مي دهد 
در حاليكه منحني س��بز مربوط به ش��بكه درشت  و منحني آبي 

رنگ مربوط به شبكه ريزتر است. 
اضاف��ه  مي گ��ردد كه اين رفتار با افزايش تعداد س��لول هاي 

محاسباتي حتي بهتر هم مي شود.        

در ضم��ن ورود دادها، اطالعات��ي نيز در رابطه با نحوه توقف 
محاس��بات مش��خص مي گردد. با توجه به تنوع معيارهاي توقف 
شبيه سازي، احتمال آن وجود دارد كه هريك از معيارها فّعال شده 
و موجب توقف حل شوند. پس از پايان يافتن كار تحليل عددي، 
نرم افزار پيغام مناسب را بر روي صفحه ي نمايش مي نويسد و در 
ضمن كليه پيغامها و داده هاي نشان داده شده را در فايلي ذخيره 
مي نمايد. در اين مرحل��ه كاربر مي تواند وارد بخش پس پردازنده 

شود كه در ادامه نحوه كار آن تشريح مي گردد. 
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پس پردازنده: 

در اي��ن بخ��ش از نرم افزار امكانات نماي��ش نتايج به صورت 
منحني  يا كانتورهاي تراز فراهم شده است. 

ش��كل هاي 8، 9 و 10 نمونه اي از نتايج به دست آمده توسط نرم افزار را 
نشان مي دهند. نمايش نتايج مي تواند مربوط به كميت هاي ميداني 
نظير فش��ار مخزن باش��د يا توزيع بردارهاي سرعت را در ميدان 
نش��ان دهد. در ضم��ن مي توان تغييرات زمان��ي يك متغير مثاًل 
تغيير نرخ توليد گاز در چاه را ترسيم كرد. در اين مرحله تنظيم 
فونت، رنگ و اندازه س��مبل هاي نمايش��ي كاماًل در اختيار كاربر 
اس��ت. همچنين در همين بخش مي ت��وان پديده هاي گذرا را به 

صورت تصاوير متحرك توليد نمود. 
در نرم اف��زار پارس��ي، امكان نمايش تغيي��رات يك متغير بر 
حس��ب زم��ان يا در طول يك خط مش��خص وج��ود دارد. كليه 
منحني هاي نشان داده شده بر روي صفحه نمايش را مي توان به 
صورت يك فايل با الگو) فرمت( استاندارد ذخيره كرد. همچنين 
تصاوير متحرك توليد شده نيز بر روي ديسك سخت قابل ذخيره 

مي باشند. 
پ��س از پايان كار با نرم افزار، كلي��ه داده هاي ورودي و نتايج 
حل عددي همچنان به صورت فايل هايي با نامهاي اس��تاندارد بر 
روي ديس��ك سخت ذخيره شده باقي مي مانند و هر بار كه الزم 
باشد امكان باز كردن و رويت آنها وجود دارد. در ضمن داده هاي 
به دس��ت آمده از حل عددي براي انجام تحليل هاي بعدي قابل 
اس��تفاده ب��وده و براحتي مي توان ادامه يك تحلي��ل را با آغاز از 

نتايج قبلي انجام داد.

در م��واردي كه تحليل عددي به صورت موازي انجام ش��ده 
باش��د، نماي��ش نتايج معموالً ب��ر روي تنها ي��ك پردازنده انجام 
مي ش��ود. لذا پس از پايان حل كافي اس��ت مدول پس پردازش 

براي نمايش نتايج فراخوانده شود.  
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