مقاالت علمی  -پژوهشی

مروری بر انواع شبکههای محاسباتی جهت شبیهسازی عددی جریان
اطراف چاه در مخازن هیدروکربنی
چکیده
جهت شبیهسازی عددی جریان اطراف چاه در مخازن هیدروکربنی معموالً از یک مدل چاه استفاده میشود .در بعضی
حالتها مانند مخازن گاز-میعانی یا پدیدهی مخروطی ش��دن آب ،مدل چاه برای ش��بکهی نس��بتاً درشت دقت کافی
ندارد .از اینرو تخمینی صحیح از نتایج حاصل از مدل چاه رایج نیازمند استفاده از شبکهای ریز است .از طرفی استفاده
ی بس��یار ریز یکنواخت نیاز به زمان اجرای بیشتری دارد .در مقابل ،مدل شعاعی با ایجاد یک شبکهبندی با
از ش��بک ه 
توزیع شعاع لگاریتمی ،نتایجی حاصل از شبیهسازی جریان اطراف چاه را با کیفیت بهتر و زمان محاسباتی کمتر فراهم
میکند .جهت بهبود نتایج و حل مش��کل ،روشهایی تلفیقی مثل ریزکردن موضعی و روش پنجرهای توسط محققان
معرفی شده است .در این مقاله ابتدا انواع روشهای شبکهبندی مورد استفاده برای شبیهسازی جریان اطراف چاه مرور
شده و در انتها نیز یک مسألهی عددی نمونه برای مقایسهی روشهای گفته شده حل گردیده است.
مقدمه

عملیات مهندسی مخزن نشان داده که در بیشتر موارد نتایج شبیهسازی
مخازن با ش��بکهبندی مختصات دکارتی مورد قبول است .اما در بعضی
موارد این نوع شبکهبندی با مشکالتی مواجه است که از انعطافناپذیری
ش��بکه در مختصات دکارتی در نواحی خاصی از مخزن نشأت میگیرد
و بیشتر مرتبط به چاهها و ناهمگونی3هاست .مسألهی جریان اطراف چاه
در مخزن یکی از مثالها و مس��ائلی است که در عمل ،شامل مقیاسهای
مختلفی اس��ت .در این حالت مشاهده میشود که با وجود اینکه چاه در
قیاس با مخزن بسیار کوچک است اما تغییرات فشار در اطراف چاه زیاد
است .این در حالی است که تغییرات فشار در فاصلهی یک متری از چاه
ممکن است برابر با تغییرات فشار در بقیهی مخزن باشد .در مخازن گاز-
میعان��ی ،بهعلت ایج��اد و تجمع میعانات بعد از افت فش��ار مخزن به زیر
فش��ار شبنم ،مس��ألهی جریان اطراف چاه مهمتر است .از اینرو صرفهی
اقتص��ادی در حفظ بلوکهای مختصات دکارتی ت��ا حد امکان و تغییر
شبکه فقط در نواحی خاصی از مخزن است [.]1
پیس��من ]2[ 4ب��ا اس��تفاده از توزیع فش��ار حال��ت پای��ا در حالتی که
تراکمپذیری سنگ و سیال مقدار ثابتی باشد ،مفهوم شعاع معادل بلوک
را معرفی کرد .بر اس��اس این مفهوم ،محاسبات فشار جریانی بلوک چاه
برای هندس��ههای مختلف با ابعاد یکس��ان (مربعی) یا ابعاد غیریکس��ان
(مستطیلی) [ ،]3با درنظر گرفتن شعاع معادل برای توزیع فشار انجام شد.
این روش اغلب بهدلیل الزاماتی نظیر ش��بکهی دکارتی و محدود ش��دن
روش برای حالتهای مربعی یا مستطیلی مورد بحث است [ .]4همچنین
نتایج حاص��ل از این مدل چاه برای نواحی اط��راف چاه با نرخ تغییرات
شدید اش��باع سیاالت نامعتبر اس��ت [ .]5دینگ ]6[ 5با ارائهی یک مدل
چاه عددی ،اصالحی روی مدل رایج چاه پیس��من انجام داد .این روش
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که با استفاده از ش��بکههای انعطافپذیر بیان شد برای انواع هندسههای
چاهه��ای افقی ،عمودی و مای��ل کاربرد دارد .مدله��ای رایج چاه تنها
مقدار ش��اخص بهرهدهی را برای بلوک چاه پیش��نهاد میکنند .بنابراین
مدله��ای مذکور برای مدلس��ازی چاهها در ش��رایط پیچیده مناس��ب
نیس��تند .در روش پیش��نهادی دینگ عالوه بر محاسبهی عددی شاخص
بهرهدهی ،یک مقدار معادل عددی برای انتقالپذیری بین س��لول چاه و
سلولهای همسایه ارائه شد که دقت و صحت نتایج افزایش یافت.
ب��ا وج��ود اصالحیههای��ی ک��ه روی مدل رایج پیس��من ب��رای انواع
حالتهای چاه ارائه ش��د همچنان در م��واردی مانند جریان اطراف چاه
در مخ��ازن گاز-میعانی یا پدی��دهی مخروطی ش��دن ،6بهدلیل تغییرات
ش��دید اش��باع در ناحیهی اطراف چاه ،این مدل ناکارآمد اس��ت .روش
9
ریزکردن ش��بکه توسط وان روزنبرگ ،7هاینمن 8و همکاران و کناندال
و بس��ت 10برای بهبود وضوح پدیدههای ناحیهی اطراف چاه معرفی شد.
انواع روشهای ریزکردن شبکه که تا کنون معرفی شده شامل ریزکردن
وصلهای ،11ریزکردن واقعی 12و روشهای چند شبکهای 13است [.]1
در ای��ن مقال��ه انواع روشه��ای ش��بکهبندی و همچنی��ن روشهای
ریزکردن ش��بکه بررس��ی میش��ود .یک مش��کل رایج در شبیهس��ازی
مسائل پیچیدهی جریان سیال اینست که هر هندسهای نمیتواند بهخوبی
بهصورت مستقل استفاده شود؛ خواه سیستم شبکهبندی با سازمان 14باشد
یا بیسازمان .15از اینرو یکی از این روشها برای حل مشکل رفتار سیال
در اطراف چاه ،استفاده از دو نوع شبک هی شعاعی و دکارتی در کنار هم
است [ .]5در ادامه روشهای ریزکردن شبکهی دکارتی ،بدون تغییر در
نوع بلوکهای مورد استفاده و پس از آن روشهای شبکهی تلفیقی که
در آنها بیش از یک نوع بلوک بهکار میرود معرفی میش��وند .در پایان
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نیز روشهای معرفی ش��ده در یک مس��ألهی نمونه استفاده شده و نتایج
آنها مقایسه میگردد.
از روشه��ای اولی��های که ب��رای بهبود کیفیت نتایج پیش��نهاد ش��د
ریزکردن شبکهی دکارتی مورد استفاده در شبیهسازی بود .بدین ترتیب
که تمام ش��بکهی دکارتی اولیه بهصورت یکپارچه ریز میشود .مشکل
این روش هزینهی زیاد محاسباتی و در نتیجه افزایش زمان اجرای برنامه
است .در واقع ریزکردن تمامی شبکه نیاز نیست .بلکه تنها نواحی خاصی
(از جمله اطراف چاه) نیاز به ریزکردن شبکه دارند.
شبیهسازیها و مدلسازیها معموالً با استفاده از شبکهبندی استاتیک
انجام میش��ود .دیمباخر 16و همکارانش [ ]1قابلیت شبیهسازی دینامیک
را مط��رح کردند .آنها از مفهوم پنجره 17برای معرفی مدل خود اس��تفاده
کردند .هندس��هی هر ک��دام از زیردامنه18های محلی (ک��ه پنجره نامیده
میش��وند) میتواند منظم 19یا نامنظم 20باش��د [ .]1در این روش برای هر
نوع چاه از یک طرح ش��بکهبندی مناسب استفاده میشود .چنین روشی
اس��تفاده از مدل رایج چاه پیس��من را غیرضروری میکند [ .]7شکل1-
نحوهی شبکهبندی با این روش را نشان میدهد.
در ای��ن روش ،همس��ایههایی که ارتباطی با ش��بکهی پنج��ره ندارند
استفاده نمیشوند .همچنین برای داخل و خارج از شبکه از یک سیستم با
گامهای زمانی مختلف استفاده میشود [ .]1بهدلیل ریز بودن بلوکهای
اطراف چاه ،پایداری حل نیازمند انتخاب گام زمانی کوتاه و تعداد سعی
و خطاهای بیش��تری اس��ت .چون امکان حل همزمان معادالت ناحیهی
پنج��رهی چاه و کل مدل مخزن وجود ندارد در مرحلهی اول ،یک حل
تم��ام ضمنی برای کل مخزن انجام میش��ود .بلوکه��ای داخلی پنجره
تنها برای فش��ار و بدون بهروزرسانی اشباع سیاالت و درصد اجزاء مولی
حل میش��وند .این مرحله از روند ح��ل ،مقادیر ورودی برای مرز پنجره
را فراه��م میکند .در مرحلهی دوم ،محاس��بات پنجرهها برای یک گام
زمانی مقیاس اصلی (مث� ً
لا معادل هزار مرحلهی محلی مقیاس کوچک)
انجام میشود .روش پیشنهادی مذکور مزایای اعمال شبکههای محلی و
انعطافپذیری شبکههای نامنظم با امکان تغییر در زمان را ارائه میدهد.
جدیدترین کارهای انجام ش��ده با اس��تفاده از دو نوع ش��بکهبندی در
21
مقیاس مکان و گام زمانی متفاوت در شبکهی دکارتی توسط خریجی
و همکاران [ ]8انجام ش��ده اس��ت .ب�� ا توجه به اینکه با کوچک ش��دن
س��لولهای اطراف چاه و افزایش س��رعت در این ناحیه ،نیاز به کاهش
گامه��ای زمانی اس��ت ،آنها شبیهس��ازی یک مخ��زن گاز-میعانی را با
اس��تفاده از مدل ریزکردن محلی شبکه 22یا به اختصار  LGRو گام زمان
محلی 23انجام داده و آنرا با روشهای دیگر مقایس��ه کردند LGR .مورد
اس��تفاده تلفیقی از ش��بکهی ش��عاعی در اطراف چاه و شبکهی دکارتی
در سایر نقاط اس��ت که در بخش بعد معرفی خواهد شد .آنها برای حل

 -2شبکهبندیهای تلفیقی
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 -1ریزکردن شبکهی دکارتی

مدل جریانی دارس��ی دوفازی ایجاد ش��ده در نزدیکی دیوارهی چاه از
الگوریت��م جداس��ازی دامنه 24اس��تفاده کردند .این الگوریتم بر اس��اس
روش بهینهس��ازی ش��وارتز 25عمل میکند .از مزای��ای اصلی این روش
گسستهسازی تمامضمنی برای مدلهای جریانی چندفازی و بهینهسازی
سادهی شرایط سطح داخلی بر اساس معادلهی جریانی تکفاز است.

ش��بکهی محلی نامنظم اولین بار توس��ط پدروسا و عزیز [ ]5تحت
سازيها معموالً با استفاده از شبکهبندي استاتیک انجام میشود .د
شبیهسازيها و مدل
عنوان ش��بکهی تلفیقی 28در سیس��تم ش��بکهی دکارتی معرفی شد .این
نوع 17براي معرفی مدل
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میکن��د و بهدلی��ل نرخهای تولیدی زی��اد اندازهی کوچ��ک بلوکها
[ .]1در این روش براي هر نوع چاه از یک طرح شبکهبندي مناسب استفاده میشود .اس
به مدلس��ازی تغییرات شدید اشباع س��یاالت کمک میکند .آنها یک
nown switch argument.
کند [7
ضروري ومی
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پیسمنه را
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نظر گرفتند .حل این دو قسمت در
اینهی
برای بقی
دکارتی
ش��بکه بهصورت جداگانه انجام شد .آنها همچنین روش مذکور را برای
26

27
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خارجیترین بلوکهای پنجره (خاکس��تری روش��ن) .شبک
پنجرهخود نشان میدهد
درهیمرکز
(خاکستري روشن) .شبکهي پنجره یک ریزکردن  2×2را
یک ریزکردن  2×2را در مرکز خود نشان میدهد

در این روش ،همسایههایی که ارتباطی با شبکهي پنجره ندارند استفاده نمیشوند .ه

خارج از شبکه از یک سیستم با گامهاي زمانی مختلف استفاده میشود [ .]1بهدلیل

اطراف چاه ،پایداري حل نیازمند انتخاب گام زمانی کوتاه و تعداد سعی و خطاهاي بیشت

حل همزمان معادالت ناحیهي پنجرهي چاه و کل مدل مخزن وجود ندارد در مرحله

ضمنی براي کل مخزن انجام میشود .بلوکهاي داخلی پنجره تنها براي فشار و بد

سیاالت و درصد اجزاء مولی حل میشوند .این مرحله از روند حل ،مقادیر ورودي براي

میکند .در مرحلهي دوم ،محاسبات پنجرهها براي یک گام زمانی مقیاس اصلی (مثال
 2یک مدل شبکهی تلفیقی

محلی مقیاس کوچک) انجام میشود .روش پیشنهادي مذکور مزایاي اعمال شبکههاي
شبکههاي نامنظم با امکان تغییر در زمان را ارائه میدهد.

جدیدترین کارهاي انجام شده با استفاده از دو نوع شبکهبندي در مقیاس مکان و گام ز
87
دکارتی توسط خریجی 21و همکاران [ ]8انجام شده است .با توجه به اینکه با کوچک ش
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 -3مسألهی عددی نمونه

 3مدل شبکهبندی شعاعی با استفاده از روش PEBI

در این بخش برای روشن شدن اهمیت شبکهی اطراف چاه در شبیهسازی
مخزن ،یک مسألهی نمونه با چند شبکهی متفاوت حل شده و نتایج مقایسه
میشوند .یکی از مثالهای مناسب برای مقایسهی عملکرد شبکههای مختلف
در مهندسی مخزن ،شبیهسازی جریان اطراف چاه در حالت اشباع (افت فشار
تهچاهی به زیر فشار نقطهی شبنم) برای مخازن گاز-میعانی است .برای حل
این نوع مسائل از دو نوع شبکهی مختلف استفاده میشود .یک روش همان
( LGRمطرح ش��ده در بخش )2-است که شامل شبکهای شعاعی با توزیع
ش��عاع لگاریتمی برای شبیهس��ازی ناحیهی اطراف چاه و شبکهی دکارتی
درش��تی برای سایر نقاط مخزن اس��ت .ترن 32و همکاران [ ]10با استفاده از
روش ریزکردن محلی برای ساخت ش��بکه ،جریان اطراف چاه در مخازن
33
گاز-میعانی را شبیهس��ازی کردند .همچنین از مفهوم شبهفشار تعمیمیافته
( )GPPبرای س��یال گاز-میعانی استفاده کردند .این مفهوم برای مدلسازی
این نوع سیال توسط ویتس��ن 34و ف ِ َونگ 35معرفی شد و در شبیهساز تجاری
اکلیپ��س 36 100بهصورت یک کلیدواژهی اختیاری برای اصالح و افزایش
دقت در مخازن گاز-میعانی موجود است [12و .]11خریجی و همکاران []8
نیز با اس��تفاده از ریزکردن محلی و اس��تفاده از یک نوع شرط مرزی جدید
نتایج حاصل از شبیهس��ازی این نوع مخازن را بهبود و تس��ریع بخش��یدند.
الزم بهذکر اس��ت که اکلیپس 100با استفاده از مدل نفت سیاه اصالح شده
شبیهسازی مخازن گاز-میعانی را نیز انجام میدهد.
 -1-3فرضیات

 4یک شبکه در روش پنجرهای الف) مدل مخزن در مقیاس کلی ب)
بزرگنمایی شبکهی پنجره ج) بزرگنمایی شبکهی شعاعی

88

مس��ألهی مورد مطالعه ،یک مخزن مکعبمستطیلی با مشخصات کلی
بیان شده در جدول 1-است .این مدل با توجه به نوع انتخاب ویژگیهای
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مدلس��ازی چاههای افقی نیز استفاده کردند [9و .]1شکل 2-یک نمونه
از شبکه در این روش را نشان میدهد .البته قابلذکر است که این روش
نیز محدودیتهایی به شرح زیر دارد:
ش��بکه در ناحیهی انتقالی بین شبکههای اس��توانهای و دکارتی متعامد
نیست
استفاده از شبکهی استوانهای تنها در داخل فضاهای مربعی امکانپذیر
است
نواح��ی با ش��بکههای متف��اوت نمیتوانند همزمان با هم حل ش��وند.
بهعبارت دیگر معادالت آنها بهصورت جداگانه حل میشوند.
در همین راستا مالجنیک 29و هاینمن [ ]7کلیات و کاربرد عملی روش
پنجرهای 30را بیان کردند .در روش پیشنهادی آنها ،پنجرهها توسط روش
ش��بکهبندی  31 PEBIایجاد شده و بهصورت خودکار برای تمامی چاهها
تعریف میشوند .شبکهبندی با روش  PEBIدر شکل 3-نشان داده شده
است.
در مطالعهی مالجنیک و هاینمن [ ]7نش��ان داده ش��ده که کیفیت نتایج

حاصل برای مدل محاسبه شده با شبکهبندی شعاعی یکپارچهی اطراف چاهها
و گامهای زمانی یکس��ان ،برابر با مدل مورد استفاده با روش پنجرهسازی با
درنظر گرفتن گام زمانی محلی اس��ت .بهعالوه نشان داده شد که حل مدل
با روش پنجرهس��ازی ،با گام زمانی بزرگ برای مرحلهی اول و گام زمانی
کوچک برای مرحلهی دوم حل ،زمان اجرای برنامه برابر (یا کمتر) و تعداد
س��عی و خطاهای کمتر نس��بت به مدلهای معمول و رایج دارد .ش��کل4-
ساختار مطالعهی مالجنیک و همکارانش را نشان میدهد.
امروزه مدل چاه پیس��من هنوز برای شبیهسازی مخازن استفاده میشود .در
حالی که ش��بکهبندی ناحیهی اطراف چاه تنها برای مسائلی با یک چاه و در
مثالهایی مانند رفتار مخروطی گسترش یافته است .مالجنیک و همکارانش
[ ]7ایدهی روش پنجرهای را گس��ترش داده و با اس��تفاده از روش پنجرهای و
گام زمانی محلی در مقیاس میدان برای شبیهس��ازی مخ��زن روندی را برای
مدلسازی تمام چاههای تولیدی و تزریقی ،افقی و عمودی بیان کردند .آنان
برای صحتس��نجی نتایج مدل خود از مقایسهی نتایج شبیهسازی یک مسأله
مخروطی شدن جریان در شبکهی ریز و دادههای واقعی میدان استفاده کردند.
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 1مشخصات کلی مخزن و شبکهبندی
ویژگی

مقدار

واحد

طول مخزن در جهت x

16404/2

فوت

طول مخزن در جهت y

16404/2

فوت

تخلخل

% 20

-

تراوایی در جهت x

10

میلیدارسی

تراوایی در جهت y

10

میلیدارسی

ضخامت مخزن

32/81

فوت

تراکمپذیری سنگ

6/8×-710

یک بر پام
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سیال آن ،نمایندهی یک مخزن گاز-میعانی است .یک چاه در مرکز این
مخزن قرار گرفته و شبیهس��ازی بهصورتی انجام میشود که فشار اولیهی
مخزن برابر با فش��ار نقطهی شبنم است و در طول مدت شبیهسازی فشار
تهچاهی به زیر فش��ار نقطهی شبنم افت میکند .بنابراین تشکیل میعانات
در محدودهی اطراف چاه مشاهده میشود.
جه��ت بررس��ی عملک��رد و دقت روش ،س��ه حالت ش��بکهبندی در
مختصات دکارتی و یک حالت ش��عاعی با هزارس��لول و توزیع ش��عاع
لگاریتمی جهت صحتس��نجی درنظر گرفته شده است .تعداد سلولها
در جه��ت  xو  yیکس��ان و ابعاد آنها نیز برابر اس��ت .همچنین از روش

ریزکردن محلی و روش شبهفش��ار تعمیمیافته نیز استفاده میشود .برای
ایجاد ش��بکهی ش��عاعی در روش ریزکردن محلی ،اندازهی سلولها در
ناحیهی ش��عاعی بهصورت دستی وارد شده و از حالت خودکار موجود
در اکلیپس 100استفاده نشده است .تعداد  15سلول در ناحیهی ریز شده
بهصورت لگاریتمی در راس��تای ش��عاع استفاده ش��ده است .مشخصات
انواع ش��بکههای مورد استفاده برای شبیهس��ازی در جدول 2-ارائه شده
است.
در جدول 3-ویژگیهای چاه تولیدی ارائه ش��ده اس��ت .در این مسأله
فش��ار تهچاهی از ابتدای شبیهسازی به زیر فشار نقطهی شبنم افت میکند.
چاه در مرکز میدان واقع شده و تحت کنترل نرخ تولیدی ثابت گاز است.
 3ویژگیها و مقادیر مسأله
ویژگی

مقدار

واحد

تعداد چاه

1

-

مکان چاه

مرکز مخزن

-

شعاع چاه

0/5

فوت

حالت کنترلی چاه

نرخ تولیدی گاز

-

نرخ تولیدی گاز

3051/2

هزار فوتمکعب
استاندارد در روز

اشباع آب همزاد

صفر

-

فشار اولیهی مخزن

4349/86

پام

اشباع اولیهی فاز مایع

صفر

-

اندازهی گام زمانی

1

روز

فشار نقطهی شبنم

4349/86

پام

مدت شبیهسازی

720

روز

 4مقایسهی زمان اجرای برنامهی شبیهسازی برای شبکههای مختلف

 2مشخصات موردهای بررسی شده
ردیف

شبکه

شبهفشار
تعمیمیافته

ریزکردن
محلی

ردیف

شبکه

زمان اجرا
(ثانیه)

1

21×21

-

-

1

21×21

65

2

101×101

-

-

2

101×101

94

3

501×501

-

-

3

501×501

1111

4

21×21

-

*

4

 21×21با ریزکردن محلی

84

5

21×21

*

-

5

 21×21با شبهفشار تعمیمیافته

69

6

21×21

*

*

6

 21×21با ریزکردن محلی و
شبهفشار تعمیمیافته

102

7

101×101

*

-

7

8

شعاعی
(1000سلول)

-

-

 101×101با شبهفشار
تعمیمیافته

94

8

شعاعی ( 1000سلول)

70

89

مقاالت علمی  -پژوهشی

فشار (پام)

شبکه دکارتی 1۰1*1۰1
شبکه شعاعی  1۰۰۰سلول
شبکه دکارتی  21*21با ریزشدگی محلی
شبکه دکارتی  1۰1*1۰1با شبه فشار تعمیم یافته

شبکه دکارتی 21*21
شبکه دکارتی ۵۰1*۵۰1
شبکه دکارتی  21*21با شبه فشار تعمیم یافته
شبکه دکارتی  21*21با ریزشدگی محلی و شبه فشار تعمیم یافته

دبی میعانات تولیدی ( بشکه استاندارد در روز)

شبکه دکارتی 1۰1*1۰1
شبکه شعاعی  1۰۰۰سلول
شبکه دکارتی  21*21با ریزشدگی محلی
شبکه دکارتی  1۰1*1۰1با شبه فشار تعمیم یافته

شبکه دکارتی 21*21
شبکه دکارتی ۵۰1*۵۰1
شبکه دکارتی  21*21با شبه فشار تعمیم یافته
شبکه دکارتی  21*21با ریزشدگی محلی و شبه فشار تعمیم یافته

مشاهده میشود که با ریزتر کردن کل شبکهي دکارتی یا ریزکردن محلی ،نتایج دقیقتر میشوند .استفاده از
مفهوم شبهفشار تعمیمیافته نیز تأثیر چشمگیري در بهبود نتایج دارد .اما استفاده از روش ریزکردن محلی

 5مقادیر خطای فشار ته چاه و نرخ تولید میعانات محاسبه شده بین نتایج شبیهسازیها نسبت به مدل شعاعی

بههمراه شبهفشار تعمیمیافته براي شبکهي درشت و همچنین استفاده از روش ریزکردن محلی نتایج را به
پاسخ مرجع نزدیکتر میکند .دلیل اختالف بین نمودارها در  ،Error! Unknown switch argument.نوع
شبکه سلولهاي شبکه در اطراف
شبکهي مورد استفاده براي هر کدام است .هر مقدار اندازهي
و اندازهي سلولهاي
ردیف

فشار تهچاهی

نرخ تولیدی میعانات

21×21شده و نرخ میعانات نیز به
بیشتر است .حال با1ریزتر کردن اندازهي سلول در اطراف چاه افت فشار تصحیح

10/7

3/9

مقادیر نُرم خطاي نسبی بین شبکههاي مختلف با شبکهي شعاعی بعد از گذشت  720روز ارائه شده است.

9/2

0/7

 3نتایج مربوط به شبکهي شعاعی  1000سلول است.
معیار محاسبهي خطا،
501×501

4/1

0/4

9/3

3/9
0/1

چاه بزرگتر باشد ،مقدار میعانات تشکیل شده و افت فشار تهچاهی کمتر است .بنابراین نرخ میعانات تولیدي
پاسخ مرجع (شبکهي شعاعی با  1000سلول) نزدیک میشود .در Error! Unknown switch argument.

2

101×101

4

 21×21با شبهفشار تعمیمیافته

5

 21×21با ریزکردن محلی

1/5

 21×21با ریزکردن محلی و شبهفشار تعمیمیافته

0/5

0/1

 101×101با شبهفشار تعمیمیافته

1/3

0/7

جدول  -5مقادیر خطاي فشار ته چاه و نرخ تولید میعانات محاسبه شده بین نتایج شبیهسازيها نسبت به
مدل شعاعی
شمارهي
مورد
11

90

مقدار خطا (برحسب درصد)

6مورد

7

مقدار خطا (برحسب درصد)

فشار تهچاهی نرخ

تولیدي
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امکاننتایج
بحث و
استفاده از شبکهي شعاعی نیست .این مقایسهي ساده تنها جهت بررسی عملکرد از نتای��ج جدول 4-مش��اهده میش��ود که با ریزتر ش��دن ش��بکه در
-1-3و تزریق
تولید
است.
شعاعی
ي
شبکه
با
مقایسه
در
شبکه
بهترین
انتخاب
و
شعاعی
حالت
به
نسبت
مختلف
هاي
شبکه
این
است.
شده
انجام
اکلیپس100
تجاری
ساز
ه
شبی
از
استفاده
با
سازی
ه
شبی
مختصات دکارتی زمان اج��را افزایش مییابد .این افزایش زمان مقرون
 Error! Unknown switch argument.نمودار بزرگنمایی شدهي فشار تهچاهی ً برحسب زمان را
دارد.
شبیهساز قابلیت حل دستگاه معادالت جریانی بهصورت کامال ضمنی را
نشان بهصرفه نیس��ت .بهترین روش برای شبیهس��ازی یک مخزن ساده با یک
میدهد.
در جدول 4-زمان اجرای برنامهها با شبکهبندیهای مختلف ارائه شده است .چاه تولیدی یا تزریقی در مرکز آن ،استفاده از شبکهی شعاعی است که
در این جدول هم بهترین دقت را با کمترین زمان ارائه کرده اس��ت .اما
۴۰۸۰
در مس��ائل پیچیدهتر شبیهس��ازی مخزن با چند چاه تولید و تزریق امکان
۴۰۷۰
اس��تفاده از شبکهی شعاعی نیست .این مقایسهی ساده تنها جهت بررسی
۴۰۶۰
عملکرد ش��بکههای مختلف نس��بت به حالت ش��عاعی و انتخاب بهترین
۴۰۵۰
شبکه در مقایسه با ش��بکهی شعاعی است .شکل 5-نمودار بزرگنمایی
۴۰۴۰
شبکه شعاعی
شدهی فشار تهچاهی برحسب زمان را نشان میدهد.
۴۰3۰
عالوه بر فش��ار تهچاهی ،نرخ تولید میعان��ات از دیگر متغیرهای مورد
۰
۱۰۰
۲۰۰
۳۰۰
۴۰۰
۵۰۰
۶۰۰
۷۰۰
۸۰۰
زمان (روز)
بررس��ی است .نمودار بزرگنمایی ش��دهی نتایج مربوط به این متغیر در
شکل 6-ارائه شده است.
شکل  :5نمودار فشار تهچاهی بر حسب زمان
مش��اهده میشود که با ریزتر کردن کل شبکهی دکارتی یا ریزکردن
 5نمودار فشار تهچاهی بر حسب زمان
محلی ،نتایج دقیقتر میش��وند .استفاده از مفهوم شبهفشار تعمیمیافته نیز
عالوه بر فشار تهچاهی ،نرخ تولید میعانات از دیگر متغیرهاي مورد بررسی است .نمودار بزرگنمایی شدهي
تأثیر چشمگیری در بهبود نتایج دارد .اما استفاده از روش ریزکردن محلی
نتایج مربوط به این متغیر در  Error! Unknown switch argument.ارائه شده است.
12۵
بههمراه شبهفش��ار تعمیمیافته برای شبکهی درشت و همچنین استفاده از
123
روش ریزکردن محلی نتایج را به پاس��خ مرجع نزدیکتر میکند .دلیل
121
اختالف بین نمودارها در ش��کل ،6-نوع و اندازهی س��لولهای شبکهی
شبکه شعاعی
11۹
مورد اس��تفاده برای هر کدام اس��ت .هر مقدار اندازهی سلولهای شبکه
در اطراف چاه بزرگتر باش��د ،مقدار میعانات تشکیل شده و افت فشار
11۷
تهچاهی کمتر اس��ت .بنابراین نرخ میعانات تولیدی بیش��تر است .حال با
11۵
۰
۱۰۰
۲۰۰
۳۰۰
۴۰۰
۵۰۰
۶۰۰
۷۰۰
ریزتر کردن اندازهی س��لول در اطراف چاه افت فش��ار تصحیح شده و
زمان (روز)
نرخ میعانات نیز به پاسخ مرجع (شبکهی شعاعی با  1000سلول) نزدیک
10
میش��ود .در جدول 5-مقادیر ن ُرم خطای نسبی بین شبکههای مختلف با
شکل  :6نمودار نرخ میعانات تولیدي بر حسب زمان
شبکهی شعاعی بعد از گذشت  720روز ارائه شده است .معیار محاسبهی
 6نمودار نرخ میعانات تولیدی بر حسب زمان
خطا ،نتایج مربوط به شبکهی شعاعی هزار سلول است.
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از چندی��ن گام زمانی وجود ندارد و بنابراین هزینهی اس��تفاده از روش
 مقرون،ریزک��ردن محلی ب��ا گام زمانی کوچ��ک برای تمامی مخ��زن
.بهصرفه نیست
 تفاوت دقت و،با اس��تفاده از شبیهس��ازی عددی یک مس��ألهی نمونه
 بهطور خالصه.س��رعت اجرای ش��بکهبندیهای مختلف ارزیابی ش��د
میعانی وابس��تگی-میتوان گفت که در حالت اش��باع برای مخازن گاز
 حتی در.شدیدی بین نتایج فش��ار تهچاهی اندازهی سلولها وجود دارد
.ریزترین حالت ش��بکهی دکارتی نیز خطا بین نتایج مش��اهده میش��ود
جهت بهبود نتایج شبیهس��ازی استفاده از روش ریزکردن محلی بههمراه
مفهوم شبهفش��ار تعمیمیافته در درشتترین شبکهی دکارتی مطرح شده
 با توجه. زمان اجرای برنامه نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است.اس��ت
،ب��ه مطالعات انجام ش��ده در این مقاله و نتایج مربوط به مثال حل ش��ده
-بهترین روش برای شبیهس��ازی جریان سیال در اطراف چاه مخازن گاز
 اس��تفادهی توأم از،100میعانی با اس��تفاده از شبیهس��از تجاری اکلیپس
ش��بکهی دکارتی درش��ت با روش ریزکردن محلی شبکه در سلول چاه
.و مفهوم شبهفشار تعمیمیافته است

 با اعمال شبهفشار تعمیمیافته21×21 کمترین خطا بین نتایج شبکهی دکارتی
 از آنجا که شبهفشار تعمیمیافته برای بهبود.و ریزکردن محلی بهدست میآید
. این نتیج��ه قابلانتظار بود،میعانی تعریف ش��ده-نتایج مربوط به س��یال گاز
.همچنین افزایش صحت و دقت نتایج با ریزکردن شبکه مشخص است
نتیجهگیری

در ای��ن مقاله انواع روشهای ش��بکهبندی مخزن ب��ا تأکید بر ناحیهی
 همچنین انواع ش��بکههای ریز شدهی محلی.اطراف چاه بررس��ی ش��د
 با توجه به.بررس��ی و تفاوتها و تاریخچهی کوتاهی از آنها بیان گردید
. نیاز به شبکهای ریز است،تغییرات شدید فشاری در ناحیهی اطراف چاه
جهت تس��ریع در شبیهسازی اس��تفاده از هر دو نوع شبکه در مختصات
 امروزه در اغلب شبیهسازهای.دکارتی و ش��عاعی پیشنهاد ش��ده اس��ت
تج��اری از م��دل چاه رایج و در برخ��ی نیز از قابلی��ت ریزکردن محلی
 برای ناحیهی اطراف چاه از شبکهی.زمانی و مکانی اس��تفاده میش��ود
 از گام زمانی،ریز اس��تفاده ش��ده و برای جلوگیری از ناپایداری در حل
 در اکثر شبیهس��ازهای تجاری امکان استفاده.کوچک اس��تفاده میشود
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