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 PVT Pro بررسی قابلیت های نرم افزار بومی
در پیش بینی خواص سیاالت مخازن هیدروکربنی

مقدمه
نرم افــزار PVT Pro از جمله محصوالت 
نرم افزاری مركز فناوری شــركت مپصاســت 
كه در زمینه پیش بینی خواص سیاالت مخزني 
كاربــرد دارد. اســتفاده از روابــط تجربــی و 
معادالت ترمودینامیکی جدید، در كنار محیط 
گرافیکی مناسب و كاربرپســند، این نرم افزار 
را به ابزاری قوی برای مدل ســازی رفتار سیال 

مخزن تبدیل كرده است.
نرم افــزار،  ایــن  طراحــي  اول  فــاز  در 
تمامــی نرم افزارهــای تجــاری موجــود در 
زمینــه مدل ســازی ســیاالت مخزن توســط 
متخصصــان مركز فناوری شــركت مپصا به 
دقت مورد بررســی و آزمایش قرار گرفت و 
تمامی نقاط ضعف و قــوت آنها به تفکیک 
موضوع اســتخراج شــد. پس از آماده سازي 
نســخه اول، نرم افزار در اختیار كارشناســان 
شــركت مناطق نفت  خیز جنوب قرار گرفت 
و در راســتای تفاهم  نامه همکاری مشــترک 
بیــن مركز فنــاوری مپصا و شــركت مناطق 

نفت  خیز جنوب، نرم  افزار به صورت صنعتی 
آزمایش شــد. با پیاده  سازی نظرات ارزشمند 
كارشناسان شركت مناطق نفت  خیز، نرم  افزار 
تکمیــل و قابلیت  هــای منحصر بــه فردی به 
آن افــزوده شــد. هم  چنین ایــن نرم  افزار در 
شــركت  های نفــت مناطق مركــزی، نفت و 
گاز پارس، ذخیره  سازی گاز طبیعی و فالت 
قاره و مدیریت اكتشــاف نیز مورد بررســی 
 قرار گرفته اســت. در حال حاضــر نرم  افزار
PVT Pro در حــوزه مدل  ســازی خــواص 
ســیال، بــه نرم  افــزاری تبدیل شــده كه در 
عین آن كه تمامــی قابلیت  های نرم افزارهای 
تجاری مشــابه را داراســت، فاقد مشکالت 
آنها نیز می باشد. پشتیبانی نرم  افزار در ایران، 
امــکان تغییر در منابع نرم  افزار بر اســاس نیاز 
خریــدار داخلی، قابلیت سفارشی  ســازی بر 
اساس نیاز مشتری، امکان اضافه  كردن روابط 
تجربی مربوط به مخازن نفت و گاز كشــور، 
امکان پشــتیبانی آنالیــن و آموزش دوره ای 
نرم  افزار تنها بخشــی از خدمات تیم پشتیبانی 

نرم  افزار PVT Pro  است.
در ایــن مقالــه ســعی شــده قابلیت  هــا و 
 PVT Pro ویژگی  هــای منحصر  به  فرد نرم  افزار

به صورت مختصر معرفی شود.

1- قابلیت  های محاسباتی
1-1- رسم نمودار دوفازی با دقت و سرعت باال
ســایر  و  فــازی  دو  گســتره  نمــودار 
ویژگی  هــای ســیاالت گاز- میعانــی به علت 
شرایط خاص ترمودینامیکی به سختی توسط 
نرم افزارهای شبیه ساز خواص سیاالت مخزن، 
قابــل پیش بینی اســت. دلیل این امــر نیز عدم 
دقت كافی الگوریتم محاسبه نمودار دوفازی 
و هم  چنین معادالت به  كار   رفته برای محاســبه 
ضرایــب برهم  كنش متقابل1 اســت. هنگامی 
كه شــرایط دما و فشار سیال در نزدیکی نقطه 
بحرانی قــرار می  گیرد، الگوریتــم به كار  رفته 
برای پیش  بینی نمودار فازی به پاســخ درست 
همگرا نمی  شــود و بنابراین نرم  افزار شبیه  ساز، 
خروجی نادرســتی را به عنوان نمودار گستره 

سعید جمشیدی  دانشگاه صنعتی شریف
علی سادات شجاعی  مرکز فناوری مپصا
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فازی ارائه می  دهد. نرم افزار PVT Pro با توجه 
به ســاختار منحصر  به  فرد محاســباتی خود، با 
نهایت دقت و سرعت، ویژگی  های نمونه سیال 
را پیش  بینــی می  كند. معادالت ترمودینامیکی 
به  كار   رفته در نرم  افــزار PVT Pro به گونه  ای 
بهینه و اصالح شــده  اند كــه توانایی پیش  بینی 
خواص ســیاالت در گستره متنوعي از شرایط 
مختلف از مخازن سنگین نفتی گرفته تا مخازن 
گاز میعانی را دارند. در شــکل-1 نمونه  ای از 
نمودار گســتره دو  فازی پیش  بینی شده توسط 
نرم  افــزار PVT Pro بــرای نمونه ســیال گاز-

میعانی پارس جنوبی ارائه شده است.
از طرف دیگر، در سایر نرم  افزارها امکان 
ایجــاد یک خــط كیفیت با مقدار مشــخص 
ممکن نیســت و فقط می  توان تعداد خطوط را 
مشخص كرد؛ ولی نرم  افزار PVT Pro امکان 
ترســیم دســته ای از خطوط كیفیــت با مقدار 

مشخص را فراهم ساخته است.

1-2- معادله  های تجربی متنوع برای تخمین 
خواص ترکیبات سنگین

در ایــن نرم  افــزار روابــط مختلفی جهت 
محاســبه خواص بحرانی و ضریب بی  مركزی 
تركیبات سنگین وجود دارد كه كاربر می  تواند 
بــه دلخواه آنها را انتخــاب كند. با انتخاب هر 
یــک از روابــط فــوق، محدوده مجــاز برای 
كاربرد رابطه نشــان داده می  شــود. معادالت 
موجــود در نرم  افــزار PVT Pro برای تخمین 
خــواص بحرانی تركیبات ســنگین عبارتند از 

معادالت:
TWU •

Riazi�Daubert (1987, 1980) •
Cavett •

Lee�Kesler •
Winn�Sim •

Watansiri�Owens�Starling •
Pedersen •

1-3- رسم نمودار سه گانه )مثلثی(
 ،PVT Pro از امکانــات ویــژه نرم  افــزار

رسم نمودار ســه  گانه است )شکل-2(. تقسیم 
كردن اجزای نمونه ســیال به سه جزء می  تواند 
  Grouping توسط كاربر و با استفاده از قابلیت
موجــود در نرم افزار PVT Pro صورت گرفته 
یا به طور پیش  فرض توسط نرم  افزار انجام شود.

 
1-4- تحلیل و مشخصه  سازی یون  های موجود 

در آب2
نرم  افــزار  قابلیت  هــای  از  دیگــر   یکــی 
مشخص  ســازی  و  تحلیــل   ،PVT Pro
یون  هــای موجود در آب ســازند اســت. این 

قابلیت منحصر  به   فرد امکان تحلیل و مقایســه 
نمونه  هــای مختلف آب ســازندی را در قالب 
یــک ســاختار كاربرپســند فراهم مي ســازد 
)شــکل-3(. امکان انجام محاســبات آماری 
در كنار قابلیت فیلتركــردن نمونه  ها، از جمله 
مهم  تریــن قابلیت  های این بخــش از نرم  افزار 
اســت. هم  چنین نرم  افزار قادر است با استفاده 
از داده  های ورودی و به كمک روابط تجربی 
موجود، پارامترهایــی چون ضریب حجمی3، 
تراكم  پذیری4، ویسکوزیته5 و چگالی آب6 را 

محاسبه كند.

نمونه  ای از نمودار گستره فازی پیش  بینی  شده برای نمونه سیال گاز-میعانی پارس جنوبی توسط 
PVT Pro نرم  افزار

    1  

٢ 
 

 ت و سرعت باالرسم نمودار دوفازي با دق -1- 1

ميعاني به علت شرايط خـاص ترمودينـاميكي بـه سـختي      گازسياالت هاي   فازي و ساير ويژگي دو نمودار گستره
عـدم دقـت كـافي    نيـز  دليل ايـن امـر   . بيني است ساز خواص سياالت مخزن، قابل پيش افزارهاي شبيه توسط نرم

. اسـت  1متقابل كنش  ضرايب برهمرفته براي محاسبه    كار  چنين معادالت به  الگوريتم محاسبه نمودار دوفازي و هم
بينـي    رفته براي پيش  الگوريتم به كار ،گيرد  هنگامي كه شرايط دما و فشار سيال در نزديكي نقطه بحراني قرار مي

نـوان  ساز، خروجـي نادرسـتي را بـه ع     افزار شبيه  شود و بنابراين نرم  درست همگرا نمي پاسخطرف نمودار فازي به 
فرد محاسباتي خود، بـا نهايـت     به  با توجه به ساختار منحصر PVT Proافزار  نرم .دهد  نمودار گستره فازي ارائه مي

 PVTافزار   رفته در نرم   كار  معادالت ترموديناميكي به. كند  ميبيني   را پيشهاي نمونه سيال   ويژگي ،دقت و سرعت

Pro در گستره متنوعي از شرايط مختلـف  بيني خواص سياالت   اند كه توانايي پيش  اي بهينه و اصالح شده  به گونه
ازي فـ   اي از نمـودار گسـتره دو    نمونـه  1-شـكل  در .دارنـد  را ميعـاني -زتا مخازن گاگرفته از مخازن سنگين نفتي 

  .ستشده ا ارائهميعاني پارس جنوبي -گاز البراي نمونه سي  PVT Proافزار  بيني شده توسط نرم  پيش
تـوان    امكان ايجاد يك خط كيفيت با مقدار مشخص ممكن نيسـت و فقـط مـي    افزارها  نرمساير از طرف ديگر، در 

اي از خطوط كيفيت با مقدار مشـخص   دسته ترسيم امكان PVT Proافزار   ولي نرم ؛تعداد خطوط را مشخص كرد
  .فراهم ساخته استرا 
  
  

 
  PVT Proافزار   ميعاني پارس جنوبي توسط نرم-شده براي نمونه سيال گاز  بيني  اي از نمودار گستره فازي پيش  نمونه 1 - شكل

Ternary Diagram 2    شماتیک یک نمونه  

٤ 
 

 
  Ternary Diagramشماتيك يك نمونه  2 - شكل

  
  2هاي موجود در آب  يونسازي   تحليل و مشخصه 1-4

ايـن  . اسـت هاي موجـود در آب سـازند     سازي يون  ، تحليل و مشخصهPVT Proافزار   هاي نرم  از قابليت ديگر يكي
يك سـاختار كاربرپسـند   قالب هاي مختلف آب سازندي را در   فرد امكان تحليل و مقايسه نمونه   به  قابليت منحصر

تـرين    مهـم جملـه  ها، از   نمونه كردنمحاسبات آماري در كنار قابليت فيلترانجام امكان . )3-شكل(سازد  ميفراهم 
هـاي ورودي و بـه كمـك      افزار قادر است بـا اسـتفاده از داده    چنين نرم  هم .استافزار   هاي اين بخش از نرم  قابليت

محاسـبه   را 6آب چگـالي و  5ويسـكوزيته ، 4يپـذير   ، تراكم3ضريب حجمي چونهايي پارامتر ،موجودروابط تجربي 
 .كند
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1-5- وجود مدل  های ویســکوزیته متنوع و 
کاربردی

نرم  افزار PVT Pro هم  اكنون دارای هشت 
نمونه از مهم  ترین مدل  های ویسکوزیته است. 
این مدل  ها كه ویســکوزیته نفت و گاز را در 
دما و فشــارهای مختلف پیش  بینــی می  كنند 

عبارتند از:
 LBC (1964) •

Fong�Nghiem (1980) •
 Pedersen (1984) •

Pedersen� Fredenslund (1987) •
Asberg � Petersen (1991) •

Friction Theory (2001) •
Modified Friction Theory •
Jossi�Steil�Thodos (1997) •

نکته قابل  توجه، وجود مدل  های جدید از 
جمله مــدل Friction Theory در این نرم فزار 
است كه در نرم  افزار  های تجاری مشابه وجود 

ندارد.

1-6- رفع آلودگی گل حفاری
گل  های پایه روغنی به طور گسترده  ای در 
عملیات حفاری مورد استفاده قرار می  گیرند و 
اغلب نمونه سیال  های گرفته شده از قسمت  های 
مختلف چاه به ناچار آلوده به این مواد هستند. 
در هیدروكربن  های طبیعی، یک رابطه خطی 
در مقیاس نیمه  لگاریتمی بین جزء مولی و وزن 
مولکولی برای C8 و اجزای ســنگین  تر وجود 
دارد. اغلب گل  های پایه روغني شامل اجزای 
C10  تا C23 هســتند، بنابراین آلودگی سیاالت 

نمونه گیري شــده از مخزن معموالً به صورت 
انحــراف مثبــت از خــط راســت در مقیاس 
 نیمه  لگاریتمــی ظاهــر می  شــود. در نرم  افزار
PVT Pro، كاربر می  تواند نمودار تعادل فازی 
نمونه ســیال و نمودار انگشتی را قبل و بعد از 
حذف آلودگی گل ترسیم كند )شکل-4(. 

 
2- آزمایش  ها

در نرم  افزار PVT Pro كلیه آزمایش های زیر 

با دقت، سرعت و كیفیت باال قابل انجام هستند.
الف( آزمایش  های تک  مرحله  ای

2�Phase Flash *
Bubble Point *

Upper Dew Point *

Lower Dew Point *
Critical Point *

ب( آزمایش  های چند مرحله  ای
Differential Liberation *

  4    نمودار انگشتی قبل و بعد از برطرف نمودن اثر گل

٦ 
 

 معموالًمخزن گيري شده از  نمونه، بنابراين آلودگي سياالت هستند C23تا   C10شامل اجزاي يهاي پايه روغن  گل
اربر كـ ، PVT Proافـزار    در نـرم  .شـود   لگاريتمي ظـاهر مـي    به صورت انحراف مثبت از خط راست در مقياس نيمه

-شـكل ( دكنم يرستبعد از حذف آلودگي گل  قبل ورا  و نمودار انگشتي تعادل فازي نمونه سيال نمودار دتوان  مي
4 .(  

 
 نمودار انگشتي قبل و بعد از برطرف نمودن اثر گل 4- شكل

 
  ها  آزمايش - 2

  .باال قابل انجام هستندت و كيفيت ي زير با دقت، سرعاه آزمايشكليه  PVT Proافزار   در نرم
  اي  مرحله  تك هاي  آزمايش) الف
 2-Phase Flash 
• Bubble Point 
• Upper Dew Point 
• Lower Dew Point 
• Critical Point 
 اي  چند مرحلههاي   زمايشآ) ب
• Differential Liberation 

  3    نمودار stiff برای یک نمونه آب مخزن

٥ 
 

 
  براي يك نمونه آب مخزن stiffنمودار  3- شكل

  
 هاي ويسكوزيته متنوع و كاربردي  وجود مدل -1-5
ويسـكوزيته   هـا كـه    اين مدل. استهاي ويسكوزيته   ترين مدل  نمونه از مهم 8اكنون داراي   هم  PVT Proارزاف  رمن

  :عبارتند از كنند  بيني مي  نفت و گاز را در دما و فشارهاي مختلف پيش
• LBC (1964)  
• Fong-Nghiem (1980) 
• Pedersen (1984)  
• Pedersen- Fredenslund (1987) 
• Asberg - Petersen (1991) 
• Friction Theory (2001) 
• Modified Friction Theory 
• Jossi-Steil-Thodos (1997)  
 

جديـد  بـه علـت   است كه فزار  در اين نرم Friction Theoryهاي جديد از جمله مدل   وجود مدل ،توجه  نكته قابل
  .به وجود نداردامشتجاري هاي   افزار  در ساير نرم ،بودن

  
  لودگي گل حفاريرفع آ -1-6

ي هـا   گيرند و اغلب نمونه سـيال   مورد استفاده قرار ميحفاري عمليات در اي   هاي پايه روغني به طور گسترده  گل
يعي، يك رابطـه  هاي طب  در هيدروكربن. به اين مواد هستندآلوده به ناچار هاي مختلف چاه   از قسمتشده گرفته 

اغلـب  . تـر وجـود دارد    و اجـزاي سـنگين   C8مولي و وزن مولكولي براي لگاريتمي بين جزء   خطي در مقياس نيمه
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 Constant Composition Flash  * 
Expansion

Constant Volume Depletion *
Separator Test *
Swelling Test *

Compositional With Depth *

2-1- امــکان اضافه  کردن اطالعات مربوط به 
یک آزمایش از یک مخلوط به مخلوطی دیگر
ایــن ویژگي یکــی از قابلیت  هــای ویژه 
نرم افزار PVT Pro اســت كه در نرم  افزار های 
تجــاری مشــابه وجود نــدارد. از ایــن طریق 
می توان اطالعات آزمایشگاهی یک مخلوط 
را برای مخلوطی دیگر استفاده كرد. این روش 
معموالً هنگامی اســتفاده می شود كه دو نمونه 
ســیال از یک نوع و مشابه هم باشند. مانند دو 
نمونه ســیال كه از یک چاه به دست آمده  اند. 
بنابرایــن دیگر نیازی نیســت تمــام داده  های 
آزمایشــگاهی را برای نمونه دیگر به صورت 
دســتی وارد كرد و می  توان از این طریق تمام 
داده  ها را از یک نمونه ســیال برای نمونه سیال 

دیگر به كار گرفت.

2-2- حذف یــک ردیــف داده دلخواه از 
آزمایش  ها

گاهی اوقات الزم اســت داده  ای خاص 
از بین مجموعه داده  ها حذف شــود. به عنوان 
مثال كاربر تشــخیص می  دهــد كه داده  ای از 
لحــاظ منطقی و در مقایســه با روند داده  های 
دیگر مشکل داشته و با روند مدنظر هم  خوانی 
ندارد. در نرم  افزار PVT Pro این امکان وجود 
دارد كه بدون نیاز به وارد كردن دوباره تمام 

داده ها فقط آن داده خاص را حذف كرد.

به  امــکان اضافه  کردن اجــزا جدید   -3-2
swelling مخلوط در آزمایش

در آزمایــش swelling معموالً تعدادی 
اجزای هیدروكربنی یــا غیر  هیدروكربنی كه 
در تركیب ابتدایی نمونه وجود نداشــته اند به 
 PVT Pro ســیال اضافه می  شوند. در نرم  افزار

این امکان وجود دارد كه بدون نیاز به نوشتن 
دوبــاره تركیب ســیال، فقط اجــزای جدید 

اضافه شده را وارد تركیب اولیه كرد.

اضافه کــردن داده  های جدید  امکان   -4-2
فشار برای یک آزمایش، بدون تغییر داده  های 

قبلی
ایــن قابلیت بــه كاربر اجــازه می  دهد تا 
بدون نیاز به تغییر داده  هــای قبلی، فقط یک 
فشــار خاص را در میان داده  های ستون فشار 
وارد كند. این امکان در نرم  افزار  های مشــابه 
وجود نداشــته و كاربــر مجبور اســت تمام 

داده  ها را از ابتدا وارد كند.

2-5- امــکان وزن  دهــی به تک  تــک نقاط 
داده  های آزمایشگاهی به صورت جداگانه

در عملیات رگرسیون می  توان وزن یک 
آزمایش خاص و هم  چنین داده  ای مشــخص 
در آن آزمایش را تعیین كرد كه این ویژگي 
نیز از قابلیت  هــای منحصربه فرد این نرم  افزار 

محسوب می  شود.

3- تفکیک و یکپارچه  سازی
نرم افــزار  در  موجــود   splitting روش 
PVT Pro متفاوت از ســایر نرم افزارها است 
و پیاده  ســازی آن با الگوریتم جدیدی انجام 
شــده كه از طریق داده  های موجود سعی در 
یافتــن بهترین تابع توزیع برای وزن مولکولی 
اجزا دارد. روش PNA یکــی از روش  هایی 
اســت كه نرم  افزارهای خارجی از آن جهت 
تفکیک برش  های ســنگین استفاده می  كنند. 
مبنای این روش تقســیم برش ســنگین به سه 
جــزء پارافینــی، نفتنی و آروماتیکی اســت. 
در بســیاری مواقع ایــن روش بــرای مقادیر 
آروماتیــک درصــد تركیب منفی به دســت 
می  دهد كه از لحاظ منطقی درســت نیســت. 
آن گونه كه در بســیاری از مراجع ذكر شده 
اســت، در این حالــت باید تركیــب درصد 
منفــی را صفر در نظــر گرفــت و دو مقدار 
دیگر را نرمال  ســازی7 كــرد. در هر صورت 

 PNA همان طور كه مشــخص اســت روش
را نمی  توان به عنوان روشــی قابــل اعتماد به 
كار گرفت. اخیراً روش  های بســیاری مبتني 
بر محاســبات آماری-ریاضی جهت تفکیک 
برش  های سنگین نفتی توســعه یافته  اند، ولی 
نرم  افزارهای شبیه  ساز خارجی به علت قدیمی 
بودن و عدم به  روز  رسانی، هنوز در محاسبات 
خــود از همان روش  هــای قدیمی اســتفاده 
می  كننــد. نرم  افزار PVT Pro با بهره  گیری از 
جدیدترین الگوریتم  های محاســباتی پیشرفته 
قادر اســت با كمترین خطا و بیشترین سرعت 
جــواب درســت و قابل  قبــول را در بخــش 

تفکیک برش  های سنگین نفتی ارائه دهد.
توزیع  هــای موجود جهت شکســتن اجزا 

سنگین شامل موارد زیر است:
Exponential Distribution •
Generalized Distribution •

Gamma Distribution •
معموالً زمانی یکپارچه  سازی انجام می   شود 
كه تعداد اجــزاء در خروجی شبیه  ســازی زیاد 
باشد. در یکپارچه  سازی ،  اجزایي از سیال را كه 
از نظر خواص مشــابه یکدیگر هستند یکپارچه 
می  كنند كه در ایــن روش تعداد اجزاء تركیب 
ســیال كاهش می  یابد. معــادالت موجود جهت 
 PVT Pro یکپارچه  ســازی اجــزا در نرم  افــزار

عبارتند از:
Carbon Number Range (Kays Rule) •
Carbon Number Range (Distribution) •

Gaussian Quadrature •

هم  چنیــن در نرم  افــزار PVT Pro كاربــر 
می  تواند نمودار رفتار فازی و انگشتی نمونه سیال 
را قبل و بعد از یکپارچه  سازی مشاهده و مقایسه 
كند و در صورت اعمال تغییرات تخریبی، موارد 

مورد نظر خود را تغییر دهد )شکل-5(.
 

4- تنظیم معادله حالت
هدف از تنظیم معادله حالت8، بهینه  ســازی 
مقادیــر پارامترهــای نامطمئــن معادلــه حالت 
و خــواص اجــزای موجــود در نمونه ســیال به 
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صورتي اســت كه نتیجه محاســبات به كمک 
معادله حالت بیشــترین هم خوانی را با داده  های 
نرم  افــزار  در  باشــد.  داشــته   آزمایشــگاهی 
PVT Pro كاربــر می  توانــد پارامترهای مدنظر 
خــود را جهت رگرســیون به صــورت منفرد و 
 PVT Pro یا گروهــی9 انتخاب كنــد. هم  چنین
این قابلیــت را دارد كه كاربر بتواند هر كدام از 
پارامترهای مدل ویسکوزیته را به دلخواه جهت 

تنظیم انتخاب كند )شکل-6(.
 PVT Pro برخی از ویژگی  هــای نرم  افزار 
در زمینه بهینه  ســازی و تنظیــم معادله حالت كه 
در نرم  افزار  های مشابه پیش  بینی خواص سیاالت 

مخزن وجود ندارد به شرح زیر است:
 • امــکان ذخیــره تركیــب جدیــد بعد از 

tuning در كنار تركیب قبلی.
• اســتفاده از تمام هســته  های پردازشــگر 

)پردازش موازی10(
از  اجتنــاب  بــرای  مناســب  الگوریتــم   •

مینیمم  های محلی
• مقایســه نمودارهای دوفازی قبل و بعد از 

tuning
• مقایسه نمودارهای fingerprint قبل و بعد 

tuning از
• انتخاب جرم مولکولی به عنوان متغیر

• حل مشــکل خطای monotonocity در 
الگوریتم بهینه  سازی

• اخطار بــه كاربر در صــورت تغییر جرم 
tuning مولکولی تركیب پس از

• tuning هم  زمان چند تركیب
(θ) BIP بهینه  سازی توان رابطه •

• مقایسه اثر tuning بر كلیه آزمایش ها
 PVT Pro یکی از قابلیت  های نــرم افزار
امکان تنظیم معادله حالت برای چندین نمونه 
ســیال به تعــداد دلخــواه و به طــور هم  زمان 
می  باشــد. ایــن قابلیت بــه طور ویــژه ای   در 
نرم  افزار PVT Pro گنجانده شــده اســت، به 
نحوی كه در هیچ یک از نرم  افزارهای تجاری 
مشابه نمی  توان هم  زمان عملیات رگرسیون را 
برای چند نمونه سیال انجام داد. كاربرد اصلی 
ایــن گزینه در زماني اســت كــه می  خواهیم 

چندیــن نمونه ســیال متفــاوت را به صورت 
هم  زمان به گونه اي تنظیــم كنیم كه در پایان، 
اجزای تنظیم شــده برای تمام نمونه  های سیال 
یکسان باشد و هم چنین با توجه به تركیب هر 
نمونــه، می خواهیم  اطالعات آزمایشــگاهی 
موجود برای آن را با دقت مناســب پیش  بینی 

كنیم.

5- مدل  سازی رسوب آسفالتین
در نرم  افــزار PVT Pro بــرای مدل  ســازی 
رســوب آســفالتین چهار مدل مبتنی بر تئوری 
محلول  هــای پلیمری و مدل جامــد11 طراحی و 
اجرا شده است. در مدل  سازی رسوب آسفالتین 

باید ابتدا نمونه سیال تعریف شده و Tune شود؛ 
یعنی عمل تنظیم معادله حالت انجام گیرد. پس 
از اتمام این مراحل كاربر می  تواند مدل  ســازی 
آســفالتین را انجام دهد. در انتهای مدل  ســازی، 
كاربر می  تواند هر كدام از مدل  ها را با اســتفاده 
از عملیات رگرسیون بهینه كند )شکل- 7(؛ این 
قابلیتی اســت كه در هیچ یــک از نرم  افزارهای 

مشابه وجود ندارد.
مدل  های پلیمری موجود جهت مدل  ســازی 
رسوب آسفالتین در نرم  افزار PVT Pro عبارتند از:

Flory�Huggins •
Modified Flory-Huggins •

 Scott� Magat •

  5    مقایسه نمودار تعادل فازی و نمودار انگشتی

٩ 
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  عادله حالتتنظيم م -4
سازي مقادير پارامترهاي نامطمئن معادله حالت و خواص اجـزاي موجـود در     بهينه، 8تنظيم معادله حالتاز هدف 

هـاي    بـا داده را بيشـترين همخـواني   كه نتيجه محاسبات بـه كمـك معادلـه حالـت     است  نمونه سيال به صورتي
ـ   دتواند پارامترهاي مورد نظر خو  كاربر مي PVT Pro افزار  در نرم. آزمايشگاهي داشته باشد ه را جهت رگرسـيون ب

هـر كـدام از    كـاربر بتوانـد   كـه را دارد قابليـت  اين  PVT Proچنين   هم .دكنانتخاب  9گروهي صورت منفرد و يا
  .)6-شكل(كند دلخواه جهت تنظيم انتخاب  پارامترهاي مدل ويسكوزيته را به

)Plot انجام عملیات رگرسیون )صفحه     6  

١٠ 
 

 
 )Plotصفحه (انجام عمليات رگرسيون   -6شكل 

  
هـاي مشـابه     افـزار   سازي و تنظيم معادله حالت كه در نرم   در زمينه بهينه PVT Proافزار   هاي نرم  برخي از ويژگي

  :زير است شرحبيني خواص سياالت مخزن وجود ندارد به   پيش
 .در كنار تركيب قبلي tuningامكان ذخيره تركيب جديد بعد از  •

 )10پردازش موازي( هاي پردازشگر  استفاده از تمام هسته •

 هاي محلي  الگوريتم مناسب براي اجتناب از مينيمم •

 tuningمقايسه نمودارهاي دوفازي قبل و بعد از  •

 tuningقبل و بعد از  fingerprintمقايسه نمودارهاي  •

 انتخاب جرم مولكولي به عنوان متغير •

 سازي  در الگوريتم بهينه monotonocityحل مشكل خطاي  •

 tuningدر صورت تغيير جرم مولكولي تركيب پس از  اخطار به كاربر •

• tuning زمان چند تركيب  هم 

 )BIP )θسازي توان رابطه   بهينه •

 ها آزمايشبر كليه  tuningمقايسه اثر  •

امكان تنظيم معادله حالت براي چندين نمونه سيال به تعداد دلخـواه   PVT Proهاي نرم افزار   يكي از قابليت
ك از وجـود دارد و در هـيچ يـ    PVT Proافـزار    در نـرم    اين قابليت به طور ويـژه  .باشد  ميزمان   به طور همو 
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       پا نویس ها
1. binary interaction parameters
2. stiff diagram
3. Bw
4. Cw

5. μw
6. ρw
7. normalize
8. tuning

9. group
10. parallel processing
11. solid model

  7    نمودار آسفالتین پس از فرایند تنظیم

١٢ 
 

 
  نمودار آسفالتين پس از فرايند تنظيم 7- شكل

  
  محيط گرافيكي و امكانات ديگر -6

افزارهاي مهندسـي    دغه كاربران نرمترين دغ  مهميكي از  ،افزار  توسط نرم نپس از انجام محاسبات پيچيده و سنگي
گـرفتن  با در نظر PVT Proنرم افزار . است پروژه انجام شدهاز يك گزارش كامل، منظم و دقيق تهيه نحوه  ،نفت
تا كاربر بتوانـد در هـر مرحلـه از    است ، اين امكان را فراهم ساخته كالت كاربرانو در راستاي رفع مش مسئلهاين 

يـابي    براي دست .داشته باشددر اختيار از پروژه خود را همراه با ذكر دقيق تمام جزييات انجام كار گزارش كاملي 
چنين ظاهر   هم. شده استفراهم  PVT Proافزار   هاي مختلف در نرم  فرمت به اين هدف، امكان گرفتن خروجي با

را بـه يـك بسـته كامـل و      PVT Pro فـرد آن،   بـه   هاي فني منحصـر   افزار در كنار ويژگي  زيبا و كاربرپسند اين نرم
  .خواص سياالت مخزن تبديل كرده استبيني   نقص در زمينه پيش  يب

  :آمده استافزار در زير   هاي اين نرم  برخي از ويژگي
 و ذخيره آنها Excel و Word هاي  هاي خروجي در محيط  امكان مشاهده داده •

• Scott�Magat چهار پارامتری

 6- محیط گرافیکی و امکانات دیگر
پس از انجام محاسبات پیچیده و سنگین 
توســط نرم  افزار، یکــی از مهم  ترین دغدغه 
كاربــران نرم  افزارهای مهندســی نفت، نحوه 
تهیــه یک گــزارش كامل، منظــم و دقیق از 
 PVT Pro پروژه انجام شــده است. نرم افزار
بــا در نظرگرفتــن این مســئله و در راســتای 
رفع مشــکالت كاربران، این امکان را فراهم 
ساخته اســت تا كاربر بتواند در هر مرحله از 
انجام كار، گــزارش كاملی از پروژه خود را 
همــراه با ذكر دقیق تمــام جزییات در اختیار 
داشــته باشد. برای دســت  یابی به این هدف، 

امــکان گرفتن خروجی با فرمت  های مختلف 
در نرم  افــزار PVT Pro فراهم شــده اســت. 
هم  چنین ظاهر زیبا و كاربرپســند این نرم  افزار 
در كنــار ویژگی  های فنــی منحصر  به  فرد آن، 
PVT Pro را به یک بســته كامل و كم  نقص 
در زمینــه پیش  بینی خواص ســیاالت مخزن 

تبدیل كرده است.
برخی از ویژگی  های این نرم  افزار در زیر 

آمده است:
• امکان مشــاهده داده  هــای خروجی در 

محیط  های Word و Excel و ذخیره آنها
• امــکان گرفتن خروجــی به فرمت  های 

CMG و Eclipse
• امکان تبدیــل واحد در مرحله ورودی 

داده  ها
• امکان كپی  كردن یک ســتون خاص از 

جدول داده  ها
• امــکان ایجاد یک كپــی از مخلوط در 

همان فایل
• امــکان وارد كــردن اطالعــات یــک 

تركیب از فایل دیگر
• ذخیــره هم  زمــان تركیب  های مختلف 
در یــک فایل بــه صورت نامحــدود و انجام 

محاسبات روی هر یک از آنها
• نمایش محدودیت  های مربوط به روابط 

تجربی در همان پنجره
Log file ذخیره تغییرات انجام شده در •
• امــکان كپی  كــردن تمــام جــداول و 
نمودارهــا و هم  چنیــن گرفتــن خروجی در 

Excel و Word محیط های

نتیجه گیری 
تا كنون نرم افزارهای زیادی جهت پیش 
بینی خواص ســیاالت مخزن ارائه شده كه در 
عین تفاوت های ظاهری از لحاظ ساختار فرق 
چندانــی با یکدیگــر ندارنــد. الگوریتم های 
استفاده شــده در اكثر این نرم افزارها قدیمی 
بوده و به روز رسانی نشده اند. ویژگی منحصر 
به فردی كه PVT Pro را از ســایرنرم افزارها 
مشــابه متمایز می كنــد الگوریتم های جدید 
و بــه روز این نرم افزار اســت. هم چنین ظاهر 
مناسب و كارپسند PVT Pro و ساختار جدید 
منوها كار با این نرم افزار را بسیار ساده كرده 
است. به طور خالصه می توان گفت نرم افزار 
PVT Pro تمامــی قابلیت هــای نرم افزارهای 
مشــابه را داراست و در عین حال فاقد نقایص 
ایــن نرم افزارهــا بوده و بــه زودی جایگزین 

نرم افزارهای مشابه خارجی خواهد شد.


