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چكيده:
پس از احس�اس نياز به يك شبيه س�از مخازن مطابق با ويژگي هاي مخازن ايران، پژوهش�گاه صنعت نفت با همكاري شركت 
 PRS را از سال 1385 آغاز كرد. در طول توسعه، نرم افزار Pars Reservoir Simulator( PRS(اتريش، توسعه نرم افزار شبيه سازي HOL

با تعداد زيادي مثال هاي اس�تاندارد و نيز چند نمونه از ميادين بزرگ ايران آزمايش ش�د. پيش پردازنده، پردازنده و پس پردازنده 
نرم افزارPRS  در محيطي كاماًل كاربر دوس�ت و مطابق با اس�تانداردهاي مهندسي طراحي و براي كاربرها در سطوح مختلف دانش 
فني قابل استفاده است. نرم افزار شبيه سازي PRS، به عنوان يك شبيه ساز مخزن چندمنظوره داراي مشخصات فني قابل رقابت با 
 Odeh نتايج اجراي مثال استاندارد ،PRS شبيه سازهاي متداول جهان مي باشد. طي اين مقاله عالوه بر توضيح قابليت ها و امكانات

ارائه خواهد شد.

واژه هاي كليدي : شبيه س�از مخزن پارس، شبيه ساز عددي، مدل س�ازي ديناميك، مدل نفت سياه، مخازن شكاف دار، توسعه 
نرم افزار 

نرم افزار PRS ، اولين شبيه ساز چند منظوره بومي 
مخازن نفت و گاز )قسمت دوم و پاياني( 

1. مدير گروه شبيه سازي پارس، پژوهشگاه صنعت نفت،
2. معاون اكتشاف و توليد، پژوهشگاه صنعت نفت
3. گروه شبيه سازي پارس، پژوهشگاه صنعت نفت
4. گروه شبيه سازي پارس، پژوهشگاه صنعت نفت

:)Processor(  3-2 پردازنده
در بخ��ش پردازنده كاربر مي تواند تنظيمات اجراي شبيه س��ازي را 
انجام ده��د؛ كاربر ميتواند اولين گام زماني، كمينه و بيش��ينه گام 
زماني، بيش��ينه تغييرات متغيرهايي نظير فش��ار، اشباع آب ،اشباع 
گاز و... را تعيي��ن كن��د. همچني��ن كاربر ميتوان��د روش حل را از 
ميان روش��هاي ضمني كامل )FIME( ، فشار-ضمني، اشباع-صريح 
)IMPES( ، ضمني تطابقي )AIM( و نيز روش حل دستگاه معادالت 

خط��ي  را از مي��ان روش��هاي ORILU. GMRES. Direct  انتخاب 
كند. پس از پايان يا توقف اجراي مدل، نرم افزار PRS فايلي شامل 
خطاها و هش��دار ه��اي پيش آمده توليد مي كند ك��ه  به كاربر در 
زمين��ه بهبود اجرا، حذف خطا و تصحيح مدل كمك قابل مي نمايد. 
ش��كل-5 نمايي از تنظيمات بخش پردازنده نرم افزار PRS را نشان 

مي دهد.
 

 اسعد عبداله زاده1 ، محمد رضا كمالي2 ، سيد صادق طاهري رودسري، امين امير لطيفي، مجتبي سيفي، علي قاسمي نژاد3 ، حسين بيرامي4 
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شكل5-  نمايي از تنظيمات بخش پردازنده

:)Post-Processor( 3-3 پس پردازنده
در اين قس��مت از نرم افزار نتايج شبيه س��ازي به نمايش  گذاشته 
مي ش��ود. نرم افزار PRS قادراست نتايج شبيه سازي همچون ميزان 
توليد آب، گاز،  نفت ،افت فشار و... را براي ميدان، چاه، گروه چاهها، 
و مشبك بندي چاه به صورت منحني خطي نمايش دهد. شكل-6 
نمونه اي از نحوه نمايش نتايج توس��ط PRS را نش��ان مي دهد. در 
پس پردازنده  PRS قابليت نمايش چند پارامتر خروجي و همچنين 
نمايش نتايج چند س��ناريو در يك نمودار و مقايسه آنها وجود دارد. 
امكان نمايش نتايج به صورت  سه بعدي در حال توسعه است و به 

زودي نتايج به صورت سه بعدي قابل نمايش خواهد بود.    

PRS 3- مشخصات فني
در اين بخش توضيح مختصري در مورد مشخصه هاي فني شبيه ساز 

PRS آورده مي شود ]2[.

3-1 مدلهاي شبيه سازي:
درنرم افزار PRS از فورموالسيون تركيبي عمومي ”اختالف محدود 
با حجم كنترل ش��ده“ استفاده مي ش��ود. PRS داراي قابليت تغيير 
ن��وع مدل با زمان و مكان مي باش��د كه در شبيه س��ازي ميدانهاي 

بزرگ و پيچيده بسيار مفيد است.
مدل س��ازي نفت س��ياه )Black-oil( ب��راي تك فاز، دو فاز، س��ه 
فاز در نس��خه حاضرPRS)Beta(i قابل انجام اس��ت. مدل تركيبي 
)Compositional( در دس��ت توس��عه اس��ت و قابلي��ت توس��عه 
 API و ارتقاي )Tracer( ردياب ،)Salt( ماژول هاي مدلس��ازي نمك

API Upgrading(i( در PRS وجود دارد.

3-2 فرموالسيون معادالت:
در PRS فورموالس��يون مع��ادالت )Equation Formulation( ب��ه 
س��ه روش ضمني كامل)Fully  Implicit(، فش��ار-ضمني، اشباع-

 )Adaptive Implicit(و روش ضمن��ي تطابق��ي  )IMPES(صري��ح
وجود دارد. روش ضمني كامل يك روش پايدار است و معموالً براي 
شبيه سازي مدلهاي پيچيده تر مثل پديده مخروطي شدن استفاده 
مي ش��ود.  روش فشار-ضمني، اشباع-صريح ناپايدار تر و سريع تراز 
روش ضمني، كامل  اس��ت ودر م��واردي مانند تطبيق تاريخچه كه 
معموالً گام ه��اي زماني كوتاهترن��د كاربرد بيش��تري دارند. روش 
ضمني، تطابقي در واقع همان روش��ي ضمني، كامل اس��ت كه در  
س��لولهايي كه فش��ار و اشباع سياالت تغييرات ش��ديد تري دارد از 

روش فشار-ضمني، اشباع-صريح استفاده ميكند. 

: )Linear Solver( 3-3 حل عددي
در بخش حل عددي دس��تگاه معادالت الزم اس��ت ي��ك دنباله از 
دس��تگاههاي خطي حاصل از گسسته س��ازي معادالت غير خطي 
حل  ش��وند كه از لحاظ زمان اجراي شبيه س��ازي، اين بخش زمان 
قابل توجهي را به خود اختصاص مي دهد. ابعاد دس��تگاه هاي خطي 
در شبيه سازي مخزن بسيار بزرگ بوده و با افزايش بعد اين دستگاه 
معادالت، روش هاي موجود كارايي خود را از دس��ت داده و به ناچار 
بايد به دنبال روش هاي جديد باشيم و يا مجموعه اي از اين روش ها 

را به كار گيريم.
روش ه��اي ح��ل دس��تگاه معادالت خطي به دو دس��ته مس��تقيم 
)Direct( و تكراري )Iterative( تقسيم مي شوند. روش هاي مستقيم 
مبتن��ي بر روش حذف��ي گاوس )Gause Elimination( هس��تند و 
خطاي جواب حاصل از اين روش ها ناش��ي از خطاي ماش��ين است 
كه با افزايش بعد دس��تگاه معادالت اين خطا نيز رفته رفته افزايش 
مي ياب��د. از ديگر معايب اين روش ها نياز به حافظه كامپيوتري زياد 
مي باش��د كه اين معايب باعث مي شود كه حل دستگاه هاي بزرگ با 
اين روش ها امكان پذير نباش��د و به ناچار از روش هاي تكراري حل 

دستگاه معادالت خطي استفاده كنيم. 
روش هاي تكراري دنباله اي از جوابهاي تقريبي براي دستگاه موجود 
را به دس��ت مي دهند كه همگرا به جواب دقيق اس��ت. كارايي اين 
 )Preconditioner( روش ها بس��تگي به ماتريس خوش حالت س��از
 LU دارد. خ��وش حالت س��ازهاي مبتني بر روش تجزي��ه ناكامل
Incomplete LU Factorization(i( به دليل قابل اعمال بودن براي 
هر نوع دس��تگاه، كاربرد بيش��تري دارند، ولي س��رعت همگرايي با 

استفاده از اين روش ها كم است.

شكل6- نمايش نتايج شبيه سازي
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در نرم افزار PRS قابليت اس��تفاده از روش هاي مختلف شامل روش 
مس��تقيم GISOLV و روش هاي تكراري ORTHOMIN با خوش 
حالت س��از ILU و GMRES با خوش حالت ساز ILUT وجود دارد. 
هم اكنون ديگر روش هاي مستقيم مبتني بر ايده هاي Frontal  و 
Super Nodal در نرم افزارPRS در حال توس��عه است. از روش هاي 
تكراري ديگر روشAMG )Algebraic Multi-Grid(i و خوش حالت سازهاي 
 )Sparse Approximate Preconditioner( مبتني بر تقريب معكوس تنك
را مي توان نام برد كه حايز مزيت هاي فراواني نس��بت به روش هاي 
تكراري موجود هستند و به عنوان مثال مي توان به قابليت پردازش 
موازي )Parallel Processing( آنها اشاره كرد كه براي نسخه نهايي 

PRS توسعه داده خواهند شد.

3-4 مشخصات سنگ:
در بخش مربوط به تحليل خواص س��نگ امكان بررس��ي و تحليل 
داده هاي مربوط به پارامترهاي زير در حالتهاي بدون Hystersis  و 

با Hystersis  وجود دارد:
• نفوذ پذيري نسبي )Relative Permeability( : براي سيستمهاي 
دو فازي )آب-نفت ، آب-گاز، گاز-نفت( و سه فازي )آب-نفت-گاز( 
پياده س��ازي شده است. براي محاس��به نفوذ پذيري نسبي نفت در 
سيستم سه فازي از مدلهاي Stone I و Stone II استفاده مي شود.
• فشار موئينگي )Capillary Pressure(: شامل فشار موئينگي گاز-

 )Pcow( و آب-نفت )Pcgf(نفت
• تراكم پذيري سنگ )Rock Compaction(: تغييرات تراكم پذيري 

سنگ با اشباع آب و فشار 
در ص��ورت ضرورت داده��اي مذكور به روش مقي��اس بندي نقاط 
انتهايي )Endpoint-Scaling( تعديل مي ش��وند. اين داده ها بعد از 
چ��ك كردن از نظر معتبر ب��ودن)Data Validation(  و كافي بودن 
براي سيس��تم مورد نظر )Consistency( را در محدوده فش��ارهاي 

مورد نظر جهت استفاده هسته شبيه ساز توليد مي نمايد.

3-5 مشخصات سيال:
Black-( بخش بررسي خواص سيال مخزن شامل دو مدل نفت-سياه

Oil( و تركيبي )Compositional( مي باشد. در مدل نفت-سياه داده 
ه��اي مربوط به نفت زنده )Live Oil( ، نفت مرده )Dead Oil(، گاز 
خش��ك )Dry Gas( و گاز تر)Wet Gas( براي سيستمهاي دو فازي 
آب-گاز و س��ه فازي آب-نفت-گاز مورد تحليل قرار مي گيرند و نيز 

امكان بررسي تغييرات پارامترهاي زير با عمق وجود دارد:
)Dew( و شبنم )Bubble( فشار اشباع: شامل فشارهاي حباب •

)Reservoir Temperature( دماي مخزن •
)Salinity( شوري آب •

  )GOR(ميزان گاز محلول در نفت •
 )API(درجه گراويتي نفت •

در م��دل تركيبي )Copositional( خواص س��ياالت با اس��تفاده از 
مع��ادالت حال��تPR )Peng-Robinson(i مدلهاي س��ال 1976 و 

1978و نيز SRK Soave Redlich Kwong پيش بيني مي شوند.

3-6 مدلسازي مخازن شكافدار:
در نرم افزار PRS براي شبيه سازي مخازن شكاف دار، مدل دوگانه 
)Dual Continuum( پياده س��ازي شده است كه شامل مدل هاي 
تخل��ل دو گان��ه )Dual Porosity( و تخل��ل دو گان��ه / نفوذپذيري 
روش  ميباش��د.   )Dual Porosity/Dual Permeability( دوگان��ه 
مدلس��ازي مخازن شكافدار با شبكه شكافهاي منفصل )DFN( براي 

نسخه نهايي نرم افزار PRS برنامه ريزي شده است.

3-7 مدلسازي ژئومكانيكي:
م��اژول ژئومكانيك با هدف اعمال دقيق تر اثر تراكم پذيري س��نگ 
مخزن در محاس��بات شبيه سازي طراحي شده اس��ت.  اين ماژول 
قابليت حل همزمان معادالت حركت س��يال و معادالت آناليز تنش 
در مخ��زن را فراهم مي كند. ك��ه از آن مي توان  به عنوان يك ابزار 

براي آناليز تنش در مخازن نفت و گاز استفاده كرد. 
 در اين ماژول معادالت جاجايي س��نگ مخزن حل ش��ده و سپس 
تنش و ميزان تغيير حجم س��نگ در تمامي نقاط مخزن محاس��به 
مي ش��وند. در نهايت اثر تغيير حجم س��نگ مخ��زن روي معادالت 
 )Biot poro-elastic theory( جري��ان با اس��تفاده از تئوري باي��وت
اعمال مي ش��ود. عالوه بر اي��ن قابليت هاي اعمال اثر تنش س��نگ 
مخ��زن روي پارامترهاي مخزن مانند تخلخل و نفوذپذيري س��نگ 
مخزن پياده س��ازي ش��ده اند. اثر تنش روي تخلخل سنگ مخزن با 
اس��تفاده از دو حالت مختلف موازنه جرم س��نگ مخ��زن و موازنه 
حجم قابل اعمال است. براي اعمال اثر تنش روي نفوذپذيري سنگ 
مخزن نياز به داده هاي آزمايشگاهي است. اين داده ها بايد به صورت 

توابع جدولي در فايل هاي ورودي به نرم افزار داده شوند.

:)Aquifer( 3-8 آبده
بطور كلي دو روش براي شبيه س��ازي آب��ده مخازن وجود دارد اين 
دو روش شامل روش عددي )Numerical aquifer( و روش تحليلي 
)Analytical aquifer( مي باش��ند. هر دو اي��ن روش درPRS  پياده 

سازي شده اند. 
در روش تحليلي فرض بر آن اس��ت ك��ه از بلوكهاي مجاور مخزن، 
آب تزريق مي ش��ود كه مقدار آب ورودي و ازدياد فش��ار ناش��ي از 
آن توس��ط مدلهاي تحليلي محاسبه مي شود و آبده به صورت يك 
كرانه بيروني فرض مي شود. روشهاي تحليلي موجود درPRS  شامل 
مدلهاي Fetkovich ، Van Everdingn-Hurst مي باش��د كه روش  
Van Everdingn-Hurstخ��ود با دو روش ح��ل Carter-Tracy و 

Vogt-Wang پياده سازي شده است.
در روش حل عددي، آبده همچون بخشي از مخزن شبكه بندي شده 

و معادالت سيال مثل ساير بخشهاي مخزن در آن حل مي گردد.

4- ويژگي هاي در دست توسعه
پس از توس��عه و معرفي نس��خه بتاي نرم افزار  PRS، پروژه توسعه 
نس��خه نهائي آن در حال حاضر در دس��ت انجام مي باشد كه در آن 
قابليت هاي جديدي با توجه به نياز صنعت نفت توسعه مي يابد، در 

زير قسمتهاي در دست توسعه ذكر شده است:   
)Compositional( مدلسازي تركيبي •

PEBI هندسه مخزن به روش •
• مدلس��ازي مخازن ش��كافدار به روش ش��بكه ش��كافهاي منفصل 

)DFN(
)Windowing قابليت تغيير مش با زمان )تكنيك •

• امكان تغيير اليه بندي در كل مخزن
• تعريف گسلها به عنوان كرانه داخلي

• تسريع محاسبات خصوصاً در ساخت دستگاه معادالت، حل عددي 
Flash و محاسبات

 Clusters.( بهينه سازي كامپايلر و استفاده از سيستم هاي موازي •
)Grid Computing. Multi-Core

)GPU(استفاده از قدرت محاسباتي كارت گرافيكي •
AMG اضافه كردن روش حل عددي •

Eclipse ادامه و تكميل پشتيباني از فرمت داده هاي •
)Well-Management( بهبود كاركرد بخش مديريت چاهها •
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• قابليت شبكه بندي چاه
• قابليت چاه آزمايي در شبيه ساز 

)Local time stepping( گامهاي زماني محلي •
• ام��كان ارتب��اط مدل مخزن به مدل چاهها و نيز مدل تاسيس��ات 

سطح االرضي
• ايجاد قابليت موازنه مواد روي مدل استاتيك و نيز تعين آبده

• توس��عه ابزار پس-پردازش براي Upscaling، تطابق تاريخچه اي و  
Streamlines نمايش

PRS 5- كنترل كيفي وآزمايش
 PST به صورت اتوماتيك با اس��تفاده از نرم افزار PRS كنترل كيفي
Pars Standard Test(i( انجام ميشود كه توسط تيم PRS به همين 
منظور توسعه داده شده است؛ طي آن نتايج حاصل با نتايج صحيح 
قبل��ي به صورت  خودكار مقايس��ه و در صورت هر گونه اختالف به 
صورت دس��تي هم كنترل مي گردند. الزم بذكر اس��ت در آزمايش 
با PST  از 130 مدل كوچك )PST-Shortُ( اس��تفاده مي ش��ود كه 
هر كدام مش��خصه اي )Feature( از نرم افزار را تست مي كند. تمام 
اعض��اي گروه پس از انج��ام هر تغييري در كد جه��ت اطمينان از 
عملك��رد PRS  آن را به وس��يله PST آزماي��ش مي كنند. عالوه بر 
مث��ال هاي كوتاه )PST-Short(، نرم افزار پس از تغيرات كلي تر در 
كد و يكپارچه س��ازي بخشهاي مختلف آن، با 13 مدل در دسترس 
از ميادين واقعي نفت و گاز )PST-Long( تس��ت مي ش��ود و نتايج 
شبيه سازي اين ميادين با داده هاي تاريخچه اي و نيز نتايج حاصل 

از نرم افزارهاي تجاري مشابه مقايسه مي شوند.

PRS 6- متدولوژي توسعه نرم افزار
در توس��عه نرم افزار PRS از متدولوژيهاي چابك )Agile( اس��تفاده 
ش��ده اس��ت. اين مجموعه متدولوژي ها كه همه آنها داراي اصولي 
مش��ترك مبني بر كارا نمودن و موثر كردن متدولو ژي در توس��عه 
نرم افزار هس��تند با هدف با رفع مش��كالت و نواقص متدولوژيهاي 
س��نتي  همچ��ون  Waterfall، Spiral،RUP  خصوص��اً در تيمهاي 
كوچكتر توس��عه نرم افزار در دهه اخير به صنعت توس��عه نرم افزار 
دني��ا معرفي ش��ده اند و آمارها حاكي از عملك��رد و نتايج بهتر اين 
متدولوژيها مي باش��د. مزيت اين متدولوژي ها س��بك وزني و عدم 
تشريفاتي آنها بوده و اين متدولوژي ها بر خالف متولوژيهاي سنتي 
به ج��اي برنامه-محوربودن، انس��ان محورهس��تند؛ يادگيري و به 
كارگيري آساني در تيم توسعه دارند و با ارتباط و درگيري مستقيم 
با مش��تري و كاربر، هرگونه تغيير در Scope  و الزامات نرم افزار را 

به سرعت پذيرفته و به سهولت تطابق ميابند.
 Scrum از بين متدولوژيهاي چابك، متدولوژي PRS در پروژه توسعه
 XP)Extreme براي مديريت پروژه و همچون لفافي روي متدولوژي
programming( ب��ه عن��وان متدولوژي فني برنامه نويس��ي به كار 
گرفته ش��ده است. بدين ترتيب بر اس��اس متدولوژي Scrum ابتدا 
Backlog اولي��ه محص��ول )ليس��ت الزامات( آم��اده، اولويت بندي 
مي شود. اين الزامات طي تكرارهاي يك ماهه )Sprint( برنامه ريزي 
ش��ده تا در هر Sprint تعدادي از آنها توس��عه داده ش��ود. جلسات 
Scrum به صورت  هر هفته دو جلسه انجام مي گيرد و جلسه مرور 
Sprint  بع��د از پايان هر Sprint )هر م��اه يكبار( با حضور كاربران 

نهايي و كارفرما تشكيل مي گردد )شكل-7(.
از مجموعه روشهاي مورد استفاده در توسعه PRS بر طبق متدولوژي 
XP مي ت��وان تس��ت مكرر و منظم با سيس��تم آزماي��ش اتوماتيك 

Scrum شكل7- فرآيند توسعه نرم افزار با متدولوژي

Odeh شكل8- نمايي از مدل مخزن
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PST، بهينه سازي س��اختار برنامه )Refactoring(، يكپارچه سازي 
پيوس��ته كد )Continuous Integration(، اس��تفاده از اس��تعاره ها 
 ،)Coding Standards( داشتن استاندارد براي كدنويسي ،)Metaphor(
برنامه نويس��ي دو نفره )Pair Programming( مستند سازي كد و 
فعاليتها با نوش��تن گزارشهاي شرح فعاليت )Task Description( و 

گزارشهاي فني )Technical Reports( را نام برد.

PRS بوسيله Odeh 7- آزمايش مثال استاندارد
مثال اس��تانداردOdeh  يك مدل مخزن مورد قبولSPE  اس��ت كه 
جهت مقايس��ه  عملكرد شبيه س��ازها  استفاده مي ش��ود. اين مدل 
داراي 300 بل��وك، ي��ك چاه تولي��دي و يك چاه تزريقي اس��ت. 
ش��كل-8 وشكل-9 نمايي از ش��بكه بلوكها و خواص مدل Odeh را 

نمايش مي دهند[3].

پ��س از اجراي مدلOdeh  با هر دو شبيه س��از PRS و Eclipse در 
ش��رايط يكس��ان از نظر تنظيمات اجراي شبيه سازي، نتايجPRS  با 
نتايج حاصل از Eclipse مقايس��ه ش��د. بعضي از نتايج بدست آمده 
ش��امل توليد نفت و فشار مخزن به ترتيب در شكل-10و شكل-11 
نمايش داده ش��ده است )منحني آبي نتايج Eclipse و منحني قرمز 

).PRS نتايج
 

همانطور كه در ش��كل-10 مش��اهده مي ش��ود، توليد نفت در پنج 
س��ال اول توليد س��ازگاري كامل بين نتايج PRS و Eclipse وجود 
دارد، پس از آن اختالف قابل قبولي )با توجه به بين نتايج مقايس��ه 

شبيه سازها در مثال Odeh ]3[( مشاهده مي شود.
 

همانطور كه در ش��كل-11 مشاهده مي ش��ود، در طول دوره توليد 
س��ازگاري قابل قبولي بين فش��ار مخزن بدس��ت آم��ده از PRS و 
Eclipse وجود دارد )رجوع ش��ود به نتايج مقايس��ه شبيه سازها در 

.)]3[ Odeh مثال مرجع

نتيجه گيري:
 Black-Oil ش��امل مدل PRS نس��خه بتاي شبيه ساز چند منظوره
توس��ط گروه شبيه س��ازي پارس و با مش��اركت همكار خارجي در 
پژوهش��گاه صنعت نفت توس��عه يافت و با موفقيت روي تعدادي از 
ميادي��ن عظيم نفت و گاز كش��ور آزمايش گرديده اس��ت. نتايج به 
دس��ت آمده از اجراي شبيه س��از روي مثالهاي استاندارد و ميادين 
در دس��ترس، با داده هاي تاريخچه اي و نتايج س��اير شبيه س��ازها 
نش��ان از دس��تيابي به اهداف تعيين براي فاز بتا نرم افزار دارند. با 
عنايت به نتايج، تيم توس��عه و بسترهاي ايجاد شده در طول فاز بتا 
مي ت��وان پيش بيني نمود كه گروه شبيه س��ازي پارس مس��تقر در 
 PRS پژوهشگاه صنعت نفت به راحتي قادر به نهايي سازي نرم افزار
و نگهداري و پش��تيباني آن پس از نصب در ش��ركتها و مراكز تابعه 

صنعت باالدستي نفت و گاز كشور مي باشد.
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