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 معرفی شرکت تفاهم -1

 -Company y Development1Engineering Support & Technolog 2 (ESTD) -)تفاهم(  مهندسی همیارآوری شرکت توسعه فن

 های پیشرفتهافزارتوسعه نرمتمرکز بر با  1391سال در گسترش انرژی پاسارگاد،  هلدینگهای زیرمجموعه یکی از شرکت بعنوان

 آموختگانبا جذب نیروی انسانی نخبه از میان دانش وتأسیس  در این زمینه، ارائه خدمات مهندسیباالدستی صنعت نفت و گاز و 

در حال حاضر این  .پدید آورد افزارهای تخصصینرم و توسعه زمینه رشد خود را در تولیدهای معتبر، دانشگاه های مختلفرشته

های متنوع از طراحی عملیات ر به ارائه سرویسقادافزار و تخصص در حوزه نفت و گاز، شرکت با تلفیق دانش تخصصی در حوزه نرم

 باشد.کاری و انگیزش چاه تا مطالعه جامع میادین غیرمتعارف میمشبک

را آغاز نموده و در  ساز نفت و گاز رتیناشبیهتولید  1391گذاری شرکت گسترش انرژی پاسارگاد و از سال با سرمایه این شرکت

های زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران شده است )مناطق نفتخیز جنوب، از تمام شرکت تأییدیه فنیموفق به اخذ  1394سال 

ریزی تلفیقی(. این شرکت همچنین موفق به اخذ گواهی نفت فالت قاره، نفت مناطق مرکزی، مهندسی و توسعه نفت و مدیریت برنامه

ساز رتینا شده و هم ی از وزارت صمت نیز برای این شبیهبردارآوری ریاست جمهوری و پروانه بهرهبنیان از معاونت علمی فندانش

ضمنا نام این شرکت با محصول شبیه ساز مخازن نفت و گاز رتینا اکنون در فهرست اقالم ممنوعیت واردات وزارت صمت قرار دارد.

 ( ثبت شده است.AVLدر فهرست بلند منابع واحد دستگاه مرکزی وزارت نفت )سامانه 

توسط  1399در سال « مناطق نفتخیز جنوب»توسط شرکت  1396از سال  ترین محصول این شرکت،عنوان اصلیب ساز رتیناشبیه

اکتشاف، توسعه و تولید » هایشرکت 1401در سال  و «مهندسی و توسعه نفت» هایتوسط شرکت 1400و در سال  «دانشگاه شیراز»

باشد. در این به صورت رسمی خریداری شده و در این دو سال در حال استفاده صنعتی می« مشاوران انرژی تهران»و  «پاسارگاد

سازهای ا شبیهکامال قابل رقابت ب از نظر فنی و قیمتیمدت و  در راستای برآورده کردن نیازهای فنی موجود در صنعت نفت ایران، 

 تجاری غیر ایرانی موجود شده است.

 

 

 

 

 

                                                           
1 www.estdco.com 
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 محصوالت شرکت -2

 RETINA( و رتینا سیمولیشن )RETINA Stationافزارهای رتینا استیشن )( شامل نرمRETINA Suiteافزاری رتینا )پکیج نرم

Simulationباشد:( از محصوالت شرکت تفاهم می 

 RETINA Simulationساز شبیه -1-2

RETINA Simulation آوری و همیار مهندسی ساز نفت سیاه و ترکیبی است که بصورت کامال بومی در شرکت توسعه فنیک شبیه

های مختلف شرکت ملی نفت ایران، روی چندین افزار توسط زیر مجموعهسال توسعه داده شده است. این نرم 4)تفاهم( در مدت 

 سازاین شبیه ،  از لحاظ سرعت و دقت، به اثبات رسیده است. Eclipseساز قایسه با شبیهمخزن واقعی، تست شده و کارآیی آن در م

سازی اختالف بین نتایج حاصل از شبیه مخزن بزرگ عمان و کویت نیز تست شده است. 10عالوه بر میادین داخلی، روی بیش از 

RETINA Simulation  وEclipse  است. %5های تست شده، کمتر از در تمام مدل 

  سیمولیشنهای رتینا لیست قابلیت

 باشد:های کاربردی کلی زیر میدارای قابلیت RETINA Simulationافزار در حال حاضر نرم

را بصورت یکجا و در صورت لزوم برای هر  Eclipse: توسط این قابلیت، کاربر توانایی بارگذاری دیتا فایل Eclipseبارگذاری دیتا فایل 

 پنجره را خواهد داشت. 

 تعریف پروژه جدید  -1

 با فرمت های مختلف موجود  Eclipseبارگذاری و نمایش فایل نتایج  -2

 Binary ,ASCIIبارگذاری انواع فایل گرید  -3

 بعدی مخزن  نمایش سه -4

 دارا بودن پالگین پترل -5

 قابلیت مدلسازی پدیده نفوذ مولکولی -6

7-  

 سازی  بعدی و نموداری نتایج همزمان با اجرای شبیه مایش سهن -8

 مقایسه نتایج در پنجره پیشرفته  -9

 های ورودی  سنجی تمام داده صحت -10

 امکان ویرایش مدل بارگذاری شده  -11

 سازی و اعمال تغییرات در اجرا  امکان ویرایش مدل حین اجرای شبیه -12

 امکان بارگذاری فایل مسیر چاه  -13

 امکان بارگذاری فایل تکمیل چاه  -14

 امکان بارگذاری فایل تولید چاه  -15

 ایجاد فایل ریستارت  -16

 فاز سیال نفت، گاز، آب، گاز محلول در نفت و نفت فرار   پنجسازی  شبیه -17
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 و نمایش نمودارهای مربوطه  SCALو  PVTپشتیبانی توابع  -18

 ( Regioningبندی مخزن) ناحیه -19

 بندی چاه   گروه -20

 ( Data Treeز درخت داده )برخورداری ا -21

22- Monitoring:  قابل استفاده برای چاه و گروه 

 های زمانی بصورت اتوماتیک و بر اساس روند حل مسئله  تعیین گام -23

 ( Auto Drillحفاری اتوماتیک ) -24

 ماشین حساب گرید و خواص  -25

 امکان نوشتن کدهای پیشرفته توسط ماشین حساب  -26

 اص گرید تعیین رنگبندی و محدوده آن برای خو -27

 های عمودی و انحرافی   چاه -28

 امکان تغییر سیستم آحاد مورد استفاده بصورت آنی در هر پنجره  -29

 امکان تغییر دقت اعداد مورد استفاده در هر پنجره  -30

31- End Point Scaling 

 پشتیبانی گسل  -32

 امکان فیلترکردن دادههای مخزن )فیلتر هندسی، خواص گرید، پلیگون و فیلتر منطقی(  -33

 برای آغازسازی مخرن  Enumeration و Equilibrationپشتیبانی از  -34

 سازی  مخازن شکافدار) تخلخل و تراوایی دوگانه(  شبیه -35

 ریزش ثقلی  -36

 (STOGو  STOWنسبت به فشار )کلیدواژه  گاز-و نفت نفت-قابلیت مدلسازی تغییرات فشار موئینگی آب -37

 قابلیت نصب روی ویندوز  -38

 امکان کار با نرم افزار با کیبورد )بدون نیاز به ماوس(  -39

 افزار  امکان مدیریت قفل نرم -40

41-  (Matrix Fracture Transfer Functions)  شکاف –توابع انتقال ماتریس 

  Multi-perforationهای  سازی چاه امکان شبیه -42

 (Templatesتعریف قالب خواص گرید)  -43

44-    Rig  

 حین اجرا  Resume و Restart ،Pause ،Stopامکان استفاده از  -45

 افزاری و سروری  قفل سخت -46

 فازی  مدلهای  تراوایی نسبی سه -47

 توسط کاربر Pinchقابلیت تعریف  -48

 ای  امکان تعریف فشار آستانه بین ناحیه -49

 سازی چند مدل بصورت همزمان امکان اجرای موازی و شبیه -50
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 برای چاههای تزریقی و تولیدی  VFPامکان تعریف و تولید جداول  -51

52-   Well Cross Flow 

53-  (Implicit fully coupled well modeling) مدلسازی چاه 

 استفاده از روش حجم محدود برای حل معادالت دیفرانسیل  -54

 Fully Implicit و AIM روش حل -55

 preconditioner ILU0, ILU1حلگر خطی با  -56

 CPR-AMG pre-conditionerساز به تکنولوژی جدید تجهیز حلگر خطی شبیه -57

 های مخازن بزرگ شکافدار ایرانهای فوق پیچیده از جمله مدلسازی حلگر غیرخطی برای مواجهه با مدلبهینه -58

 های پردازشگر پردازش موازی بر روی هسته -59

 خازن گاز میعانی قابلیت مدلسازی فاز نفت تبخیر شده در گاز برای مدلسازی م -60

 های با خواص مختلف در مخزن.برای مدلسازی اختالط نفت API-Trackingقابلیت  -61

قابلیت مدلسازی فشردگی سنگ مخزن و تأثیر کاهش فشار بر تغییرات غیر خطی تخلخل، تراوایی و ضریب شکل بین  -62

 ماتریس و شکاف.

 IMEXسازهای اکلیپس و فازی مطابق با الگوی شبیهو تراوایی سه Hysteresisهای کامل مدلسازی قابلیت -63

 Hysteresis برای  Jargonمدل -64

ساز در جهت اعمال مؤثرتر به جای فشار موئینگی و تبدیل آن به فشار موئینگی درون شبیه j-functionقابلیت اخذ  -65

 سازی.نواحی مختلف سنگ مخزن در شبیه

 قابلیت محاسبه سطح تماس سیاالت  -66

 بندی متفاوت فشار موئینگی و تراوایی نسبیامکان ناحیه -67

 اکلیپس DRSDTامکان محدود کردن سرعت حل گاز در نفت از طریق گزینه معادل کلید  -68

 های بسته شده جهت ارزیابی امکان تولید از آنان در فاز پیش بینی.امکان بررسی خودکار چاه -69

 پشتیبانی آبده تحلیلی )کارتر تریسی و فتکوویچ(  -70

 های پیچیده.در جهت امکان مدلسازی مخازنی با آبدهپشتیبانی آبده عددی  -71

ها ای چاههای تطابق تاریخچه با استفاده از مسیر، تکمیل و اطالعات مشاهدهها در مدلافزودن قابلیت ساختن مدل چاه -72

 (.Well Schedule Builderاز طریق واسط گرافیکی کاربر )

استای امکان ورود و مشاهده نتایج چندین مدل به صورت همزمان در جهت انجام پردازشگر کاربر دوست در رپس -73

 های تطابق تاریخچه.پروسه

 سازیامکان تغییر پارامترهای آبده در طول شبیه -74

افزارهای تجاری در راستای استفاده از خروجی استاندارد نرم Rescueامکان خواندن کامل فایل گرید با فرمت جهانی  -75

 شناسی.زمین

 های متصوردیتا فایل اکلیپس با تمام پیچیدگی EDITخواندن و تبدیل کامل بخش  -76

  ،OPERATE ،EQUALREG ،ADDREG ،COPYREG ،MULTIREGپشتیبانی از تمام کلیدهای تغییر خواص مانند:  -77

MULTREGT و MULTREGP. 
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درصد مشارکت مکانیزمهای »رتینا مانند  ساز اکلیپس و معادلسازی آنان درهای شبیهپشتیبانی از تعداد زیادی از خروجی -78

 و ...« های با باالترین تعداد مشکالت همگراییسلول»، « حجم تولید و تزریق در شرایط مخزن»، «تولید

 دارا بودن مستند فنی   -79

  دارا بودن راهنمای کاربری -80

 RETINA Station افزارنرم -2-2

افزاری است که به منظور مدیریت جامع اطالعات مرتبط با مراحل مختلف توسعه میادین یک پلتفرم نرم RETINA Stationافزار نرم

توان به سادگی افزار به صورت ماژوالر انجام شده به شکلی که میسازی شده است. طراحی این نرمنفت و گاز طراحی و پیاده

در این  RETINA Simulationساز نون امکانات الزم برای استفاده از شبیههای مختلف بسته به نیاز به آن اضافه کرد. تا اکپالگین

سازی در های شبیههای چاه و مخزن و ایجاد مدلهای میدان همچون دادهمحصول گنجانده شده است. به این منظور، مدیریت داده

های متفرقه، تواند عالوه بر مدیریت دادهمختلف که میهای تخصص افزار بستر جامعی است برای همکاریافزار وجود دارد. این نرمنرم

افزار مبتنی بر روش طراحی امکان گردش اطالعات و مدلسازی یکپارچه مخزن را فراهم کند. نحوه کسب دانش فنی در توسعه این نرم

آوری می در شرکت توسعه فنبصورت کامال بو RETINA Station باشد.می های تحقیق و توسعه شرکتایده و فعالیت داخلی بر اساس

 های زیر توسعه داده شده است:ها و قابلیتآوریها، مزایا، فنپردازی و با ویژگیو همیار مهندسی )تفاهم( طراحی، ایده

 های رتینا استیشن لیست قابلیت

 باشد:های کاربردی کلی زیر میدارای قابلیت RETINA Stationافزار در حال حاضر نرم

 های رایجهای تخصصی مخزن و چاه با فرمتتمام انواع داده امکان ورود -1

 ها به صورت دو بعدی، سه بعدی و نمودارینمایش انواع مختلف داده  -2

 امکان اتصال به بانک داده اختصاصی برای ذخیره یا گرفتن اطالعات -3

 های مختلفبندیها در قالب دستهمدیریت داده -4

 هانمایش اطالعات آماری داده -5

 هانجام محاسبات مختلف بر روی دادهامکان ا -6

 به شرح زیر است: RETINA Stationافزار های نرمجزئیات قابلیت

های رایج )شامل عمق حفاری، عمق عمودی زیر سطح دریا، طول و عرض جغرافیایی، بارگذاری اطالعات مسیر چاه با فرمت -1

 جهت و زاویه انحراف در هر نقطه(

 بارگذاری اطالعات تکمیل چاه -2

 های پتروفیزیکی خام و تفسیر شدهبارگذاری اطالعات الگ -3

 های شکستگیبارگذاری اطالعات الگ -4

 های تولید چاهبارگذاری اطالعات الگ -5
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 بارگذاری اطالعات تاریخچه تولید -6

 بارگذاری اطالعات روتین مغزه شامل تخلخل، تراوایی، اشباع، مقاومت ویژه و... -7

 بارگذاری گرید سه بعدی -8

 اول نفت سیاه و ترکیبیبارگذاری جد -9

 سازیو نتایج حاصل از شبیه  هابعدی اطالعات گرید، چاه، الگنمایش دو بعدی و سه  -10

 نمایش انواع نمودار الگ چاه با قابلیت نمایش صفحات گسل و مرز مخزن  -11

 برای چاه bubble Mapبعدی نمایش دو بعدی و سه  -12

 نمایش نموداری خواص سیاالت، جداول اشباع و تاریخچه تولید  -13

 هانمایش تقاطعی اطالعات گرید، اطالعات روتین مغزه و الگ  -14

 نمایش هیستوگرام -15

 نمایش نمودار قطبی -16

 نمایش اطالعات شکستگی -17

 ساخت الگ جدید از روی الگ های موجود -18

 اعمال فیلترهای مختلف -19

 نمایش مسیر و تکمیل چاه -20

 سازیشبیه هایCaseساخت  -21

 ای مختلفهای توسعهساخت استراتژی -22

 تعریف آبده با استفاده از پلیگون  -23

 هانمایش اطالعات آماری داده -24

 هاروی الگ Despikingو  Smoothingامکان اعمال  -25

 دارا بودن راهنمای کاربری -26
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 های شرکتسرویس -3

های متنوع قادر به ارائه سرویسافزار و تخصص در حوزه نفت و گاز، با تلفیق دانش تخصصی در حوزه نرم تفاهم در حال حاضر شرکت

 باشد:می به شرح زیر کاری و انگیزش چاه تا مطالعه جامع میادین غیرمتعارفاز طراحی عملیات مشبک

 ای مطالعات مخزنپایه هایسرویس -1

 های آنالیز دادهPVT سیاالت مخزن 

  آنالیز مغزه شاملRCAL  وSCAL 

 تعادلی اولیه مخزن تعیین شرایط 

 های مختلف تولید آنالیز تست 

 محاسبات موازنه جرم 

 سازی تک چاه و چند چاه شبیه 

 انجام مطالعات جامع مخزن -2

 تطبیق تاریخچه 

 آنالیز حساسیت بمنظور کاراکتریزه کردن مخزن 

 سازی آنتهیه برنامه توسعه مخزن و بهینه 

 سازیآنالیز عدم قطعیت و بهینه 

 ای ازدیاد برداشت مختلفهمدلسازی روش 

 سازی مخازن شبیهtight 

 تکمیل چاه  -3

 های مختلف انگیزش چاهآنالیز روش 

 سازیکاری معمول و بهینهطراحی مشبک 

 های نوین فروتعادلی و فراتعادلیکاری به روشطراحی مشبک 

 مدلسازی شکاف 
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 هانوآوری -4

 مهندسی تفاهم آوری همیارنوآوری های انجام شده توسط شرکت توسعه فن

 :CPR-AMGتوسعه کامل حلگر  .1

( برای حل Constraint Pressure Residual) CPR(، به همراه روش Algebraic MultiGrid) AMGتوسعه کامل تکنیک 

معادالت فشاری برای اولین بار توسط شرکت تفاهم در حلگر یک شبیه ساز صنعتی پیاده و تست شد. الزم به ذکر است 

بازده مناسبی ندارد. این حلگر قابلیت شبیه سازی مخازن بسیار ناهمگن و شکافدار را  CPRبدون حضور  AMGاستفاده از 

بصورت کامال با ثبات دارد که در شبیه سازهای تجاری مشهور این ثبات اجرا مشاهده نمی شود. شبیه سازهای تجاری از 

 استفاده می کنند. Nested-Factorizationروش های کالسیک 

 ی موازی شبیه سازی ها بدون تغییر در نتایج اجرا:اجرا .2

برخالف شبیه سازهای موجود، الگوریتمی برای اجرای موازی شبیه سازی ها در این شرکت توسعه یافته است که تغییری 

 در نتایج اجرا با تعداد هسته های مختلف ایجاد نمی شود. بعبارت دیگر الگوریتم موازی سازی به گونه ای است که در

 اجرای موازی شبیه سازی هیچ تقریبی در حین محاسبات وارد نمی شود.

 پیاده سازی ارتباط شبیه ساز و شبکه عصبی به منظور بهبود دقت و سرعت اجرا .3

در هر گام زمانی از اجرا، مقادیر بدست آمده از شبکه عصبی بعنوان ورودی شبیه ساز، و مقادیر خروجی شبیه ساز بعنوان 

 شوند.عصبی به منظور دستیابی به حداقل زمان اجرا و حداکثر دقت نتایج، در نظر گرفته میورودی شبکه 

 شبیه سازی کامال منطبق با فیزیک مسئله .4

الگوریتم محاسبات به گونه ای توسعه یافته است که بر خالف شبیه سازهای موجود، هیچ مقدار غیرفیزیکی برای پارامترهایی 

 نرخ تولید و غیره، حین اجرا ایجاد نمی شود.مانند فشار، مقدار اشباع، 

 پیاده سازی مدل پیشرفته حل معادالت چاه .5

روش پیشرفته حل معادالت چاه با در نظر گرفتن شرایط اشباع چاه  و کوپل چاه و مخرن، بطور کامل در این شرکت پیاده 

ای موجود( مقادیر نرخ تولید مخزن در سازی شده است. در صورت در نظر نگرفتن شرایط اشباع )مانند دیگر شبیه سازه

 شرایط زیراشباع صحیح نخواهد بود.

 برای مخازن دارای شرایط پیچیده فشاری Hysteresisپیاده سازی الگویتم جدید محاسبات مربوط به 

ده پیاده شده است که برای مخازن دارای شرایط پیچی Hysteresisالگوریتم جدیدی در شرکت به منظور بهبود محاسبات 

 فشاری نتایج منطبق و نزدیک به واقعیتی می دهد.

 دینامیکی در شبیه سازی مخازن Rock Typingپیاده سازی مفهوم جدید 

 ( PUREمدلسازی  روش نوین مشبک کاری چاه به روش دینامیکی فروتعادلی )

 مدلسازی روش نوین مشبک کاری چاه با استفاده از پروپالنت .6
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