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 سخن مؤلف

د یجار و اپیچیده شدن و گسترش روابط ریاضی و تلفیق آن با محیط پیرامون بشر باعث نش

غالب  یده درافزارهای متنوعی شده تا بتوان بدون کوچکترین زحمتی از این روابط پیچنرم

دسی از تلف مهنهای مخافزار پترل در نقش یک ابزار برای حوزهافزار استفاده کرد. نرمنرم

یگر داست. از طرف قرار گرفته جمله مهندسی نفت مورد پیشرفت و استقبال چشمگیری

ه برا ملزم  نفت بخصوص مهندس مخزن یک مهندس ،افزار اکلیپسرمتلفیق پترل با ن

نار رل در کزار پترو این نوشتار با هدف آموزش نرم افیادگیری هردوی آنها کرده است. از این

حوریت بته با میکدیگر البه موازات این دو را دهد تا اکلیپس به کاربران این امکان را می

 .بینندپترل آموزش 

ا بنده ر کتاب ود واجب میدانم از تمام کسانی که در راستای تألیف و نگارش ایندر آخر برخ

کردند تقدیر ندریغ  بندهانتقادات سازنده ی خود را از  یاری کردند و نظرات و پیشنهادات و

 خانه م. همچنین از جناب آقای مهندس میالد مقصودی اکبری مدیریت محترمو تشکر کن

شان های دوستانه و زحمات دلسوزانه ایشتیبانی و کمکایران به سبب پ نفتمهندسی 

در  ده رانهایت تشکر را دارم. امید است این کتاب بتواند گامی هرچند کوچک اما سازن

 ساده و های کتاب با نوشتاریدر نهایت تمام بخشکشورمان بردارد.  پیشرفت صنعت نفت

در  هد بود.ان خواافزار یاری رسان کاربرهتر این نرمتصاویر کامل و گویا در یادگیری هرچه ب

یرا انه پذی نقص و ایراد، نظر و یا پیشنهاد، اینجانب صمیماین خالل در صورت مشاهده

 خواهم بود.

 مسعود عسگری

Petedep.info@gmail.com 
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 مقدمه -1

دسهامبر  بعهد در دو سهالارائه گردید کهه تنهها  1996پترل برای اولین بار در سال  افزارنرم

از »پتهرل بها شهعار  افهزارنرمی توسهعهتجهاری معرفهی شهد.  افهزارنرمیک  صورتبه 1998

آغهاز گردیهد.  1996( از همهان سهال seismic-to-simulation« )سهازییهشبی تها نگارلرزه

د. آن را خریهداری نمهو 2002افهزار را دریافهت و در سهال شرکت شلمبرژر اهمیت ایهن نرم

سهازی بودنهد، سهازی و شبیهشدت نیازمند ابزاری بهرای مدلشناسی بهزمانی که علوم زمین

و  Eclipseسهاز افزار شبیهو همچنین ادغام آن با نرم Workflowsافزار پترل با ارائه ابزار نرم

ن ، توانسهت بهه شهعار خهود پایبنهد بمانهد و بهه آFrontsimسازهای رشته ایی ماننهد شبیه

شده افزار افزودهطور مداوم به محبوبیت این نرمی عمل بپوشاند. از آن زمان تاکنون بهجامعه

صهورت سهازی ایهن شهرکت بهسهازی و شبیهافزارههای مدلعث گردیهده کهه اغلهب نرمو با

 نمهودنروز ی پترل قرار گیرند. هرساله در پی گسترش و بهای واحد در زیرمجموعهمجموعه

شهود ( ارائه میRelease Notesهای انتشار )هایی تحت عنوان یادداشتافزار، گزارشاین نرم

 یایی آن است.که نشان از پیشرفت و پو

فهت های مرتبط با مهندسی نپژوهان رشتههدف نوشتار پیش رو آشنایی دانشجویان و دانش

اشهته و دافهزار مهدنظر گسهتردگی بسهیار بهاالیی افزار پترل است. ازآنجاکهه نرمبا مبانی نرم

شناسهی، توان ادعا نمود که بسیاری از علوم مهندسی نفت مانند مهندسی اکتشاف، زمینمی

شده اسهت، بهه همهین دلیهل اسهتفاده از ندسی حفاری و مهندسی مخزن در آن گنجاندهمه

ی طور مختصهری مجموعهه. در شهکل زیهر بههنیسهتجایی یلغت ب "افزارمبانی نرم"عبارت 

 افزار به تصویر کشیده شده است.توانمندی این نرم
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افهزار و ه از ایهن نرممنطقی است که هر فهردی در ابتهدا ههدف اسهتفاد با توجه به شکل باال

بخش موردنظر جهت آموزش را بهرای خهود روشهن سهاخته و بهه دنبهال یهادگیری آن رود. 

ر ایهن افزار، زبان مشترکی دعالرقم گستردگی و پوشش اغلب علوم مهندسی نفت در این نرم

ادگیری یادگیری آن اسهت. بها یه ملزم بهافزار حاکم است که یک کاربر پیش از هر کاری نرم

بهه  رای ورودتر خواهد شد، بلکهه راه بهافزار سادهتنها یادگیری این نرمتردید نهن زبان، بیای

 شود.پذیر میعلوم دیگر مهندسی نفت توسط پترل امکان

شناسهی های تألیف شده به زبان فارسی در حال حاضر باهدف گیری بخش زمیناغلب کتاب

ر ص شدن هدف و بخش موردنظر ایهن نوشهتااند. برای مشخشدهسازی استاتیکی ارائهو مدل

گهر ی دیباید اعالم نمود که این کتاب برای پوشهش بیشهتر نوشهتارهای پیشهین و اسهتفاده

سهازی دینامیهک و افهزار بخصهوص کهاربران مشهتا  بهه یهادگیری مدلمخاطبان از این نرم

ن بها ر کاربراشده است تا در اختیای ذخایر هیدروکربوری نوشتهسازی مخازن در حوزهشبیه

 سازی قرار گیرد.نگرش مهندسی مخزن و شبیه

شود از دیگهر ههدف ایهن آشنایی با زبان مشترک علوم مختلف که توسط پترل پشتیبانی می

های ایهن کتاب خواهد بود. در همین راستا مؤلف این کتاب درصدد پوشش بسیاری از بخش


