
   

  آنالیز دیجیتال مغزهگارگاه  برگزاري
  شرکت نفت فالت قاره ایران

  
  تیم آنالیز دیجیتال مغزه دانشکده فنی دانشگاه تهران
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v ضرورت برگزاري دوره  

v اهداف و دستاوردهاي دوره  

v  معرفی اساتید دورهرزومه و  

v طرح درس و محتواي دوره 

v گزارش تصویري  
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  مقدمه
با اقتباس از برگزاري آن در شرکت هاي نفتی معتبر دنیا نظیر آرامکو، در مؤسسه مطالعات بین  کارگاه آموزشی آنالیز دیجیتال مغزه

این کارگاه با همکاري شرکت . المللی انرژي براي مدیران و کارشناسان مهندسی مخزن شرکت ملی فالت قاره ایران برگزار گردید
استفاده از تیم آنالیز دیجیتال در برگزاري دوره هاي آموزشی، و  به عنوان همکار مؤسسه) مپصا(مدیریت پروژه هاي صنعتی ابدال 

هاي مهندسی معدن، مهندسی مکانیک و مهندسی برق دانشگاه تهران به عنوان مدرسان معتبر و بین المللی مغزه از دانشکده
یشگاه آنالیز مغزه براي شرکت این دوره در دو قالب مطالب تئوري، آموزش هاي نرم افزاري و بازدید عملی از آزما. برگزار شد

بخش تئوري و آموزش نرم افزار در محل مؤسسه مطالعات بین المللی انرژي و بازدید عملی از آزمایشگاه مغزه . کنندگان ارائه شد
  .انجام گردید) مپصا(در شهر پردیس و در آزمایشگاه مغزه شرکت مدیریت پروژه هاي صنعتی ابدال 

  دورهبرگزاري ضرورت 
هاي نفتی بسیار مورد ها و پالگعنوان یکی از روش هاي مؤثر در مطالعه غیرمخرب نمونهمطالعات آنالیز دیجیتال مغزه، به امروزه

این روش در بزرگنمایی هاي مختلف از کاربردهاي مختلفی . توجه بوده و کاربرد آن به صورت روزافزون در حال گسترش می باشد
در این  .ي ویژه آن در مطالعات شبیه سازي استاتیک در حوزه مهندسی اکتشاف نفت می باشدبرخوردار بوده و یکی از کاربردها

هاي محاسباتی و تجهیزات تصویربرداري، گسترش و توسعه استفاده از این روش در راستا با توجه به فراگیر شدن استفاده از مدل
  . در حوزه مهندسی اکتشاف نفت گردد تواند منجر به دستاوردها و جهش چشمگیريصنعت نفت کشور نیز می

                                        اکنون  آنالیز دیجیتال مغزه، یکی از رویکردهاي مهمی است که در حال ورود به صنایع نفتی ایران بوده و در هم
گونه که براي غیر مخرب است، بدین وسریع  آنالیز دیجیتال مغزه، روشی. باشدهاي نفتی دنیا در حال عملیاتی شدن میدر شرکت

قادر است به تخریب نمونه ندارد و همچنین  يسنگی، نیازو مکانیک یکیزیگیري مشخصات پتروفها و اندازهسازيانجام شبیه
  .بر روي یک نمونه انجام دهد ،هاي متعددي را در شرایط مختلفسازيشبیه
هاي هاي توموگرافی پرتو ایکس یا همان دستگاهصاویري است که توسط دستگاهدر مرحله اول، نیازمند تمغزه، دیجیتال  آنالیز
متفاوت براي دستیابی به اهداف مختلف، تولید                               هاي هاي تصاویري با بزرگنماییاین دستگاه. شودتی اسکن تهیه میسی
هاي باالدستی نفت و گاز در حال گسترش هاي مرتبط در آن در اکثر شاخهاز آنجا که استفاده از این رویکرد و فناوري. کنندمی

 .باشدنحوه استفاده از آن در صنعت نفت و گاز کشور از اهمیت باالیی برخوردار میلزوم آشنایی با مبانی آن و همچنین است، 

  اهداف و دستاوردهاي دوره
  X-ray CTو  MRIهاي تصویربرداري آشنایی با فناوري  - 1
 بررسی نحوه عملکرد فناوري آنالیز دیجیتال مغزه در صنعت نفت کشور  - 2
 وگازاین فناوري در دنیا و نحوه استفاده از آن در صنعت نفت  یعلم آخرین دستاوردهايآشنایی با   - 3
 آنالیز دیجیتال مغزهکاهش هزینه ها در صنعت نفت کشور با استفاده از رویکردهاي   - 4
 انه و ابتکاري براي استفاده بهینه از این فناوريتوسعه روش هاي خالق  - 5
 آنالیز دیجیتال مغزههاي توانایی تحلیل مسائل بر اساس پتانسیل   - 6
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در زمان تحریم که استفاده از فناوري هاي پیشرفته تصویربرداري در خارج  Plan Cو  Plan Bطوفان ذهنی در زمینه    - 7
  .نباشداز کشور مقدور 

  
  اساتید مرتبط با دورهرزومه و معرفی 

هاي فنـی دانشـگاه تهـران دعـوت بـه همکـاري شـده انـد کـه از          پردیس دانشکده آنالیز دیجیتال مغزهاز گروه  د این دورهاتیاس
  :باشندپیشگامان این فناوري در کشور می

و مدیر  عضو وابسته فرهنگستان علوم ایران دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی معدنآقاي دکتر حسین معماریان، استاد  •
 .کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در ایران

پزشـکی  آقاي دکتر حمید سلطانیان زاده، مدیر تحقیق و توسعه مؤسسه هنري فورد ایاالت متحده و مدیر تصویربرداري  •
 .ق دانشگاه تهرانده مهندسی برکاستاد گروه مهندسی پزشکی دانش بیمارستان هنري فورد ایاالت متحده،

آقاي دکتر مجید بنی اسدي، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران و توسعه دهنده روابط ریاضـی مـرتبط بـا     •
 .ي آماري تصاویر چند فازي سه بعديشبیه ساز

خانم دکتر فرزانه رضایی، کاندیداي دکتراي تخصصی مهندسی نفـت دانشـگاه تهـران، کـار بـر روي تخمـین خـواص         •
 .بر اساس تصاویر میکرو توموگرافیانیکی پالگ ها مک

آقاي مهندس حسین ایزدي، فارغ التحصیل مهندسی اکتشاف نفـت دانشـگاه تهـران، سـرگروه آنـالیز دیجیتـال مغـزه         •
آزمایشگاه مهندسی زمین دانشکده مهندسی معدن، توسعه دهنده چندین نرم افزار کـاربردي در زمینـه آنـالیز دیجیتـال     

 .صنعت نفت و اولین پایان نامه دانشگاه تهران در کاربردي کردن آنالیز دیجیتال مغزهمغزه در 
هاي مهندسی اکتشاف نفت، مهندسـی مکانیـک و مهندسـی بـرق     التحصیالن گروهاین گروه، که متشکل از اساتید و برخی فارغ

همچنـین   .استناد منتشر نموده انـد  8000 بیش از جهان با Q1در مجالت  ISIمقاله  200 بیش ازدانشگاه تهران هستند، تاکنون 
  .انداین گروه یک ثبت اختراع در کاربرد آنالیز دیجیتال مغزه بر اساس تصاویر توموگرافی پزشکی موجود در کشور به ثبت رسانده

  طرح درس و محتواي دوره 
  :یر اشاره کردتوان به موارد زها میهاي جامعی ارائه شد که از جمله آندر این دوره، سرفصل

  MRIو  CT Scanهاي پزشکی نظیر تصویربرداري .1
ها و سازي آنبعديدر راستاي پردازش تصاویر، سه ImageJ، و Avizo ،Matlabافزارهاي استفاده از نرم .2

  استخراج اطالعات آماري از تصاویر
  افزارهاي المان محدودذخیره تصاویر متناسب با نرم .3
، و )اسکنتیمیکرو سی(، میکرو )اسکن پزشکیتیسی(تصویربرداري ماکرو هاي مختلف آشنایی با مقیاس .4

و کاربرد، محدودیت و مزایاي ) بعدي سازي ریاضی تصاویر دوبعدي مقاطع نازكسه(بعدي هاي آماري سهبازسازي
 هرکدام در مهندسی نفت



 
 

 

  خزنم multi-scaleسازي 
 ساختار بندي جامع آنالیز دیجیتال مغزه بر اساس نیازهاي صنعت نفت کشور

 افزار آنالیز دیجیتال مغزه موجود در آزمایشگاه مغزه شرکت مپصا
در استفاده از آنالیز  ها و ایجاد درك مناسبگیري خواص سیاالتی و مکانیکی پالگ

  .هادیجیتال مغزه به عنوان یک تکنولوژي مکمل در کنار این دستگاه

  
  از پالگ ها و مغزه ها

سازي مباحث مورد استفاده در آنمالیز دیجیتال مغزه براي مدل 
ساختار بندي جامع آنالیز دیجیتال مغزه بر اساس نیازهاي صنعت نفت کشور 
افزار آنالیز دیجیتال مغزه موجود در آزمایشگاه مغزه شرکت مپصاکار عملی با نرم 
گیري خواص سیاالتی و مکانیکی پالگهاي اندازهبازدید عملی از دستگاه 

دیجیتال مغزه به عنوان یک تکنولوژي مکمل در کنار این دستگاه

  گزارش تصویري

از پالگ ها و مغزه ها MRIو  CT Scanتصویربرداري 
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گزارش تصویري



 
 

 

  
multi  خواص سنجی سه بعدي سازي فضاي مخزن، و

Matlab  وImageJ  

  
  )1گروه (دستگاه هاي اندازه گیري تراوایی مطلق و نسبی 

multi-scaleکاربرد آنالیز دیجیتال مغزه در مهندسی مخزن، مدلسازي 

Avizo ،Matlabبا نرم افزارهاي گ 'پال

دستگاه هاي اندازه گیري تراوایی مطلق و نسبی : آزمایشگاه آنالیز مغزه شرکت مپصا

 

 

کاربرد آنالیز دیجیتال مغزه در مهندسی مخزن، مدلسازي 

 



 
 

 

  
formation damage ) 1گروه(  

  
  ) 2گروه (کار با نرم افزار آنالیز دیجیتال مغزه شرکت مپصا  

formation damageدستگاه هاي : آزمایشگاه آنالیز مغزه شرکت مپصا

کار با نرم افزار آنالیز دیجیتال مغزه شرکت مپصا  : آزمایشگاه آنالیز مغزه شرکت مپصا

 

 

  

  

  



 
 

 

  
  )2گروه (کار با نرم افزار آنالیز دیجیتال مغزه شرکت مپصا  

  
  )2گروه (مغزه شرکت مپصا  کار با نرم افزار آنالیز دیجیتال 

کار با نرم افزار آنالیز دیجیتال مغزه شرکت مپصا  : آزمایشگاه آنالیز مغزه شرکت مپصا

کار با نرم افزار آنالیز دیجیتال : آزمایشگاه آنالیز مغزه شرکت مپصا

 

 

  



 
 

 

  
  )2گروه (کار با نرم افزار آنالیز دیجیتال مغزه شرکت مپصا  

  
  )2و  1گروه (تگاه تست ژئومکانیکی با شبیه سازي مخزن  

کار با نرم افزار آنالیز دیجیتال مغزه شرکت مپصا  : آزمایشگاه آنالیز مغزه شرکت مپصا

تگاه تست ژئومکانیکی با شبیه سازي مخزن  سد: آزمایشگاه آنالیز مغزه شرکت مپصا

 

 

  



 
 

 

  
  )2و  1گروه (ژئومکانیکی با شبیه سازي مخزن  

  
  آنالیز مغزه شرکت مپصا

ژئومکانیکی با شبیه سازي مخزن  تگاه تست سد: آزمایشگاه آنالیز مغزه شرکت مپصا
  

آنالیز مغزه شرکت مپصاآزمایشگاه ورودي 
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