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چكيده

انــدازه گیــری حداقــل فشــار امتزاجــی یکــی از مهمتریــن مراحــل طراحــی یــک پــروژه تزریــق گاز امتزاجــی اســت کــه

بــرای آن چندیــن روش تجربــی و مدلســازی پیشــنهاد شــده اســت .در طــرف دیگــر ،روش اســتاندارد بــرای مطالعــات
ترکیبــی فراینــد تزریــق گاز ،رگرســیون معادلــه حالــت بــه آزمایــش هــای متــداول رفتــار فــازی اســت .ایــن روش لزومــا

بــه محاســبه دقیــق حداقــل فشــار امتزاجــی منجــر نمــی شــود .در ایــن مطالعــه ،یــک روش موثــر در رگرســیون بــا
اســتفاده از داده هــای آزمایشــات رفتــار فــازی متــداول و آزمایــش لولــه هــای قلمــی  ،ارائــه شــده اســت ،تــا پارامترهــای

مناســب معادلــه حالــت را بــرای مطالعــات میدانــی شــامل تزریــق گاز امتزاجــی ،آمــاده کنــد .در مرحلــه اول ،پارامترهــای
معادلــه حالــت بــه داده هــای آزمایشــات رفتــار فــازی متــداول بــرازش مــی شــوند .پــس از آن ،ایــن پارامترهــا بــه عنــوان
ورودی بــرای رگرســیون همزمــان بــه داده هــای ازمایشــات رفتــار فــازی متــداول و حداقــل فشــار امتزاجــی مورد اســتفاده

قــرار مــی گیرنــد .در ایــن کار ،از طریــق اجــرای اتوماتیــک یــک ســری از شــبیه ســازی ترکیبــی لولــه قلمــی ،حداقــل
فشــار امتزاجــی مــدل ســازی مــی شــود .در ایــن رگرســیون ،اســتفاده از بهینــه ســازی تصادفــی بــرای بــه حداقــل

رســاندن یــک تابــع هــدف بــا دو هســته محاســبه جداگانــه همــراه شــده اســت )1( :محاســبات تعادلــی آزمایــش هــای
متــداول رفتــار فــازی و ( )2شــبیه ســازی ترکیبــی لولــه قلمــی .بــرای ارزیابــی ،آزمایشــات تعــدادی از ســیاالت واقعــی

مخــزن از مجموعــه داده هــای قابــل اعتمــاد در متــون علمــی اســتفاده شــده اســت .در نهایــت ،نتایــج نشــان مــی دهــد
کــه ایــن روش قــادر بــه ارائــه پارامترهــای معادلــه حالــت بــرای پیــش بینــی دقیــق در فرایندهــای تزریــق گاز اســت.
كليد واژه :سیاالت مخزن ،حداقل فشار امتزاجی ،شبیه سازي ترکیبی ،رگرسيون ،لوله قلمی.
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