
 آوري همیار مهندسی (تفاهم)توسعه فن

 بعنوان - Engineering Support & Technology Development Company (ESTD) - (تفاهم) مهندسی همیارآوري شرکت توسعه فن
بالادستی  هاي پیشرفتهافزارتوسعه نرمتمرکز بر با  1391سال در ، گسترش انرژي پاسارگاد هلدینگهاي زیرمجموعه یکی از شرکت

اي هرشته آموختگانه از میان دانشبا جذب نیروي انسانی نخب وتأسیس  در این زمینه، ائه خدمات مهندسیارصنعت نفت و گاز و 
با تلفیق در حال حاضر این شرکت  .پدید آورد افزارهاي تخصصینرم و توسعه خود را در تولیدزمینه رشد هاي معتبر، دانشگاه مختلف

کاري و هاي متنوع از طراحی عملیات مشبکقادر به ارائه سرویسافزار و تخصص در حوزه نفت و گاز، حوزه نرمدانش تخصصی در 
افزارهاي نرم) شامل RETINA Suiteافزاري رتینا (باشد. علاوه بر این، پکیج نرممی انگیزش چاه تا مطالعه جامع میادین غیرمتعارف

 باشد:) از محصولات شرکت تفاهم میRETINA Simulationرتینا سیمولیشن (و ) RETINA Stationرتینا استیشن (

  )RETINA Simulationرتینا سیمولیشن (

RETINA Simulation ار آوري و همیساز نفت سیاه و ترکیبی است که بصورت کاملا بومی در شرکت توسعه فنیک شبیه
هاي مختلف شرکت ملی نفت افزار توسط زیر مجموعهسال توسعه داده شده است. این نرم 4مهندسی (تفاهم) در مدت 

،  از لحاظ سرعت و دقت، به  Eclipseساز ایران، روي چندین مخزن واقعی، تست شده و کارآیی آن در مقایسه با شبیه
هاي تست شده، در تمام مدل  Eclipseو  RETINA Simulationسازي اثبات رسیده است. اختلاف بین نتایج حاصل از شبیه

 است. %5کمتر از 

  سیمولیشنهاي رتینا لیست قابلیت
 باشد:هاي کاربردي کلی زیر میداراي قابلیت RETINA Simulationافزار در حال حاضر نرم

را بصورت یکجا و در صورت لزوم براي هر  Eclipse: توسط این قابلیت، کاربر توانایی بارگذاري دیتا فایل Eclipseبارگذاري دیتا فایل 
 پنجره را خواهد داشت. 
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 ) RETINA Stationرتینا استیشن (

RETINA Station ،ساز اصلی مدیریت جامع داده براي استفاده در شبیه بسترRETINA Simulation  است که بصورت کاملا بومی در
اي ههاي نفتی همچون دادهافزار به منظور مدیریت دادهشده است. این نرمآوري همیار مهندسی (تفاهم) توسعه داده شرکت توسعه فن

هاي تحقیق و توسعه بشمار افزاري کاربردي براي شرکتنرم RETINA Stationرود. سازي بکار میشبیه هايcaseچاه و مخزن و ایجاد 
هاي متفرقه، تواند علاوه بر مدیریت دادهکه میهاي مختلف مخزن تخصص افزار بستر جامعی است براي همکاريرود. این نرممی

 امکان گردش اطلاعات و مدلسازي یکپارچه مخزن را فراهم کند. 
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