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Karottázs szelvények automatikus 
feldolgozásával kapcsolatos munkák 

a Geofizikai Intézetben*2
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A  Geofizikai Intézet Mélyfúrási Geofizikai Osztályán karottázs szelvények digitális feldolgo
zásához több irányú kutató munka folyik. A z egyik a már meglevő nagymennyiségű karottázs-felvétel 
anyag utólagos számítógépes feldolgozását kívánja lehetővé tenni. Kidolgozásra került egy félautoma
tikus analóg-digitális átalakító, mely alkalmas felvételek digitális átalakítására és lyukszalagra való 
rögzítésére.

Továbbfejlesztésként folyamatban van olyan készülék kialakítása, mely 154 mm-nél nagyobb 
intervallumokban és két tengely menti változások kiolvasására, illetve digitalizálására is alkalmazható.

A  másik szintén műszeres fejlesztési munka egy többcsatornás terepi digitális karottázs berendezés 
létrehozása, a hasonló célú szeizmikus kutatások műszeregységeinek felhasználásával.

A  harmadik tevékenységi kör karottázs görbék gépi feldolgozására szolgáló programok építésére 
vonatkozik. Kidolgoztak programot két karottázs görbe kombinatív felhasználására, változó paraléte- 
rek mellett. A  cikk bemutatja a különböző paraméter-kombinációk által adott réteghatárokat és megálla
pítja a változó tagoltságú rétegsorokat legjobban felbontó paraméterkombinációkat.

A  programépítés további tervei figyelembe veszik azokat a műszeres lehetőségeket és kiértékelési 
görbesereg-anyagokat, melyek az Intézetnél kidolgozásra kerülnek és a hazai fúrólyuk vizsgálatokban 
alkalmazásban vannak.

В отделе промысловой геофизики Венгерского Геофизического института работа 
по цифровой обработке каротажных диаграмм проводится в нескольких направлениях. 
Одной из задач является решение вопроса о дополнительной машинной обработке боль- 
шого обьема имеющихся каротажных диаграмм. Разработан полуавтоматический ана
лого-цифровой преобразователь, предназначенный для преобразования кривых в цифровые 
данные и для нанесения их на перфоленты.

В настоящее время разрабатывается устройство для отсчета и представления в 
цифровом виде величин, изменяющихся в интервале шире 154 мм по двум осям.

Дополнительной разработкой является создание многоканальной полевой цифровой 
каротажной аппаратуры, с использованием блоков сейсмической аппаратуры подобного 
предназначения.

Третья область деятельности отдела заключается в составлении программ для 
машинной обработки каротажных кривых. Разработаны программы для комплексного 
использования двух каротажных кривых при изменяющихся параметрах. В работе при
водится выделение границ пластов при помощи различных комбинаций параметров, 
причем определяются комбинации, отличающиеся оптимальной разрешающей способ
ностью в отношении разрезов с изменяющейся расчлененностью.

В планах дальнейшей разработки программ учитываются возможности, предостав
ляемые существующими приборами, а также разрабатываемый в Институте палеточ- 
ный материал, применяемый при интерпретации геофизических исследований скважин в 
условиях Венгрии.

I n  der Bohrlochgeophysikalischen Abteilung des Geophysikalischen Instituts finden verschie
dene Arbeiten zur digitalen Bearbeitung von Karottageprofilen statt. Eine von dieser hat den Zweck, 
eine nachfolgende maschinelle Bearbeitung des vorhandenen umfassenden Karottage- Aufnahmenma
terials zu ermöglichen. Es wurde ein halbautomatischer analog-digitaler Umwandler konstruirt, der 
geeignet ist, die Aufnahmen in digitale Form umzugestalten und diese auf Lochstreifen zu fixieren.

Als eine Weiterentwicklung, die Ausarbeitung einer Einrichtung ist im Gange, die geeignet ist, 
Daten zu digitalisieren, die sich in einem Intervall grösser als 154 mm und nach zwei Achsen ändern.

Eine andere Instrumentenentwicklungsarbeit ist die Konstruktion einer mehrkanaligen digitalen 
reld-Karottageeinrichtung, wobei die Instrumenteneinheiten der entsprechenden seismischen Forschun
gen benutzt werden.

Ein weiterer Tätigkeitsbereich bezieht sich auf die Ausgestaltung von Programmen für die 
maschinelle Bearbeitung von Karottage-Kurven. E s wurde ein Programm entwickelt für die kombinati-
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ve Benützung von zwei Karottage-Kurven mit veränderlichen Parametern. E s werden die bei verschiede
nen Parameter-Kombinationen erhaltenen Schichtgrenzen vorgeführt und die Parameterkombinatio- 
nen ausgewählt, die die Schichtenfolgen von veränderlicher Gliederung am besten Auflösen.

Weitere Pläne der Programmausarbeitung nehmen Büclcsicht auf die instrumentelle Möglichkei
ten und auf das Auswertungskurvenschar-Material, die sich bei den Arbeiten im Institut ergeben und 
bei den Bohrlochuntersuchungen im Lande zur Anwendung kommen.

A Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet Mélyfúrási Geofizikai Osztá
lyán karottázs szelvények számológépes feldolgozására három fő irányban 
folyik kutató munka.

1. A már meglevő vagy újonnan felvett analog mérési anyag számítógépes 
feldolgozására analóg-digitális kiolvasó és átalakító tervezése fejeződött be és 
őspéldánya készült el.

2. Többcsatornás terepi digitális karottázs átalakító berendezés tervezése 
folyik, mágnesszalagos jelrögzítéssel, speciális igények kielégítésére.

3. Számítógépi programok kialakítása van folyamatban karottázs szelvé
nyek teljesen automatikus feldolgozására. Az 1. pont alatti fejlesztő munka 
tulajdonképpen befejezést nyert. Létrejött egy berendezés, mely alkalmas a ka
rottázs diagrammok félautomatikus kiolvasására, a kiolvasási értékek kódo
lására és lyukszalagra való lyukasztására. (1. ábra).

1. ábra. Kiolvasó és digitalizáló készülék 

Фиг. 7. Считывающее цифровое устройство 
Fig . 1. Einrichtung für Ablesen und Digitalisierung

A bemutatott készülék működése azon alapszik, hogy a kiolvasott görbe, 
vagy ponthalmaz egyik tengely menti változásait, melyek egy megadott nulla 
vonal egyik oldalára esnek, egy kiolvasó fej segítségével digitalizálható válto
zásokká alakítja, mely megfelelő elektronika közbeiktatásával lyukszalag- 
perforátort vezérel. A  kialakított berendezéseknél a Finommechanikai Vállalat 
által más célra kifejlesztett digitalizáló fejet alkalmazzuk.
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A készülék félautomata jellege abban van, hogy a kiolvasni kívánt görbét az 
operátornak egy szálkereszttel kell követni. Ez a megoldás az egyszerűbb 
típusú automatikus átalakítókhoz viszonyítva előnyös, mert az utóbbiakhoz a 
görbét elő kell rajzolni, míg az előbbi szinte ugyanennyi idő alatt már a kész 
lyukszalagot produkálja.

Néhány szót a kiolvasó pontosságáról és sebességéről. Mivel a hazai mű
szerekkel felvett karottázs regisztrátumok 70, illetve 154 mm maximális kitéré- 
sűek, a kiolvasó is ezen két tartományra készült úgy, hogy a tartományt mind
két esetben 1000 részre bontva olvassa ki, azaz a végkitérés 1000 egységnek 
felel meg. így a kiolvasás pontossága a 154 mm-es tartományban közel 0,15, a 
70 mm-es tartományban 0,07 mm. Ez az adott feladatra messze kielégítő, mivel 
a rajz vonal ennél lényegesen vastagabb.

A teljes berendezés reprodukáló képességét a 2. ábra mutatja.

A kiolvasás sebessége a kiolva
sandó görbe differenciáltságától függően 
lehet 15, 30, 60, 120 kiolvasás!perc. A  
felső határt az operátor ügyessége szabja 
meg. A kiolvasások 0,25; 0,5 és 1,0 
mm - es lépésekben történhetnek, szintén 
a görbe differenciáltságától függően. A  
készülék a karottázs felvételek digitális 
átalakítását és lyukszalagra való rögzí
tését jelen formájában kielégítő mérték
ben megoldja. A lyukszalagra olyan in
formációk is rá vihet ők, melyek a mérés - 
anyag jellegére vonatkoznak.

Továbbfejlesztésként folyamatban 
van olyan készülék kialakítása, mely 
154 mm-nél nagyobb intervallumban és 
két tengely menti változások kiolvasá
sára, illetve digitalizálására is alkalmaz
ható. Ezzel lehetővé válik pl. szintvona
lak, izovonalak, egyéb ponthalmazok 
koordinátáinak kiolvasása és digitalizá
lása.

A  2. pontban említett terepi di
gitális jelrögzítő berendezés kialakítása 

folyik és fő jellegzetessége lesz, hogy maximális mértékben igyekszünk fel
használni a szeizmikus műszerfejlesztés egységeit.

3. A programépítés területén olyan teljes programrendszer kialakítását 
tűztük ki célul, mely a kiértékelést olyan mértékben automatizálja, hogy a 
kiértékelőnek csak a részkiértékelések módszereire és az alapinformációk közlé
sére kell szorítkoznia.

Ennek első lépcsője a réteghatár program, melynek célja a homok —agyag 
rétegek elkülönítése és a réteghatárok megállapítása. A program folyamán 
végrehajtott műveletek vázlatát 3. ábránk mutatja. Mint látható, a számítógép 
meghatározza a kiértékelendő görbe lokális szélső értékeit és összehasonlítja

2. ábra.: A kiolvasott és grafomáttal újra 
visszarajzolt görbék összehasonlítása

Фиг. 2. Сопоставление каротажных 
кривых, преобразуемых считывающим 
устройством, с кривыми, перезаписан

ными при помощи графомата
Fig. 2. Vergleich der zur Ablesung gelan
genden und der mit Graphomat nachge

zeichneten Kurven
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ezeket két küszöb-értékkel:
K 1 =  C 1 Qmaxés Q

max-szal. A figyelembe vehető 
szélsőértéknek nagyobbnak 
kell lennie K 2-né\ és a réteg
határ kijelölése szempontjá
ból számbajövő értékválto
zásoknak nagyobbnak kell 
lennie Kx-nél. A K x és K 2 
értékeket előbbiek szerint a 
Cx és C2 paraméterek szabá
lyozzák.

A kiértékelő előre meg
jelölheti a Cx és C2 felhasz
nálni kívánt értékeit és a 
kapott réteghatár-adato
kat a feladat természetének 
megfelelően hasznosíthatja.

A kiértékelés alapjául 
célszerű rövid szondahosszú 
szimmetrikus görbét hasz
nálni (pl. 40 cm-es pót. 
szonda vagy PS). Minthogy 
egyetlen görbe szétválasz
tóképessége még biztosan 
agyag — homok rétegsoron 
belül sem eléggé egyértelmű, 
ezért célszerű a tagoláshoz 
több görbe kombinációját 
felhasználni. Ilyen kombi
nációslehetőség pl. a követ
kező súlyozott összegezés:

3. ábra. Programvázlat 

Фиг. 3. Схема программы 
Fig. 3. Programskizze

A réteghatár tényleges helyét a program a (max-min) -érték felső 0,4-hez tar
tozó pontban választja meg, ami elég egyszerű, bár nem mindig kielégítő eljá
rás.

A  4a —4b ábrában ugyanazon fúrás két különböző jellegű szakaszáról a
3. ábrán vázolt eljárással készült kiértékelés látható.

Az ábrák fejlécében a rétegkijelölésnél alkalmazott küszöbértékek szerepel
nek. A  görbéktől balra a súlyozott összeggörbe, jobbra az ellenállás görbe alap
ján számított réteghatárok vannak feltüntetve.

A 4a ábra egy fúrás felső 1000 —1250 m közötti szakaszát és a számítógép 
által meghatározott réteghatárokat adja. Ezt a szel vény szakaszt tipikusan jó, 
könnyen értelmezhető karottázsgörbék jellemzik. A vastag, tiszta homokok 
bármely paraméter választásnál megbízhatóan jelentkeznek. Egy-két beállítás -
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Фиг. 4а выделение пластов по различным параметрам 
Fig. 4а. Bestimmung von Schichtenfolgen auf Grund verschiedener Parameter
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Фиг. 46 Выделение пластов по различным параметрам 
Fig. 4Ь. Bestimmung von Schichtenfolgen aut Grund verschiedener Parameter
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4с ábra. Rétegkijelölés különböző paraméterek alapján 
Фиг. 4в Выделение пластов по различном параметрам 

Fig. 4с. Bestimmung von Schichtenfolgen auf Grund verschiedener Parameter
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nál azonban csak ezek jelentkeznek: a C2= 1 állások mindegyike ilyen. Tehát 
ha az ismertetett program segítségével csak a vastag, tiszta homokrétegeket 
kívánjuk meghatározni, akkor a C2 =  1 küszöböt kell alkalmazni. Ha a küszöb
értékekkel lefelé haladunk, egyre több réteg meghatározására kerülhet sor. A  
szélső réteghatároszlopok a jelen kiértékelés legalacsonyabb küszöbértékeivel 
készültek és ennek megfelelően a legtöbb réteghatárt tartalmazzák. A program 
a szelvénygörbék csaknem minden értelmezhető anomáliáját kiválasztja, pl. az 
1160 — 1200 m közötti szakaszon, ahol a kézi kiértékelése 2 db 1 m-es homokot 
jelölt ki, a program 5 homokréteget ad meg.

A részletes elemzés azt is megmutatja, hogy a karottázs görbék baloldalán 
szereplő réteghatárok, melyek az összeggörbe alapján kerültek kijelölésre, 
reálisabbak, mint a jobb oldalon levő, csak az ellenállásgörbén alapulók.

A 4b ábra ugyanezen fúrás 1250—1650 m közötti szakaszának felépítését 
mutatja. Erre még fokozottabban érvényesek mindazok a megállapítások, 
melyeket az előző ábra alapján tettünk. A néhány nagyobb összefüggő tiszta 
homokrétegtől eltekintve, a szelvény teljes hosszában homokos agyagot ad meg 
a kézi kiértékelés, míg a gép ezeket a szakaszokat is részletesen tagolja. Vízkuta
tás szempontjából a bemutatott esetekben bizonyára nem a legrészletesebb 
tagolás lesz érdekes a kiértékelő számára, de ha pl. az agyag és homok arányát 
kívánja a szóbanlevő fúrásban meghatározni, akkor a részletesebb bontás a 
valósághoz közelebb álló képet ad.

A 4 ja és 4/6 ábra szelvényének részletes tanulmányozása megmutatja azt 
is, hogy egyes esetek! en a gép csak az egyik réteghatárt jelölte ki. Ez leginkább 
akkor következett be, amikor a figyelembe veendő változások a küszöbérték 
környezetébe estek. A  program megfelelő kiegészítésével ez a fogyatékosság 
kiküszöbölhető.

Egy további feldolgozást mutat a 4c ábránk. Ezen csupán egy érdekes 
jelenséget kívánunk megmutatni, ti., hogy a SP görbe részletes tagolását az 
ellenállásgörbe kisebb változékonysága jelentősen lerontja és a kiolvasott réte
gek számát jelentősen csökkenti.

Ebből is látható, hogy a program nem tartalmaz közvetlen korlátokat a 
rétegvastagságra vonatkozóan. A rétegvastagság hatása csak az anomália 
csökkenésén keresztül érvényesül. (A réteghatár helyének definiálására szolgáló 
utasítás is változtatható lehet.)

A program útján történő jó rétegfelbontáshoz tehát helyesen megválasztott 
alapgörbék és ezekre a görbékre a feladatnak megfelelő kritériumok kellenek.

A program továbbfejlesztési lehetőségei adottak: a kijelölt rétegekre a 
karotázs görbék látszólagos értékei kiolvashatók, a szükséges mértékben korri
gálhatok.

A nyert korrigált paraméter-értékek, megfelelő algoritmus felhasználásá
val, a lithológia megállapítására, illetve további számítások alapjául szolgál
hatnak.
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