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Gamma-karottázs adatok differenciális kiértékelési 
módszerének pontosság- és stabilitás-becslése

VARGA JÁNOS*

A  dolgozat megvizsgálja azt a kiértékelési hibát, mely a gamma-szelvény 'pontatlan felvétele 
következtében áll elő, miután a kiértékelésnél kiinduló adatokként a fúrólyukszelvényezés eredményei 
szolgálnak. A  pontosságbecslésnél és a hibák számításánál az operátor számítás fogalmait alkalmazzák, 
és számítógép használatát is tekintetbe veszik.

A  számítások eredményeképpen megállapítható, hogy — gyakorlati jelentőségű feltételek mellett 
— az elemi rétegben levő hasadóanyag-tartalom meghatározásának relatív hibája nem több, mint 
3-szor haladja meg a gamma-sugárzás-intenzitás egyedi méréseinek relatív hibáját.

Рассматривается погрешность интерпретации, возникающая в результате неточной 
записи кривых ГК, причем при интерпретации в качеств исходных данных используются 
результаты каротажных работ. При оценке точности и вычислении погрешностей вводится 
понятие вычисление оператора и учитывается применение Э В М .

Полученные результаты вычислений позвдляют делать вывод о том, что при практи
ческих условиях относительная погрешность определения содержания радиоактивных веществ 
в элементарном слое не более чем в три раза превышает относительную погрешность одиноч
ных измерений интенсивности гамма-излучения.

The evaluation error due to an inaccurate gamma profile is dealt with, since the evaluation mus- 
rely on the data of well logging. During estimation of the accuracy and the calculation of errors concepts 
of operational theory are applied and the use of a computer is also taken into account.

A s a result of considerations it could be stated that — in case of conditions with practical sig
nificance — the relative determination error of the fission material content within an elementary layer 
surpasses not more than three times the value of the relative error of the individual gamma-intensity 
measurements.

1. A pontosság becslése operátorok normájával.

A kiértékelésnél kiindulási adatként a fúrólyukszelvényezés eredményei 
szolgálnak. Mint ismeretes, bármely mérés csak bizonyos pontossággal végez
hető el. A kiindulási értékek adott pontosságon belüli ingadozása olyan kiérté
kelési eredményekhez vezethet, amelyek messze meghaladják a megengedett 
határértékeket.

Vizsgáljuk meg a gamma-szelvény pontatlan felvétele következtében fel
merülő kiértékelési hibát. Jelöljük [2] a fúrólyuk tengelyének két pontjában 
mért gamma-aktivitás intenzitásértékeit у vektorral. Ekkor az ekvivalens 
radioaktív elemek keresett koncentrációjának x vektora és a mért у intenzitás- 
értékek közötti összefüggés operátor alakban az alábbiak szerint írható fel:

A x =  iy, (1)



Уо — a fúróiszap fajlagos térfogati gamma-aktivitása,
Qij — annak valószínűsége, hogy a j  rétegből foton érkezik a lyuktengely 

i pontjába (műszerre),
Ji — a fúrólyuk tengelyének i pontján mért gamma-sugárzás intenzitása, 
J 3 — hitelesítő mérés a fúriószapban,

ß = —  í Y * - t i r * r — dx,
Ио J xHQ Грг

li о — a gamma-sugárzás fúróiszapban 
való gyengülésének lineáris együtthatója,

/h — a gamma-sugárzás kőzetben való 
gyengülésének lineáris együtthatója, 

rpr — a lyukműszer sugara, 
rck — a fúrólyuk sugara.

A (2) egyenletrendszer együtthatóinak 
mátrixa (szemléltetés céljából a q(j együttha
tókat megfelelő betűkkel jelöltük) az alábbi 
szerkezetű:
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Tételezzük fel, hogy ha az?/értékek by-nal növekedtek, akkor az x értékek 
is bx-e 1 növekedtek, ami operátor-alakban a következő egyenlettel fejezhető ki:

A(x + bx) =  y-\-by.

Az (1) és (3) rendszerek megoldását az A -1 inverz mátrix segítségével 
fejezzük ki:

x + bx = A ~1 у + A ~x b у , 

я =  А ~xy\
ily módon a

így tehát ahhoz, hogy felbecsüljük a radioaktív sugárzás-intenzitás mérés
hibája következtében felmerülő kiértékelési relatív hiba normáját, fel kell 
becsülnünk a (2) egyenletrendszer direkt és inverz mátrix-normáinak értékeit.

Az (5) összefüggésből könnyen következik, hogy ha a ||A|| • ||A_1|| kisebb 
egynél, a kiértékelési hiba mindig kisebb lesz a gamma-intenzitás mérési hibá
jánál és fordítva. Nagy \\A\\ • ||A_1|| értékek esetében a kiértékelés teljesen meg
bízhatatlannak bizonyulhat.

2. A módszer stabilitásának becslése.

Minthogy az A mátrix tagjai a y0, yv rck értékektől függnek, amelyeket 
bizonyos hibával határozunk meg, így az x vektor értékeit is hibával kapjuk. 
Emellett a bemenő y 0, y v rck értékek jelentéktelen változásai is teljes mérték
ben torzíthatják a kiértékelési eredményeket. Az említett sajátosságokkal ren
delkező módszereket bizonytalanoknak nevezzük.

Vizsgáljuk meg a bx hibának az A mátrix meghatározási hibájától való 
függését. Ha az A mátrix őM-val növekedett, akkor az .я vektor <5#-szel növek
szik és az alábbi összefüggés áll fenn közöttük.

(A —b А) - (х +  дх) =  у . (6)
Oldjuk fel a (6)-ban levő zárójeleket a mátrix-algebra előírásai szerint és a (6), 
valamint (1) bal oldalát tegyük egyenlővé. A hasonló tagok rendezése után 
kapjuk az alábbi egyenletet:

— b A - x  + A-  bx — b A - b x  =  0.  (7)
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Nem nehéz megállapítani, hogy a (13) egyenlet jobb oldala az (5) és (9) 
egyenletek jobb oldalainak összegét tartalmazza.

íly módon a gamma-intenzitás mérési pontatlanságaiból, valamint az A 
mátrix-elemek meghatározásából adódó, mind kumulatív, mind részhibák 
tekintetében fel kell becsülni а ||A||, ||A-3j| és ||<5A|| értékeket.

Ezen értékeket a következő fejezetben vizsgáljuk.

4. Az A és A 1 mátrixok normájának becslése

Az inverz mátrix meghatározása szerint, annak aj]1 tagjai két determináns 
viszonyát képezik. A számlálót az alap-mátrix аи eleme algebrai kiegészítésé
nek nevezzük és az г-edik sornak, valamint aj-edik oszlopnak e mátrixból való 
törléséből képezzük. A nevező az alap-mátrix determinánsa. Mivel a nevező az 
inverz mátrix valamennyi tagjában azonos, tényezőként kiemelhető:

(14)

ahol A (j az alap-mátrix a(J- elemének algebrai kiegészítése.
így például, az A mátrix a32 elemének algebrai kiegészítése hatodrendű 

determinánsként írható fel

Jelöljük az algebrai kiegészítésekből álló mátrixot ф-val. Normájának a 
Richter- [5] féle becslés felel meg:
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л - 2

im  ^  Ш  " I и г - s  (is)

ahol n — az A alap-mátrix rendje. A (14) és (15) figyelembevételével az А ~ г 
mátrix normájára érvényes lesz:

_5

М -Ч ^ -Ь -Н г)7 IMII6 • (ie)Ml l 7 J
Ahhoz, hogy a (16) becslést az alap-mátrix elemeivel fejezhessük ki, az 

A mátrix normájának becslését felül, a A determináns alulról való becslését kell 
megkeresnünk.
A Richter-féle bizonyítás az

mátrix euklideszi normáját használja fel.
Kiértékelési modellünk [2] geometriai sajátosságaiból kiindulva, az A 

mátrix tagjaira a következő összefüggések írhatók fel:

vagy

IMII = f f  lf+2(b + c + d)] . ( 1 8 )
Térjünk most rá a mátrix A determinánsának becslésére. A (17) feltétel 

teljesítése esetén az A mátrix determinánsa domináló főátlójú determináns 
lesz, vagyis azzal a tulajdonsággal rendelkezik, hogy bármely i esetében
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ahol

A (18) kifejezés azt mutatja, hogy a gamma-fotonoknak az elemi réte
gekből a műszerre való érkezési valószínűsége növelésével növekszik az ||A|| 
érték és fordítva. Következésképpen, az elemi rétegvastagságok növekedésével 
növekszik az ||A||, a fúrólyuk sugarának és a gamma-sugárzás gyengülési 
effektiv lineáris együtthatójának növelésével pedig ||A|| csökkenést mutat.

A (22) kifejezés vizsgálata azt mutatja, hogy ||Á-1 ||-nek minimuma 
nincsen. Az /  érték növekedésével a függvény csökken, azonban annak értéke 
még a legkedvezőbb viszonyok között sem süllyed 10 alá.

A (18) és (22) becslések eléggé durvák és az ЦА.Ц, valamint. ||A-1 || 
értékek/, b, c és d-tői való végig vezetésének minőségi karakterisztikáit adják 
meg csupán. Ezzel kapcsolatban az ||A|| és ||A._1|| értékek számítását a p0, piv 
rck és h különböző összefüggéseire célszerű számítógép segítségével végezni.

A őA  mátrix normája analitikailag is megkereshető, vagyis megkeres
hetjük az A mátrix a, b, c, d, e, /  és g elemeinek differenciálhányadosait, majd 
megszerkeszthetjük a 6A-1. Ezen út azonban nagyon bonyolult. Sokkal egy
szerűbb volt ||ő̂ á||-t az ||A|| és ||A_1|| kiszámításával párhuzamosan elektro
nikus számítógép segítségével kiszámítani, egy program keretében.

5. Az А ~ г és A mátrix normájának értékelése (becslése) számítógéppel

Amint a fentiekben bemutattuk, a kiértékelés pontosságát és megbízha
tóságát az A mátrix, az A ~ 1 inverz mátrix és őA növekmény mátrixának 
normaértékei határozzák meg. A (18) és (22) becslések elég durvák. Ezért az 
\\A\\, ||A_1|| és И<5.4И becslések rck, h, px és /̂ 0-tól való függőségének elemzésére 
speciális program készült, amelynek felhasználásával különböző rck, h, px és p0 
értékek mellett számítottuk ki az A mátrixot, az A ~ x inverz mátrixot, a <5A 
növekmény-mátrixot és azok normáit.

A mátrix normájaként az ún. ,,köb-normát” [4] fogadtuk el:
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így a bevezetett mátrix-normának az x vektortérben is a ,,köb-norma” 
felel meg:

A 2. ábrán látható az ||A-1 || 
és a h közötti összefüggés külön
böző (rck és [xv fx0 = const)  értékek 
mellett.

A 3. ábrán az ||A-1 || az rck 
függvényében szerepel különböző 
h és fi± =  7 ( =  const) értékek 
mellett.

Könnyen belátható, hogy az 
А ~ г norma aszimptotikusan tart 
egy 10-né 1 nem kisebb érték felé, 
a paraméterek bizonyos aránya 
mellett pedig eléri a 10 000 is.

A 4. ábrán látható az \A\ és 
a h elemi rétegvastagság közötti 
összefüggés különböző rck érté
kekre vonatkoztatva. Az ábrán 
látható, hogy amennyiben az 
elemi réteg vastagságát 10 cm 
fölé növeljük, az \\A\\ érték állan
dósul, a fúrólyuk sugarának nö
velésével pedig az ||A|| érték vi
szonylag gyprsan csökken. Ez 
utóbbi jól megfigyelhető mind á
4., mind az 5. ábrán.
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A 6. ábrán látható a \\öA\\ és a fúrólyuk sugarának változása közötti össze
függés. Az ábrából kitűnik, hogy a ||<5̂4|| érték, az rck értékek reális interval
lumában nem haladja meg a 0,6.10~2 értéket.

A kiértékelés kumulatív viszonylagos hibájának becslésére meg kell ha
tározni a Jl—̂  értékeket is. Ennek mértékéül a fúrólyukban mért gamma-

IMI ...............................................
intenzitás maximálisan megengedett egyedi méréshibájának kétszeresét vesszük, 

ami ——  =  0,20-nak felel meg.
IMI ll/f 1̂1 ^

Ily módon rendelkezésünkre áll a -------- kiértékelési relatív összes hiba
/ IMI

becsléséhez szükséges valamennyi adat.
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Amint az a görbéből kitűnik, a kiértékelés relatív hibaértéke nagy mérték
ben függ a h, rck és fa értékektől. Az elemi rétegvastagság 20 cm-ig való növelé-
sével a erősen csökken, a h további növelése a — — érték viszonvlag

IMI _  ; IMII / ,
gyengébb csökkenéséhez vezet. Az rck és fa értékek növelésével a kiértékelési 
hiba megnő.

S. ábra — puc. — Fig.

9. ábra — рас. — Fig.
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10. ábra — рис. — Fig

A 8., 9., 10., 11. ábrák 
szemléltetik az A mátrix 
elemeinek h-tói való függését 
különböző rck (fa =  7 m~1, 
p0 =  3 ra” 1, 2 L =  4 cm) 
értékek esetében. Ezen gör
béket használtuk fel a —

, IMI
értékek kézi számításánál.

Fizikai elképzelésekből 
kiindulva nyilvánvaló, hogy 
a gammakarottázsadatok 
differenciál módszerének 
pontossága a kiértékelési
sémában szereplő rétegek 
számától függ. Öt- és há
romréteges sémák esetében 
az A mátrixok az alábbiak 
szerint alakulnak:
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és alap-mátrix elemeinek azonos pontossággal történő meghatározása mellett 
az alapegyenlet direkt és inverz mátrixjainak normaértékeivel kell meghatá
rozni.

A (15) kifejezés szerint azonban az A_1 inverz-mátrix normáját az A direkt- 
mátrix és alapegyenlet A determinánsa segítségével becsüljük.

A (23) meghatározás szerint a hét-, öt- és háromréteges séma direkt mátri
xainak normájára az alábbi összefüggéseket kapjuk:

így tehát egyébként azonos feltételek mellett a háromréteges séma pon
tossága mind nagyobb az ötréteges pontosságánál és ennek megfelelően az 
ötréteges sémáé nagyobb a hétrétegesénél. A sémában szereplő rétegek számát 
azonban az elemi rétegvastagsággal kapcsolatos fizikai feltételekből hatá
rozzuk meg, vagyis a pontosság és differenciáltság fordított arányban áll egy
mással.

A fenti számításoknál feltételezzük, hogy a fúrólyukakat csak fúróiszap 
tölti ki, amelynek lineáris abszorpciós együtthatója 3.0 m_1.

Abban az esetben, ha a fúrólyuk béléscsövezett és cementezett, akkor 
nyilvánvaló, hogy a fúrólyuk tényleges lineáris abszorpciós (gyengülési) együtt
hatója nagyobb lesz, mint csak a fúróiszappal kitöltött fúrólyuk esetében.

Egyébként azonos feltételek -mellett ez a kiértékelés pontosságának csök
kenéséhez vezet.

Ez a körülmény fizikai szempontból teljesen nyilvánvaló, mivel a fúró
lyuk elnyelőképességének fokozódásával növekszik az elsődleges információ- 
veszteség és ezáltal a kiértékelés megbízhatóságának is csökkennie kell.

Ha figyelembe vesszük azonban, hogy mi a hibákat felülről értékeltük, 
úgy nyilvánvaló, hogy a tényleges kiértékelési hiba mindig alacsonyabb lesz, 
mint a 7. ábrán feltüntetett relatív hiba.
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Elegendő megemlíteni, bogy a ||ő̂ 4|| értékeket mi a -----  arányaként
rek '

határoztuk meg, vagyis úgy véltük, hogy a fúrólyuk sugarát ± 1  cm-es pontos
sággal kell meghatározni, amellett korszerű lvukszelvényezők (K M  — 1) lehe
tővé teszik a fúrólyuk átmérőjének ±  0,5 cm-es pontossággal való mérését.

Csak ezen utóbbi tényező figyelembe vétele több, mint felére csökkenti az 
általunk nyert relatív hibákat. ^

ílv módon megállapítható, hogy li>20 cm, //x és 9 m“ 1, rck <70  cm, és 
2 L < 4  cm mellett az elemi rétegben levő hasadónyersanvag-tartalom meg
határozásának relatív hibája nem több, mint 3-szor haladja meg a gamma
sugárzás-intenzitás egyedi méréseinek relatív hibáját.
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