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Gp time-domain görbék tan-transzformációja
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A  dolgozat a gerjesztett 'polarizáció időtartománybeli (time-domain) méréseiből kapott polarizál- 
hatósági görbék pontos matematikai leírását és fizikai tartalmát közli. Bevezeti az időállandó spektrumot 
és a polarizálhatósági görbék időállandó spektrummá való transzformálására numerikus eljárást mu
tat be.

В работе дается точное математическое описание кривых поляризуемости, получаемых 
в области времени по методу ВП с указанием их физического содержания. Вводится понятие 
спектра постоянной времени и излагается численный метод преобразования кривых поля
ризуемости в спектр постоянных времени.

In  the present paper an exact mathematical description of the polarizability curves received 
by IP  measurements in the time domain is given with comments on their physical content. The concept 
fo the spectrum of time constant is introduced and a numerical method for transforming the polarizability 
curves into spectrum of time constants is described.

Bevezetés

A gerjesztett polarizáció szakirodalmából [3], [4], [5], [6] közismert idő
tartománybeli (time-domain) alapjelenség az 1. ábrán látható. A kőzetre adott 
áramimpulzus hatására a kőzet két pontja közötti potenciálkülönbség — u{T) — 
csak fokozatosan veszi fel a telítési értéket, a gerjesztő áram kikapcsolása után 
pedig még mindig mérhető feszültségkülönbség — u(t) — az elektródák között. 
Az elektródák között mérhető feszültség-idő függvényt nevezzük időtartomány-

1. ábra. — Puc. 1 — Fig. 1
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beli GP-görbének. A GP-görbék gerjesztési és lecsengési szakasza az alábbi össze
függésben áll egymással:

lim u{TG) — u(T) =  u{t)\T=1 (1)
TG-*- «>

ahol:
TG —' a gerjesztési idő,
u(T) — a görbe gerjesztési szakasza,
u(t) — a görbe kisülési szakasza,
u(TG) — a gerjesztés végén mért feszüjtségkülönbség.

A mérési gyakorlatban természetesen véges hosszúságú gerjesztések fordul
nak elő, s ez esetben az (1) közelítő összefüggésbe megy át. A gyakorlati tapaszta
lat azonban azt igazolta, hogy elegendően hosszú gerjesztés esetén jó közelítéssel 
igaz az egyenlőség. Terepi méréseknél TG =  30 -s- 60 sec, míg laboratóriumi vizs
gálatoknál TG =  60 -г- 600 sec [2] jelent elegendően nagy gerjesztési időt. Az elő
zőek miatt mondhatjuk, hogy a GP görbe két szakasza azonos információtar
talmú, s így elég a paramétereket az egyik szakaszon — esetünkben a lecsengési 
szakaszon — vizsgálni.

A GP görbe közelítésének eddigi legjobb módja a diszkrét exponenciálisok 
összegeként való felírás [1], [6].
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ahol:
A n, rn — az тг-edik komponens amplitúdója, ill. időállandója,
D — a görbéken — főleg méréstechnikai okok miatt — meglevő lineáris 

komponens (drift) iránytangense,
C — a konstans összetevő,
N — a komponensek száma.

(A GP szempontjából a Dt és C zajként kezelendő.) Az egyes mérések Össze
hasonlíthatósága szempontjából célszerű a GP-görbét az u{TG)~re normálni.

( 2)

ahol:

Az előző módon kapott görbét nevezzük látszólagos polarizálhatósági görbének. 
A MÁELGI-ben kifejlesztett eljárás [1] segítségével a wn amplitúdókat és a rn 
időállandókat határozzák meg és ezeket nevezik a GP-mérés dinamikus para
métereinek.

A GP görbe pontos matematikai alakja

A bevezetésben ismertetett közelítés nem írja le pontosan a GP-görbét. 
A diszkrét exponenciálisok összegével való közelítés hiányosságaira igen köny-



nyen rámutathatunk, ha figyelembe vesszük azt a fizikai tényt, amelyet a méré
sek gyakorlati tapasztalatai mutatnak, hogy a GP-hatás az anyagi minőségen 
túl számos paramétertől — a kőzet textúrájától, szemcseméretétől, geometriájától, 
stb. -  függ.

Matematikailag bizonyítható, hogy minden monoton csökkenő ф )  függvény 
felírható egy w(r) függvénynek az alábbi integráltranszformál t jaként:

A GP-polarizálhatósági görbék eleget tesznek ennek a feltételnek, tehát a 
görbék pontos leírását a (3)-as integráltranszformáció alakjában kereshetjük. 
Az integrálban szereplő w(r) magfüggvény a GP-jel időállandó spektrumának 
amplitudósűrűség függvénye, amely megmutatja, hogy az egyes időállandók 
elemi környezete milyen súllyal járul hozzá a GP-jel kialakításához. A w(r) 
spektrum tartalmazza a GP-hatást létrehozó kőzet anyagi és geometriai jellem
zőit. A Monte-Carló módszerek függvényhalmazokra történő általánosításával 
megmutatható, hogy a kialakuló GP-görbe (3)-as alakja nem más, mint az 
ex p (— t/r) típusú függvények halmazának a w(r) súlyfüggvényre vett várható 
értéke. így

J w (r)dr =  1 . (4)
о

A GP-mérés összes hasznos információját tehát a w(r)-spektrum tartal
mazza.

A GP-hatás fizikai alapja

A gerjesztés alatt elektromos energiát táplálunk a kőzetbe. Ezen energia 
egy része az elektromos töltéseknek a kőzeten — mint ohmos ellenálláson — való 
átszállítására fordítódik, míg a többi része a töltésszétválasztódás (polarizáció) 
következtében fölhalmozódik a kőzet térfogatában. A gerjesztés kikapcsolása 
után a felhalmozódott energia a depolarizációra fordítódik. Az energiának a 
most vázolt kőzetben való „elnyelődése” azért jött létre, mert a kőzet összetett, 
inhomogén közeg. A GP-hatás összetett módon a kőzet szerkezetétől függ és 
attól, hogy elektromos szempontból a komponensei más-más minőségűek. Az 
előzőekből következik, hogy egynemű, homogén, izotróp anyagban nem jöhet 
létre GP-hatás.

A (3) integrandusza
rj(ty r) =  w(r) exp ( — tfr) (5)

kétváltozós függvény egy felülettel szemléltethető, melynek a t =  konstans 
egyenesek mentén vett integráljai adják a polarizálhatósági görbe értékeit. 
A tárolt energiát (Et) a lecsengésnél a kőzet fokozatosan „leadja” .
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paraméter a kőzet energiatároló képességére jellemző. A kőzetben polarizálódott 
töltésmennyiség a lecsengési görbe alatti területtel, míg a kőzet ohmos ellen
állásán átszállított töltésmennyiség a gerjesztési ^(T)-görbe alatti területtel 
arányos, tehát a

paraméter a kőzet tölthetőségét mutatja.
A Tj(t, r) felület alatti térfogat (q) a kőzetben felhalmozódott töltésmennyi

séggel (Q) arányos

(7)

Legyen q(x) azzal a töltésmennyiséggel arányos, amely a [0; x] intervallumba 
tartozó időállandókkal depolarizálódik.

Ekkor
q =  lim q(x) .

г-*- oo
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A (7)-ben a r és f-szerinti integrálás felcserélése után

Mivel

(8)

a (8) egyenlet két oldalát r-szerint differenciálva a következő összefüggéshez 
jutunk:

u (T G )-x  d x

A w{x) spektrum tehát a r időállandóval depolarizálódott töltéssel arányos. 

A  T  A U  -transzformáció

Nevezzük TAU-transzformációnak azt az eljárást, amely a polarizálhatósági 
görbékből a hozzájuk tartozó időállandó spektrumokat állítja elő.

ю(х) = Т [ф )]  (9)
Ha a öP-jel egyetlen exponenciális függvénnyel írható le, akkor a (3) alapján 

a spektrum egyetlen Dirac-fele impulzus lesz az exponenciális függvény időál
landójának a helyén.

w(r) =  d(r — r j
Az eddigi feldolgozásoknál a G P -görbét véges számú A-db exponenciálisok 

összegével írták le. Ebben az esetben a spektrum vonala lesz (3), (4).

Az eddigi feldolgozás éppen ezen wn és xn értékek meghatározására szorítko
zott. Mint korábban rámutattam, a legpontosabb lehet azonban a folyamatos 
spektrum feltételezése. Ilyen esetben a (9) transzformáció a (3)-as elsőfajú lineáris 
integrálegyenlet megoldását jelenti. Zárt formában nem állítható ugyan elő a 
megoldás, de a következő eljárással — amely természetesen más hasonló típusú 
integrálegyenletek megoldásánál is alkalmazható — a r0, rv . . ., xN értékeknél 
jó közelítéssel előállítható a w(x) spektrum értéke.

Amennyiben a G P -görbét már megtisztítottuk a zavaró konstans és lineáris 
komponenstől, akkor egy véges TN-értéknél nagyobb időállandójú hatások már 
nem szerepelnek benne.

w( r)^ 0 , ha г > r N
Ez azt jelenti, hogy a (3)-ban az integrálás felső határát rN-nek választhat

juk. Bontsuk fel az így előállított integrálási tartományt részintervallumokra az 
alábbi módon:
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Mivel a w{т) folyamatos, így minden intervallumban helyettesíthetjük az 
integranduszt egy-egy másodfokú függvénnyel.

Minden ̂ -esetén megoldva az előző egyenletrendszert, elvégezhetjük a (10)-es 
transzformációt, melynek a megtörténte után egy konkrét í-nél a w(r0), w(r j ,  
. . . , w(rN)-re nézve egy elsőfokú lineáris egyenletet kapunk.

Alkalmazzuk az előző eljárást t0, tv . . ., tM időpontokra — ahol M  =  N — 
és vegyük figyelembe a (4) egyenletet, eredményül olyan lineáris elsőfokú egyen
letrendszert kapunk, amely ismeretlenként a keresett гс-spektrum értékeit tar
talmazza és az alábbi mátrixegyenlettel írható le:

I -A -W  =  N  . (11)

Az E egy (iV' +  l)X(iVr-|-l)-es négyzetes mátrix, melynek elemei
E mn = e x p ( - í m/r „).
m =  0, 1, . . ., N; n =  0, 1, . . Ж
Mivel £0 =  0, a mátrix első sorának minden eleme egy lesz.
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A ak, bk és ck konstansokat az alábbi lineáris egyenletrendszer megoldásával 
határozhatjuk meg:



A (ll)-es egyenletrendszer megoldása adja a w(r) spektrum diszkrét pontok
ban felvett értékeit.

A transzformáció használhatóságának illusztrálására egy konkrét szá
mítás eredményeit mutatja a 2. ábra. Az ábrán látható háromszög alakú w(r) 
spektrumhoz tartozó polarizálhatósági görbe kiszámítása után ezen r](t) görbére 
lett alkalmazva az előzőekben ismertetett transzformációs eljárás. A számítás 
első esetben egy TI —59 típusú kalkulátorral történt és a visszaállított w(tn) 
értékek az ábrán diszkrét pontokkal vannak feltüntetve. Látható, hogy a kis 
r-értékeknél a kiindulási és az eredmény spektrum között szinte teljes egybeesés 
van, nagyobb r-nál azonban hibák lépnek fel. Ezek a hibák abból adódnak, hogy a 
kalkulátor számábrázolása 10 db értékes jegyre pontos. Igazolja ezt az a tény, 
hogy a dupla pontossággal végzett számítás két tizedesre pontosan visszaadta az 
eredeti spektrumot.

A TAU-transzformációra közölt numerikus eljárás tehát használható és a 
számítást — a tárkapacitás igénye miatt — nagy számítógépen (vagy célkalku
látorral) és dupla pontosságú változókkal kell elvégezni.
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