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A leggyakoribb értékek módszere és alkalmazása 
a karotázs-interpretációban

F E R E N C Z Y  L A S Z L Ó* -  S T  E I N E R F E R E N C *

A mélyfúrási geofizikai értehnezés különböző munkafázisaiban alkalmazott matematikai statisz
tikai módszerek szokásos alapfeltevése, hogy valamely függvénykapcsolattal meghatározott tároló- vagy 
kőzetparaméter értékének a jellemző értéktől való eltérése Gauss-eloszlást követ. Gyakorlati példák sora 
mutatja, hogy még az azonos „ zónába”  tartozó, homogénnek tekintett térrész paraméterértékeinek elosz
lása is az esetek túlnyomó többségében lényegesen eltér ettől. Ezért célszerű olyan értelmező algoritmus 
használata, amely bármilyen eloszlással jellemzett valószínűségi változót kezelni tud.

A tanulmány első részében a leggyakoribb értékek módszerét ismertetjük, bemutatva a módszer 
fontos, általános jellemzőit. Az elvi előnyök mellett a számítástechnikaiakra is kitérünk. A tanulmány 
második részében a módszer mélyfúrási geofizikai alkalmazását mutatjuk be.

Основным принципом методов математической статистики, применяемых на различ
ных стадиях интерпретации данных геофизических хисследований глубоких скважин явля
ется то, что отличия между определяемыми параметрами коллектора и породы и 
характерными значениями подчиняются распределению Гаусса. Однако, как показывает 
практика, распределение значений параметров части пространства, относящегося к одной 
и той же «зоне» и принятого гомогенным, в подавляющем большинстве случаев в значитель
ной степени отличаются от этого распределения. Поэтому целесообразным является 
использование такого интерпретирующего алгоритма, который может быть применен 
в случае случайных величин с любым распределением.

В первой части работы рассматривается метод наиболее частых значений и при
водятся наиболее важные характеристики этого метода. Во второй части работы опи
саны возможности применения метода при геофизическом каротаже глубоких скважин.

It is conventional ш  different stages of the well-log interpretation to assume Gaussian distribution 
for any kind of errors or fluctuations. Adequate investigations on practical examples contradict this 
assumption and therefore one should prefer statistical procedures which can manage advantageously the 
real distributions. — In the first part of the paper is the essence of the method of the most frequent values 
presented, the second part recommends its use in the well-log interpretation emphasizing some points of 
view. — Some possibilities of the applications: (1) determination of “ zone-parameters”  on ground of 
data coming from logs andjor core samples; (2) statistical investigation of probability frequency curves 
and crossplots; (3) specifications of functional dependencies (determination of core-core, log-core and 
log-log connections); (4) determination of the reservoir characteristics and of the rock composition; 
(5) qualification of the results.

Szokásos a karotázs-interpretáció különböző fázisaiban bármely hiba vagy 
fluktuáció Gauss-eloszlását feltételezni. Gyakorlati példák sora bizonyítja azon
ban, hogy valamely kőzetparaméter értékei, még ha azokat valamely térrész 
homogénnak minősíthető kőzetanyagán mértük is, a legtöbb esetben ettől lénye
gesen eltérő valószínűségeloszlást mutatnak. Előnyös ezért olyan értelmező el
járásokat alkalmazni, amelyek a valóságban előforduló eloszlásokat nagy hatás
fokkal tudják kezelni.

A matematikai statisztika tudománytörténetében (lásd I. vázlat) hosszú 
ideig állandó volt az a feltevés (mely az adott számítástechnikai lehetőségek mel
lett a hatékonyság optimuma szempontjából indokolt volt), hogy a hibaeloszlá
sok Gauss-eloszlást követnek. Ez a nézet megmerevedett és sajnos úgy él a köz-
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tudatban, hogy az ennek ellentmondó megállapításokat, melyek a szakirodalom
ban egyre gyakrabban olvashatók, bizonyos kétkedéssel fogadja. Az I. vázlat 
idézetei azonban egyértelműen mutatják, hogy valóságos adatrendszerekkel és a 
matematikai statisztikával egyaránt foglalkozó szakemberek már régóta ismerik 
a gyakorlatban előforduló eloszlások szignifikáns eltérését a Gauss félétől.

Egy általános módszertani áttekintéshez elengedhetetlen az, hogy visszanyúl
junk a fő statisztikai alapelvekhez, ú.m. a jól ismert (és 1912-ben kimondott) 
maximum likelihood elvhez, valamint az ún. I-divergencia minimalizálásának el
véhez (amely egy fél évszázaddal későbbi). Ez a viszonylag új elv számunkra sok
kal inkább elfogadható, hiszen általában nem ismerjük pontosan az eloszlás tí
pusát, s így csak modellezhetjük azt, — és bizonyára elfogadjuk az információ- 
veszteségként felfogott I-divergencia minimalizálására vonatkozó követelést.

A Hja. vázlat szemléletesen mutatja, hogy harang alakú hibaeloszlás esetén 
(a Gauss-görbe csak egyetlen a végtelen sok alternatíva közül,) mindkét elv a 
súlyozott átlagok iteratív számítását írja elő az %v . . . ,  xi} . . . ,  xn minta alapján 
legindokoltabban elfogadható T meghatározására.
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A g helyettesítő eloszlás választásától függ, hogy az a gépóra-igény túl sok, 
elfogadható vagy nagyon csekély lesz-e, amely a fenti algoritmus végrehajtásához 
szükséges: a Ilja. vázlat mutatja, hogy a súlyok (a (^-értékek) g’/g-ként számí
tandók. Ha g tetszőleges, ez arra vezethet, hogy túl sok műveletet kell végrehaj
tanunk. — Ha nem adjuk fel azt a törekvésünket, hogy a T meghatározásának 
(általános esetben: a többismeretlenes kiegyenlítésnek) nagy legyen a hatás-

98



foka a valóságban előforduló hibaeloszlások széles spektrumára, akkor a leggya
koribb értékek szerinti kiegyenlítésnek a legkisebb a gépidőigénye (ez a módszer a 
g[x) =  c- (1 -j-#2) -ű/2 választásnak felel meg; Id. a IIjb. vázlat). — De még ez a 
gépidő is kb. két nagyságrenddel nagyobb, mint a Gauss-eloszlás feltételezésével 
adódó módszernél (amikor tehát g(x) =  (2n) ~112 • exp( — x2/2)-t választjuk helyet
tesítő eloszlásnak), hiszen ekkor a súlyok számítása és így az iteráció végrehajtása 
is feleslegessé válik: ebben az esetben, amint az jól ismert, csak a legkisebb négy
zetes kiegyenlítés végrehajtása szükséges (azaz egyszerű számtani átlagot kell 
csak képezni, ha egyetlen ismeretlenünk van).

A számítások tovább már nem fokozható egyszerűsége (azaz a lehető legrö
videbb gépidő) természetesen nem lehet egyetlen figyelembe veendő szempont. 
Ahogyan az egyre inkább ismertté válik, a legkisebb négyzetes módszernek sok 
hátránya van: egyrészt néhány durva hibájú adat jelentősen torzíthatja (vagy 
teljesen tönkre is teheti) az eredményeket, másrészt sok, a valóságban előforduló 
hibaeloszlásra ennek a hagyományos eljárásnak (statisztikai értelemben véve) 
nagyon kicsiny a hatásfoka (ld. újra a II/b. vázlatot). Egy, mondjuk 50%-os ha
tásfok pedig jól ismerten nem jelent kevesebbet, mint azt, hogy kidobtuk drágán 
mért adataink felét.

Régóta ismert, hogy a valóságban előforduló eloszlások nagyon sokfélék 
lehetnek. Ennek ellenére a Gauss-eloszlás feltételezése másfél évszázadon keresz
tül indokolt volt abban az értelemben, hogy a mérések + számítások együttes 
költsége ekkor adódott minimálisnak azokban az esetekben is, amikor a statisz
tikai értelemben vett hatásfok csak 50%, 25%, vagy akár még ennél is kevesebb 
volt. (Nota bene: néhány évtizeddel ezelőtt a mechanikus gépekkel végzett mű
veletek normája műszakonként 400 szorzás osztás vagy 1200 összeadás/kivonás



volt, azaz nagyon drágák voltak az iteratív számítások.) A számítási költségek 
meredek csökkenése teljesen új szituációt teremtett: a leggyakoribb érték szerinti 
kiegyenlítés egyrészt minden további nélkül alkalmazható, másrészt a sajátságai 
megfelelnek azoknak a kritériumoknak, amelyek modern statisztikai módsze
reknél elengedhetetlenek (Id. a III. vázlatot, ahol az alkalmazás szemszögéből lé
nyeges kritériumokat foglaltuk össze).

Ennek a statisztikai módszernek az alkalmazását a karotázs-értelmezésben 
a következő szempontok kiemelésével ajánljuk:
1. a karotázs-értelmezés adatrendszerei túlnyomó többségükben nem Gauss-el- 

oszlások;
2. a durva hibájú adatok automatikus kiküszöbölésével és a pontatlanabb ada

tok kisebb súlyú figyelembevételével az eredmények elsősorban a pontos ada
tokra támaszkodnak és így az eredmények is megbízhatóbbak;

3. a módszer még kevesebb adat esetén is eredményesebb lehet, mint a hagyo
mányos.

l.ávra. Lyukferdeség szelvény feldolgozása a legkisebb négyzetek elve és a leggy akoribb érték
szerint * »

Puc. 1. Обработка данных разреза клинометрии скважины методом наименьших квадратов
и наиболее частых значений

Fig. 1. Deviation log smoothed by the least squares technique is heavily influenced by outlying 
values being in a short depth interval, whilst the result o f the smoothing carried out according to the 

most frequent value technique is insensitive to the outliers
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Néhány lehetőség az alkalmazásra a karotázs-értelmezésben:
— a zónajparaméterek meghatározása szelvény és/vagy magadatok alapján,
— gyakorisági görbék és crossplot-ok statisztikai vizsgálata;
— függvénykapcsolatok meghatározása (mag-mag, szelvény-mag és szelvény

szelvény relációban);
— tárolóparaméterek és kőzetösszetétel meghatározása;
— az eredmények minősítése.

Végül a leggyakoribb érték szerinti és legkisebb négyzetes kiegyenlítés össze
hasonlítására három példát mutatunk be.

2. ábra. Szimulált szelvényadatok kvantitatív értelmezése a legkisebb négyzetek elve és a leggyako
ribb érték szerint

Puc. 2. Количественная интерпретация данных модели разреза методом наименьших 
квадратов и наиболее частых значений

Fig. 2. Quantitative interpretation o f simulated logs carried out according to the least squares 
principle (dotted lines) and to the most frequent value technique (continuous lines), respectively
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Az 2. ábra ferdeség-szelvényt mutat be egy mélységszakaszra; ilyen gyors 
változások nem fordulhatnának elő az alkalmazott fúrószár hosszából követ
keztethetően. A javasolt módszerrel kapott spline-függvény gyakorlatilag 
ugyanaz a görbe, amit egy előítéletmentes értelmező kézzel is berajzolna. A leg
kisebb négyzetes számítások eredményét azonban kedvezőtlenül befolyásolja egy 
nagy amplitúdójú fluktuáció. — Az eredmények közötti eltérés feltétlenül szig
nifikáns.

A karotázs-alkalmazások túlnyomó többsége azonban nem követhető olyan 
egyszerűen nyomon, mint az iménti spline-példában. A 2. ábra a két kiegyenlítés
sel kapott eredményeket mutatja be arra az esetre, há (egyszerűség kedvéért) 25% 
porozitású (és agyagmentes) víztároló homokra számítunk ki ő-féle karotázs-szel- 
vényt, hibát szuperponálunk az adatokra (2%-os valószínű hibával és 22,7%-os 
maximális hibával) és az így nyert adatrendszert értelmezzük (a törmelékes tá
rolókra szokásos kőzetmodellt használva). A 2. ábra lehetővé teszi, hogy az így 
kapott eredményeket összehasonlíthassuk a helyes értékekkel; az új módszer 
előnyei nyilvánvalóak.

3. ábra. A  permeabilitás logaritmusának és szelvény, illetve magadatok kapcsolatának vizsgálata 
legkisebb négyzetek elve, valamint leggyakoribb érték szerinti hatváltozós másodfokú

[kiegyenlítéssel

Puc. 3. Исследование зависимости между логарифмом проницаемости и данными разреза 
или керна методом наименьших квадратов, а также с вторичным выравниванием шести 

переменных методом наиболее частых значений
Fig. 3. The different degree of the dependence of the logarithm of the permeability upon log and 
core data of six kind, investigated by two different fitting technique and supposing quadratic de

pendence
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A harmadik példa: apermeabilitás logaritmusát kifejeztük hatféle szelvény-, 
illetve magadat hatváltozós másodfokú függvényeként. A 3. ábra mutatja, hogy 
a valószínű hiba csaknem a felére csökken, ha az ebben az előadásban javasolt 
módszert használjuk a hagyományos legkisebb négyzetes eljárás helyett.
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