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A különböző szondavonatokkal felvett regisztrátumok között általában bizonyos mély
ségeltérés tapasztalható a kábel megnyúlása miatt. Ezt a mély ség eltérést az adatok inter
pretációja előtt korrigálni kell. Általánosan alkalmazott-ajánlott eljárás, hogy minden 
szondabevonattal felvesznek egy természetes gamma szelvényt, ezekből becsülik a szonda
vonatok relativ mélységeltérését, majd a becsült tolásértékeket felhasználják a többi szel
vény javítás ár a. E cikk témája a mélységeltérés (tolás) becslése. Javasolunk egy ú j, 
dinamikus programozáson alapuló algoritmust, melynek gépidőigénye, nem lényegesen 
nagyobb, mint a hagyományos keresztkorrelációs módszeré, eredménye azonban meg
bízhatóbb. Az algoritmus az összes diszkrét értékű, előre adott alsó és felső korláttal 
rendelkező tolásfüggvény közül kiválasztja azt, amelyik a legjobb globális illeszkedést 
biztosítja az összehasonlítótandó szelvények között. A javasolt módszer alkalmas dip- 
meter regisztrátumok feldolgozására is.

Из-за растяжения кабеля между записями, полученными разными зондами, 
обычно отмечается определенное различие глубин. Должна быть введена коррек
ция перед интерпретацией данных. Обычно применяемо — предлагаемо то, что 
наряду с любым зондом записывается кривая естественного гамма-каротажа, по 
которой оценивается относительный сдвиг глубин между замерами, а затем 
полученные сдвиги используются для поправок остальных кривых. Темой этой 
статьи является оценка этого сдвига глубин. Предлагается новый динамический, 
основанный на программировании алгоритм, затрата машинного времени 
которого не намного больше, чем у обычного метода взаимной корреляции, а 
результат более надежен. Алгоритм среди всех сдвиговых зависимостей дисктер- 
ных значений, заранее снизу и сверху ограниченных, выбирает ту, которая 
обеспечивает наилучшее глобальное совпадение между сравниваемыми каротаяс
ными кривыми. Предложенный метод пригоден и для обработки записей дип- 
метра.

Because of the dilatation of cable there is usually some depth difference between well 
log measurements taken with different trains. This depth difference (shift) must be 
removed before interpreatation. I t is common practice to take a gamma ray log with 
each train. The shift estimated from these logs can be used to correct other data. The 
object of this paper is the estimation of the shift. We propose a new dynamic program
ming algorithm that needs reasonable computer time and gives more reliable results 
than the currently used cross correlation method. Considering all the possible discerete 
valued shift functions that are bounded with previously given lower and upper limits 
we choose the best one that provides the optimal global matching, The porposed algorithm 
can also be used for dipmeter data processing.

Bevezetés
A szonda megszorulása és a kábel megnyúlása 

következtében a különböző szonda vonatokkal fel
vett szelvények között bizonyos mélységeltérés 
(shift) tapasztalható. A pontos interpretáció érde
kében ezt a tolást feltételnül el kell távolítani. 
-Általánosan alkalmazott-ajánlott eljárás, hogy 
minden szonda vonattal felvesznek egy természetes 
gamma szelvényt, amit etalonként használva a szon
davonatok relatív mélységeltérésének becsülhető. 
A becsült eltérést felhasználják a többi regisztrá- 
tum korrekciójához. Jelen dolgozatban az etalon
ként használt szelvények mélységeltérének becs
lésével foglalkozunk. Mivel a javasolt algoritmus 
nem használ fel semmit a vizsgált regisztrátumok 
fizikai jelentéséből,a módszer szélesebb körben 
is alkalmazható, például dipmeter szelvények korre
lációjában.

A jelenleg használt programrendszerek a mély
ségegyeztetést a következőképpen oldják meg:
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Az összehasonlítandó regisztrátumok véges tér 
ablakos keresztkorrelációs függvényeit képezve 
megkeresik e függvények maximumhelyét, ami 
feltevés szerint egyenlő a lokális mélységeltéréssel 
[4]. E módszer legnagyobb nehézsége a korrelációs 
függvény lokális maximumai közötti választás 
bizonytalanságából, a gyakori fázistévesztésből 
származik. Az általunk javasolt algoritmus nem 
igényel lényegesen több gépidőt a hagyományos 
korrelációs módszernél, eredménye azonban meg
bízhatóbb. A megbízhatóság növekedését az teszi 
lehetővé, hogy az új algoritmus a regisztrátumok 
mélységeltérését globálisan „érzékeli”. Az összes 
diszkrét értékű, előre adott alsó és felső korláttal 
rendelkező tolásfüggvény közül meghatározzuk 
azt, amely a vizsgált szelvények legjobb globális 
illeszkedését biztosítja. Az optimális tolásfügg
vény kiválasztása dinamikus programozással tör
ténik.

Dinamikus programozás
A dinamikus programozás több geológiai-geo

fizikai alkalmazása ismert, például szelvények
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Ebben az esetben az egyenletrendszer megoldása 
csak egyszerű rekurziót igényel. A rekurzió során 
minimumot adó к indexek feljegyzésével megkap
hatok a minimális hosszúságú utak.

A gyakorlati alkalmazás a következőképpen 
történik. Konstruálunk egy olyan hálózatot, mely
nek bizonyos útjai és a tekintett feladat lehetséges 
megoldásai megfelelnek egymásnak. A hálózat 
élhosszait úgy adjuk meg, hogy a teljes úthosszák 
megegyezzenek a megfelelő megoldáshoz tartozó 
célfüggvényértékkel (veszteséggel). Ekkor a mini
mális hosszúságú úttal egyben az eredeti feladat 
optimális megoldása is előáll.

A mélységegyeztetés modellje

Valósítsuk meg a fenti stratégiát a mélység
egyeztetés feladatára. Jelölje a két összehasonlítan
dó regisztrátum adatait x±(i) és x2(i), ahol egységnyi 
mintavételi közt feltételezve i a mélység indexe. 
A két adatrendszer közötti mélységeltérést leíró 
függvényt jelölje s(i), akkor az

x1(i)=x2(i + s(i)) + n(i) (3)
elméleti modellel dolgozhatunk, ahol a modell 
és a valóság közötti eltérést kifejező komponens. 
Amennyiben x2 argumentuma nem egész, valami
lyen interpolációt alkalmazunk. Az tolásfügg
vény következő tulajdonságait tételezzük fel:

Sl <s(i)

s(i +  2)=s(i) + &<5, (4)
* =± 0 , 1 ,  I <J.

s(i) tehát diszkrét értékkészlettel rendelkezik, 
korlátos, és változásának sebessége is korlátozott. 
A 8konstans határozza meg a becsült tolás maxi
mális pontosságát. A gyakorlatban ezt egyenlőnek 
vehetjük a mintavételi távolsággal vagy annak 
felével. A | K8 | egyenlőtlenség azt fejezi ki, 
hogy a szonda nem haladhat a húzással ellentétes 
irányban. E feltételek mellett olyan s(i) függvényt 
keresünk, mellyel

У ,  w(i)2 = m i n .  (5 )
t

A feladat megoldásához használt hálózatot az
1. ábra mutatja 8=1, K=1  esetben. A hálózat 
pontjait rácshálóban helyezzük el, a függőleges 
rácsállandó egységnyi (egyenlő a mintavételi tá
volsággal), a vízszintes rácsállandó 8. Irányított 
éleket veszünk fel, amelyek felülről lefelé szom
szédos sorban lévő pontokat kötnek össze. A leg
felső sorból a legalsóba vezető minden út meghatá- 
roz egy s(i) tolásfüggvényt, az út rajza egyben 
megadja a tolásfüggvény grafikonját. A hálózat 
i mélységhez és s(i) toláshoz tartozó pontjába 
befutó él hossza legyen

I x ^ - x ^ i  -f-s(i)) I 2, (6
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így a tekintett utak hossza egyenlő a legkisebb 
négyzetes veszteségfüggvény értékével, és a leg
rövidebb út megadja a legkisebb négyzetes érte
lemben optimális tolásfüggvényt.

A teljesség kedvéért végül felírjuk a konkrét 
feladatot megoldó dinamikus program rekurzív 
képleteit. Definiáljuk Щ, Ä(?)-t mint azt a minimá
lis veszteséget, amely aö, 1, . . ., i mélységpontok
ban értelmezett, az i mélységben s(i) értéket fel
vevő tolásfüggvényekkel elérhető a legkedvezőbb 
esetben. Definíció szerint legyen u0, s(0)=ö. A 
mélység szerinti rekurziót a következőképpen 
számoljuk:
Ui, S(i)=  minSL̂ sii)—kő-̂ sjj 

\k\^K
{ U i _ v  S ( i ) - k ő  +  [ # i ( i )  —  # 2 ( i  +  5 ( í ) ) ] 2} -  ( 7 )

A számítások során a minimumot biztosító к 
indexeket feljegyezzük, ezek alapján az optimális 
tolásfüggvényt rekonstruálhatjuk az s(i)= 
=s(i — 1) + kö szabály szerint .

Alkalmazási példák
A 2. ábra az algoritmus működését szemlélteti. 

A legfelső, g-ray jelű görbe egy szénhidrogénkutató 
fúrás 70 méteres szakaszán 0,125 m-es lépésközzel

felvett természetes gamma szelvényt mutat. Alatta 
egy szintetikusan előállított tolásfüggvényt látunk 
(shift), ezt a természetes gamma szelvényre al
kalmazva kaptuk a harmadik gr-shift görbét, 
amely az első szelvény kábelnyúlás miatt deformált 
változatát modellezi. A mélységeltérés mértéke 
— 2 és 5 m között változik. Az algoritmus bemenete 
a g-ray és a gr-shift regisztrátum volt. Az ezek 
alapján becsült tolásfüggvényt a sh-estim görbe 
mutatja, a gr-corr görbét gr-shift-ből a becsült 
deformáció eltávolításával kaptuk. A programot 
a <5=0,125, K =  1 paraméterekkel futtattuk. A 3., 
és 4. ábrákon látható crossplot-okon lemérhető a 
szelvények közti korreláció javulása a korrekció 
hatására. Figyelemre méltó, hogy a két bemenet 
szelvény gyakorlatilag egyáltalán nem korrelál 
(3. ábra). Az 5. ábrán az algoritmust fordított 
irányban alkalmaztuk. Olyan tolásfüggvényt ke
restünk, mellyel g-ray-ből előállítható gr-shift.
Az ismert shift és a becsült sh-estim tolásfüggvé
nyek különbségét mutatja a sh-diff görbe. Az el
térések tapasztalati eloszlását a 6. ábrán látható 
hisztogram mutatja. A tolás becslésének szórása 
körülbelül a mintavételi köz fele. A példák szerint 
a javasolt módszer nagy mélységeltérések esetén 
is megbízható eredményt ad.
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5. ábra. A becsült tolásfüggvény ellenőrzése 
Рас. 5. Проверка оценки сдвиг-зависимости 

Fig. 5. Verification of the estimated shift-function
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