
MAGYAR GEOFIZIKA IX. ÉVF. 4 -5 . SZ.

Számítógépes munkák az OGIL kútgeofizikai
osztályán*2

F Ö L S Z  A T T I  L A  -  R É Z  F E R E N C

A z előadás áttekinti a számológépek felhasználásával elért eredményeket. Bemutatják a fóku- 
szozott karottázsszondák elméleti görbeségeit, valamint a karottázs-interpretáció automatizálására 
irányuló fejlesztési munka eddigi részeredményeit.

Ismertetik a karottázs szelvények Fourier spektrumának kiszámításához készült gépi programo
kat, amelyeket a szelvényen levő ,,zajok” (pl. statisztikus ingadozások) digitális szűréséhez, valamint a 
kijövő számadatok grafomattal történő felrajzolásához kidolgoztak.

A  jövő terveivel kapcsolatban az alábbi témákat érintik: A z eddiginél jobb karakterisztikákkal 
bíró fókuszozott áramterű szondák kutatása és elméleti görbeseregeinek kidolgozása.

Átfogó számítógép szelvénykiértékelési rendszer vázának kidolgozása, az olajiparban használatos 
szelvényezési fajtákra, amely igazodni tud a különböző geológiai szerkezetek kőzettani adottságaihoz is. 
Ezzel párhuzamosan a komplett gépi interpretáció számítógép-igényének felmérése.

Számítógépi program készítése a produktív gáz- és olajtároló rétegek kijelölése és szétválasztására 
szolgáló, három geofizikai paramétert felhasználó kvalitatív eljárás számára.

Program az E F K I-b e n  kifejlesztett, terepi digitális karottázs-szelvényt készítő berendezés által 
szolgáltatott lyukszalag számítógépbe vitelére és levizsgálására.

В работе дается обзор результатов, полученных путем применения ЭЦВМ . 
Приводятся палетки теоретических кривых для фокусированных зондов а также пред
варительные результаты работы, направленной на автоматизацию интерпретации 
каротажных данных.

Описываются программы для вычисления спектра Фурье каротажных диаграмм, 
разработанных для цифровой фильтрации „ шумов” (напр. статистических колебаний), 
наблюдаемых на каротажных кривых, а также для графического изображения выходных 
данных при помощи графомата.

В связи с вопросами, предусматриваемыми последующими планами, авторы останав
ливаются на следующих проблемах:

Изучение возможностей создания зондов с фокусированным полем тока с лучшими, 
чем до сих пор, параметрами, и разработка номограмм теоретических кривых для этих 
зондов.

Разработка схемы обширной системы обработки данных для основных видов каро
тажа, применяюшихся в нефтяной промышленности с таким расчетом, чтобы эта 
система могла приспособляться к литологическим особенностям различных геологических 
структур. Одновременно с этой работой выполнить оценку ожидаемого об ема исполь
зуемой для полной машинной интерпретации мощности ЭЦВМ .

Составление программы для выделения и разделения продуктивных газо- и нефтенос
ных пластов при помощи качественного приема, основывающегося на применении трех гео
физических параметров.

Составление программы для опробования и ввода в машину перфолент, получаемых 
приемной аппаратурой, разработанной в институте ЭФКИ и предназначенной для 
цифровой записи каротажных кривых в полевых условиях.

Im  Vortrag wird eine Übersicht der mit Hilfe von Bechenmaschinen erzielten Besultate gegeben. 
E s werden die theoretischen Kurvenscharen der fokussierten Karottage-Sonden vorgeführt zusammen 
mit den bisher erreichten Ergebnissen der Entwicklungsarbeiten, die auf eine Automatisation der 
Kar ottage-I nterpretation hinzielen.

Maschinenprogramms für die Errechnung von Fourier-Spektren von Karottage-Profilen 
werden angegeben, die zur digitalen Filtrierung der am Profil vorhandenen , ,Geräusche” (z.B . statis
tischer Schwankungen) sowie zur zeichnerischen Darstellung der erhaltenen Zahlenwerte mit Gra- 
phomat dienen.

Die Zukunfstpläne betreffend werden folgende Themen angeschnitten:
Untersuchung von Sonden mit fokussiertem Stromfeld und besseren Charakteristiken als bisher 

und Ausarbeitung deren theoretischer Kurvenscharen.
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Ausarbeitung der Pläne einer umfassenden maschinellen Profilauswertungssystems für die 
wichtigeren, in der Ölindustrie benutzten Profilierungsarten, welches imstande ist, sich an die litholo
gischen Gegebenhcite г der verschiedenen geologischen Strukturen anzupassen. Parallel m it diesem 
geht eine Abschätzung der gesamten zu erwartenden Maschinen-Leistung der automatisierten Inter
pretation.

Ausarbeitung eines maschinellen Programms für ein kvalitatives Verfahren, das drei geophysi
kalische Parameter benutzt und fü r die Bestimmung und Separation von produktiven Gas-und 
ö l Speicher schichten geeignet ist.

Ausarbeitung eines Programms für die Überprüfung und Maschinen-Input des Lochstreifens, 
welcher durch die im E F K I  entwickelten und digitales Karottage-Profil im Felde produzierenden 
Einrichtung geliefert wird.

Az OGIL Kútgeofizikai Osztályhoz tartozó ún. elméleti csoport 1962 óta 
foglalkozik elektronikus számítógépes munkákkal. A csoport Jо témái a laterolog 
szondák kiválasztásával és elméleti görbeseregeinek kidolgozásával kapcsola
tos munkák, valamint a karottázs-kiértékelés gépesítésével kapcsolatos kuta
tások voltak. Emellett a csoport rendszeresen elvégezte az osztály egyéb 
csoportjainál felmerült kisebb volumenű, számítógépet igénylő számításokat, 
és többek között programot dolgozott ki a lyukferdeségmérés és a rétegdőlés- 
mérés gépi kiértékelésére, számítási módszert és programot készített karottázs- 
szondák laboratóriumi hitelesítésére szolgáló műföld-modell számítására.

A laterolog témakörben az a törekvés vezetett minket, hogy kiválasszunk 
három olyan laterolog szondát, amelyek radiális érzékelőképesség tekintetében 
lényegesen különböznek egymástól. Ilyen szondahármastól elvárható, hogy 
kombinatív alkalmazásukkal meghatározható a három főismeretlen: az infilt
rált zóna és az érintetlen réteg valódi ellenállása, valamint az elárasztás mély
sége.

Ennek szellemében választottuk ki az ún. optimális laterolog, mélybeha- 
tolású laterolog, pszeudolaterolog szondahármast. Néhányszáz órát igénylő 
számítógépi munkával az Elliott —803 gépen kidolgoztuk e szondák elméleti 
görbeseregeit végtelen vastag rétegekre, a gyakorlatban felmerülő teljes para
méter tartományokra vonatkozóan.



A számítások eredményei alapján a gráfomat rajzológép felhasználásával 
készített kiértékelési nomogramokat albumok formájában kiadtuk a gyakor
lati felhasználás számára. Ilyen nomogramok láthatók a Í., 2., 4. és 5. ábrán.

A nomogramok tanulmányozása a fenti szondahármas két lényeges fogya
tékosságára hívja fel a figyelmet.

Az egyik: a mélybehatolású — pszeudolaterolog kombináció kétértelmű
sége növelő' elárasztások esetén kis qA értékek tartományában. (A 2. ábra 
bal alsó szélén van egy területsáv, amelyet kétszeresen fednek le a qn vonalak.)

Фиг. 2.
Fig. 2 .

A másik: Az elárasztási mélység két szélső helyzetében (nagyon sekély 
vagy nagyon mély elárasztás) a kiválasztott három szonda közül kettő radiális 
érzékelőképesség szempontjából azonos tulajdonságúvá válik és így a két szonda 
indikációi nem képeznek két független mérési adatot. Ez a három ismeretlen 
meghatározását ezekben a szélsőséges esetekben nagyon bizonytalanná teszi.

Ebből azt a tanulságot vontuk le, hogy egy általános karottázs-kiértékelési 
programban nem szabad csupán makrolaterolog szondákra építeni a három fő 
ismeretlen paraméter meghatározását, hanem az infiltrált zóna ellenállását 
független úton, mikromérések (mikrolaterolog, proximity log stb.) útján kell 
meghatározni és csak a megmaradó két ismeretlen meghatározását szabad 
bízni két makro-laterolog mérésre.

A mélybehatolású-pszeudolaterolog kombináció bemutatott hiányosságá
nak kiküszöbölésére folyamatban van a mélybehatolású laterolog szordx fel
váltása az ún. normalizált laterolog szondával. Ennél a szondakombinációnál 
kétértelműség nem lép fel és egyéb szempontból a normalizált laterolog szonda 
hasonló a mélybehatolásúhoz. Ez az új album a jövő év közepére készül el. 
(3. és 6. ábrák.)
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A karottázs-kiértékelés gépesítése terén részeredményeket értünk el. Már 
régebben elkészült és az osztály kiértékelői rendszeresen használják a Barlai Z. 
által kidolgozott számolásigényes ф-módszer számítógépi programját.

Az albumok manuális használatától fogja mentesíteni a kiértékelőket a 
következő negyedévtől kezdve az a számítógépi program, amelynek alapján a 

és D meghatározását a gép végzi az optimális és a pszeudo laterolog indi
kációk alapján.
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1. Egy következő program a Q-módszer és a neutrongamma karottázs kombi- 
natív felhasználásával a háromfázisú — olajat, vizet és gázt is tartalmazó — 
tárolók olaj- és gázszaturációit határozza meg kétfázisú tárolórétegekből szer
kesztett 0 n — NG diagram alapján.

Bemenet: a tárolt fázisok, a ng szint, a Sw, Фе, s 
Kimenet: átlagos S0, Sg, ezek hibája, Sg valószínűségi száma.

Ennek a programnak gépi reprezentánsa is elkészült Elliott — 803-as gépre, és a 
program próbája most folyik.
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2. Egy további, gépi kódú program az EFKI-ben kifejlesztett terepi 
digitális karottázsszelvényt készítő' berendezés által szolgáltatott lyukszalag 
M INSZK  típusú számítógépbe való ellenőrzött bevitelét oldja meg. Az ellenőrzés 
alatt azt kell érteni, hogy a gépi beolvasó szubrutin nem visz be minden infor
mációt válogatás nélkül a lyukszalagról, hanem minden karaktert és minden 
hármas karakter csoportot megvizsgál és hibajelzést ad, ha nem az előre megálla
pított lyukasztási konvenciónak megfelelően vannak elhelyezve az egyes bitek a 
lyukszalagon. Ily módon ki lehet szűrni bizonyos típusú lyukasztási hibákat. 
Ezen kontrol-utasítások ellenére igen gyors a beolvasó szubrutin: 1000 értéket 
(ami 3000 karakternek felel meg) 20 sec alatt vizsgál le és visz be a gépbe.

3. — 4. Ezeken kívül elkészült két olyan M ITRA — 2 kódú program, amely a 
bevitt szel vény értékek további vizsgálatát hajtja végre.

Az egyik program a szomszédos szelvényértékeket hasonlítja össze, a 
másik a mágnesszalagról két különböző időben lyukszalagra visszajátszott digi
tális szelvényt hasonlítja össze; ezekkel egyrészt a terepi mágnesszalagos fel
vevő, másrészt az irodai visszajátszó megbízhatóságára lehet felvilágosítást kapni.

A Bocföldei fúrólyukban felvett digitális szelvény mintegy 40 000 adatát 
vizsgáltuk meg a fenti programokkal. A  szelvényadatok analízise alapján azt 
lehet megállapítani, hogy a Dankházi Gyula által konstruált terepi felvevő és 
visszajátszó megbízhatóan, hibamentesen működött.

Az algyői kiértékelés blokksémája tekintettel a gépesítés jelenlegi 
lehetőségeire (kézi*gépi)
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5. Egy további M ITR A —2 kódban írt program tetszőleges számú adat 
különböző mintavételezési „ablak” melletti harmonikus analízisét teszi lehetővé. 
A program fel tud dolgozni speciális kódú 8 csatornás adatszalagot és telex 
kódú 5 csatornás adatszalagot is. A program lehetőséget nyújt arra is, hogy a 
Fourier-spektrumban tetszőleges frekvenciától kezdve, tetszőleges sűrűséggel, 
tetszőleges számú spektrumvonalat számítsunk csak ki.

6. Ezeken kívül elkészült egy olyan autokódú program Elliott — 803-as 
gépre, amely tetszőleges együtthatókkal digitális szűrést hajt végre egy adat
halmazon, és a szűrt szelvény koordinátáit ,,lefordítja” a ,,Graphomat” lyuk
szalagvezérlésű rajzológép számára.

Jövő terveinkben szerepel a karottázs—kiértékelési tevékenység teljes 
automatizálása. Jelenleg a teljes automatizáció blokksémáin dolgozunk a külön
féle fejlesztési lépcsőknek megfelelően.

7. Az egyik blokkséma (7. ábra)  a gépesítés jelenlegi lehetőségeit veszi fi
gyelembe. Ennél a kiértékelés egy részét — a nehezen algoritmizálható, nagy 
tapasztalatot igénylő logikai döntéseket — az interpretátor hozná meg,és a mecha
nikus számolás zömét, mint pl. a különböző korrekciókat, a paletkák alapján 
való számolást a számítógép végezné el.

Bemenet: 7 szel vény fajta és különféle, egyetlen kútra nézve állandó mennyi
ségek.

Haromkomponensű kvalitatív módszer produktív olaj-és gáz
tároló rétegek elkülönítésére és minősítésére ( kézi+gépi)
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Kimenet: Sw, 0 e, s, valamint a tárolótípus — kőzettani és folyadékmi
nőség szerint — meghatározása.

8. Egy másik blokkséma a jövő igényeit veszi figyelembe, amikor már 
digitális rögzítésű karottázs szelvények és nagy teljesítményű számítógépek 
állnak a kőolajipar rendelkezésére, és ilyen módon a nyers szelvény- és kút
adatok betáplálása utána számítógép önállóan elvégzi a szükséges logikai dön
téseket és korrekciókat, kiszámolja a rétegfizikai paramétereket mint pl. az 
olajszaturáció, gázszaturáció.

9. Egy további kvalitatív komplex értékelő program azokban az esetek
ben nyújt segítséget, amikor a geológiai és a fúrást irányító operatív szervek 
gyors választ kívánnak a karottázsszolgálattól arra nézve, hogy a harántolt 
rétegek tartalmaznak-e produktív olaj- és ráztárolókat.

Az ilyen jellegű gyors válaszok iránti igény esetenként felvetődik pl. egy 
kút béléscsövezésével kapcsolatban, és mi azt szeretnénk, hogy a számítógép 
gyors, megbízható válasza hozzásegítené a geológiai és a fúrási operatív szerveket 
ahhoz, hogy döntéseik meghozatalánál minél szélesebb és pontosabb geofizikai 
adathalmazra támaszkodhassanak.

Jelenleg az olajipar nem rendelkezik olyan adattovábbító rendszerrel és 
interpretációs szervezeti felépítéssel, amely lehetővé tenné az adatok szelek
tálását, számítógépbe küldését és az eredmények visszajelzését néhány órán 
belül, így a gyors kvalitatív válaszról csak a megfelelő adatátviteli és kézi 
interpretációs rendszer kiépítése után lehet szó.

Ez a program (blokksémája a 8. ábrán) kisteljesítményű számítógépre 
van orientálva, és feltételezi azt, hogy az interpretátor ellenőrizte a szelvények 
minőségét, korrelálta azokat és kijelölte a réteghatározatokat.

Bemenet: qkol, qkm ll, ng, g, PS
Kimenet: az olaj- és gáztárolók produktivitására jellemző érték, különféle 

jellemző érték, különféle szemcsemérételoszlások mellett.

Barlai Zoltán hozzászólása a cikkhez ,

Az elhangzott előadás bemutatta a Kőolaj- és Földgázbányászati Ipari Kutató Laboratórium 
Kútgeoíizikai Osztályán a karottázs szelvények kiértékelésének gépesítésével kapcsolatos tevé
kenységet, vázolta az eddig végzett munkát és a közeljövőben sorrakerülő további munkákat .

Ahogy az előadásból kitűnt, jelenleg még nem lehet beszélni a feldolgozási folyamat teljes, 
gépesítéséről, csupán haladunk e cél felé. A  teljes gépesítésnek számos feltétele van és legyen 
szabad megjegyeznem, hogy e feltételek közül nem a karottázs szelvények digitális rögzítése és 
nem is a megfelelő nagykapacitású, nagysebességű számítógép biztosítása képezik a legsúlyosabb 
feltételeket. Ezek nélkülözhetetlen technikai feltételek ugyan, de a közeljövőben biztosíthatók.

A  teljes gépesítés legbonyolultabb feltétele — megítélésem szerint — az, hogy az egész fel- 
dolgozási folyamatot értelmessé tudjuk tenni. Itt az értelmes szó azt kívánja kifejezni, hogy az, 
amit teszünk, az egész gondolkodásunk a feldolgozási folyamatban elegendő közel kerüljön a 
tárolókőzetek bonyolult anyagi rendszerének valóságához. A gondolkodásunk alapját képező 
matematikai modellek elegendően összetettek kell hogy legyenek, minőségileg és mennyiségileg 
elég pontosan kell, hogy leírják a tárolókőzet belső struktúráját.

Egy további alapvető követelmény a teljes gépesítés létrehozásához az, hogy biztosítani 
tudjuk az involvált geofizikai mérések és a mérési adatokon végzendő korrekciók elegendő pon
tosságát. Enélkül nem lehet értelmessé tenni a feldolgozási folyamatot.

Szabad legyen hangsúlyozni azt a véleményünket, hogy egy részről a feldolgozás gépesítése, 
másrészről az alapul szolgáló mérések és eljárások szükségszerű kölcsönhatásba lépnek egymással: 
a gépesítés éppen az értelmesség állandó kontroliján keresztül egészségesen sürgetik az elegendően 
informatív és pontos mérési módszerek, mérőműszerek és kiértékelési eljárások létrehozását.

A mondottak alapján bizakodóan tekinthetünk a mélyfúrási geofizika következő 5 — 10 
éve felé.
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