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Kisszámítógépes szelvényad a t-feldolgozás 
többszempontú szervezése. Automatizálás és 

interaktivitás
G E L L É R T  T A M Á S ,  R É T I  E R Z S É B E T *

A  magyar olajipar karotázs szolgálata az operatív interpretáció céljaira egy újszerű sajátos ki- 
építettségű kisszámítógépes rendszert állított be, amelyre egy interaktív karotázs értelmező rendszer 
fejlesztése van folyamatban. A  dolgozat első része általánosságban foglalkozik a karotázs értelmezési fe l
adatok teljes automatizálásánál jelentkező problémákkal és az azok feloldását célzó közvetlen ember — gép 
kapcsolat megteremtésének lehetőségével.

A  dolgozat további részében ismertetésre kerül egy olyan átfogó, a sajátos szelvényadat-feldolgozási 
szempontokat messzemenően f  igyelembe vevő szervező program, amely hivatott a számítógépi kapacitás 
biztosította lehetőségek szolgáltatására a számítástechnikai ismeretekkel nem rendelkező interpretátorok 
számára, az adatszervezési tevékenységek messzemenő automatizálására, ugyanakkor a közvetlen on-line 
ember—gép kapcsolat biztosítására.

В службе промысловой геофизики венгерской нефтяной промышленности внедрена 
система малогабаритной вычислительбой машины с новой, специфической оснащенностью 
для оперативной интерпретации данных, для которой разрабатывается взаимосвязанная 
система интерпретации каротажных данных. В первой части доклада в общем виде расс
матриваются вопросы, связанные с полной автоматизацией задач интерпретации каротаж
ных данных, а также возможности создания непосредственной связи «человек — машина» 
при обработке данных.

В дальнейшей части доклада описывается охватная управляющая программа, в значи
тельной мере учитывающая специальные задачи обработки данных, которая служит для 
представления возможностей, определяемых машинной мощностью, интерпретаторам, не 
имеющим соответствующие познания в области вычислительной техники; для автоматиза
ции деятельности по управлению данными и в то же время для обеспечения прямой связи 
«человек— машина» в режиме «он-лайн».

The Well-Logging Service of the Hungarian Oil Industry has built up  a special application-orien
ted minicomputer system on which a well-log interpretation program is being developed. The firs t part 
of the paper gives a general outlook on problems arising of the complete automatization of interpretation 
of well-log data and on the possibility of a m an— machine interactive communication.

I n  the second part of the paper a program-package shall be described which takes into account the 
special requirements of well-log interpretation and is at the same time, easily used even by interpreters 
without previous computer practice, enables a completely automated data processing as well as an immedia
te man — machine contact.

Az 1970-es évekig a komplex mélyfúrási geofizikai feldolgozó programrend
szerek szinte kivétel nélkül batch üzemmódban dolgozó közepes, vagy nagyszá
mítógépekre készültek. Ezen rendszerek általában több interpretációs eljárást is 
tartalmaznak, de a felhasználónak a feldolgozás megkezdése előtt ki kell válasz
tani az adott viszonyoknak legjobban megfelelőt. Az ilyen a priori determinált 
feldolgozás új kutatási területek operatív értelmezésére csak nagy nehézségek 
árán használható, mivel a karotázs értelmezési gyakorlat alapvetően empirikus, 
statisztikus összefüggéseken alapszik. Az interpretációs állandók, függvények, sőt 
teljes algoritmusok mezőnként, telepenként és teleprészenként is változhatnak. 
További komoly nehézséget jelent Magyarországon, hogy nem rendelkezünk 
egységes szelvényezési rendszerrel. így egy standardizált feldolgozás még egy 
tároló viszonyok szempontjából homogénnek tekinthető telepben sem hajtható 
végre valamennyi kútra kiterjedően, a kutanként eltérő szelvényválaszték miatt
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A fenti nehézségek következtében a hagyományos batch üzemmódú értel
mező rendszerek inkább a területi feldolgozásnál értek el jelentős sikereket, ahol 
azonos szelvényezettséggel rendelkező igen nagyszámú kút mélyült egy homogén 
tároló viszonyokkal rendelkező mezőre. Ilyen igen gazdaságos gépi értelmezés 
folyik például a tyumeni olaj mezőn.

A karotázs értelmező programrendszerek univerzálissá tételét a francia 
LOGMATIC, az amerikai SARABAND, CORIBAND és egy sor további rendszer 
úgy kívánta elérni, hogy messzemenően felhasználták az úgynevezett cross-plot 
technikát. A cross-plotok értelmezése számítástechnikai szempontból egy többé, 
vagy kevésbé bonyolult alakfelismerő feladat megoldását jelenti.

Az említett három programrendszer a tároló paraméterek meghatározásához 
feltételezi jól kalibrált és lyukkompenzált szelvények meglétét. Ennek ellenére 
egyedül az agyagos homokkövek értelmezésére készült SARABAND rendszer 
végzi el a cross-plotok automatikus értelmezését. A bonyolult kifejlődésű tárolók 
értelmezésére is alkalmas LOGMATIC és CORIBAND rendszerek először szel
vényadatokból ill. azok különböző transzfer mákjaiból állítják elő az ún. elsőd
leges cross-plotokat. I tt a gépi feldolgozás megszakad. A cross-plotokat eljut
tatják az értelmezési csoporthoz, ahol azokat manuálisan kiértékelik és az értel
mezésükből nyert interpretációs konstansokat visszaküldik a számítóközpontba 
további gépi feldolgozásra.

A fenti példában bemutatott ember — gép kapcsolathoz hasonlóan emberi be
avatkozás szükséges a digitális szelvények mélység, ill. amplitúdó irányú hibái
nak eliminálásához, egyes vezérszintek kiválasztásához, normalizációs módszerek 
közös vetítési szakaszainak kiválasztásához, az eredmények összetettebb 
minőségellenőrzéséhez és általában minden olyan speciális értelmezési módszer
hez, ahol egy bonyolult alakfelismerő feladatot kell végrehajtani.

Az amerikai olajtársaságok közül a Phillips Petroleum Со. munkatársai szá
moltak be 1975-ben az SPWLA szimpóziumon olyan interaktív karotázs értel
mező rendszerről, amely speciális interaktív grafikus perifériákkal (így minde
nekelőtt grafikus display-el) rendelkező kisszámítógépes (64 kbyte operatív 
memória) konfiguráción üzemel. Ugyanezen a szimpóziumon egy másik előadás
ban az Amoco Production Со. munkatársai is ismertettek egy interaktív szelvénv- 
adat-feldolgozó rendszert. Ez speciális perifériáit illetően hasonló az előbbihez, 
azonban táv-adatfeldolgozási rendszer keretében egy központi nagy számítógépre 
csatlakozik. A két rendszer hasonló software jellemzőkkel rendelkezik. Mindkettő
nél lehetséges interaktív felhasználói beavatkozás az egyes geofizikai feldolgozó 
programok megválasztásakor, vezérlő és interpretációs paraméterek megadása
kor, valamint speciális interaktív geofizikai programok futtatásakor.

A két amerikai programrendszer példáján belátható, hogy ellentét nem a 
nagy-, ill. kisszámítógépet felhasználók között áll fenn, hanem a karotázs inter
pretáció sajátos feladataihoz túlságosan merev teljesen automatikus batch fel- 
dolgozási mód és az értelmező szakember állandó aktív jelenlétét biztosító 
interaktív feldolgozási mód között.

A magyar olajipar karotázs szolgálatánál 1977-ben helyeztek üzembe egy új 
kisszámítógépes konfigurációt. A konfiguráció központi egysége egy TPA 70-es 
64 kbyte operatív memóriával rendelkező magyar kisszámítógép, amely többek 
között 10 Mbyte-os mágneslemezes háttértárral, továbbá az interaktív feldolgo
zást segítő grafikus display-jel, dob- és sík plotterrel rendelkezik.
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A következőkben be szeretnénk mutatni a TPA 70-es kisszámítógépre ké
szülő KÉR karotázs értelmező programrendszer főbb jellemzőit. Ehhez minde
nekelőtt tisztázni kell a készülő rendszer legfontosabb alapelveit.

1. Interaktivitás: Általánosságban interaktív feldolgozási módon a számító
rendszerek olyan üzemmódját értik, amely a feladat végrehajtása során lehetővé 
teszi a részfeladatok sorrendjének megválasztását, különböző paraméterek on
line megadását. A termináloknál tevékenykedő felhasználók párbeszédet foly
tathatnak a számítógéppel.

Az interaktív szelvényadat-feldolgozásnál lehetőséget kell biztosítani az 
interpretátornak a feldolgozás folyamatos nyomonkövetésére, egyes részered
mények gyors grafikus megjelenítésére, a feldolgozási folyamatot módosító dön
tések megadására, valamint aktív értelmezési tevékenység folytatására a ki
mondottan interaktív geofizikai feldolgozó programok esetén.

Az interaktív feldolgozási mód tehát lehetővé teszi, hogy a karotázs inter- 
pretátor beavatkozhasson a gépi feldolgozásba mindazon esetben, amikor a dön
tések meghozatalához olyan szempontokat is figyelembe kell venni, amelyek elő
zetesen a számítógép számára nem voltak megfogalmazhatók, vagy azokat az 
ember a gépnél effektívebben tudja megtenni.

Az interaktív feldolgozást elsősorban a számítógép grafikus displa}^ teszi 
lehetővé. Ez a periféria lehetőséget biztosít az input szel vény adatok, transzfor
máit szelvények, különböző ponthalmazok (pl. cross-plotok), overlay-ek és egyéb 
grafikus eredmények gyors megjelenítésére. Ezeken túl input eszközként biztosít
ja a képernyőre kirajzolt görbék, ponthalmazok egyes elemeinek, vagy rész-in
tervallumainak kijelölését, módosítását, eliminálását. Az így módosított infor
máció visszakerül a számítógépbe és a továbbiakban ezzel folytatódik a fel
dolgozás.

Az interaktív rendszer vezérlés másik eszköze az alfanumerikus display. A 
számítógép és az interpretátor közötti dialógus, a vezérlő és interpretációs para
méterek megadása ezen történik.

2. Automatizálás: Törekedni kell arra, hogy az interaktív lehetőségek biztosí
tása mellett a tisztán adatfeldolgozási feladatokat teljes mértékben automati
záljuk. Mindenekelőtt a feldolgozás előkészítés, a job szervezés és az adattár 
levizsgálása történik automatikusan. Ezzel lehetőséget biztosít a rendszer az 
előzetes manuális munka minimálissá tételére. Különösen jelentős lesz ez a lehe
tőség a digitálisan rögzített szel vény adatok tömeges elterjedése után, mivel ekkor 
nem mindig lesz lehetőség az analóg anyagok részletes tanulmányozására.

3. Modularitás: A KÉR rendszer önálló program modulokból épül fel. Ez 
azt jelenti, hogy az egyes interpretációs, adattári, illetve az ezeket szervező moni
tor programok egymástól független főprogramokként készülnek. A rendszer 
együttfutása programláncolással jön létre, a monitor programok aktivizálják az 
éppen szükséges adattári, vagy interpretációs programokat és azok a feladatuk 
elvégzése után újból a monitor programokhoz fordulnak.

A moduláris felépítés előnye, hogy lehetőséget biztosít a rendszer folyamatos 
fejlesztésére. Lehetőség van egy kezdetben kisebb igényű programcsomag gyor
sabb létrehozására.

További előny, hogy csak az adott feladatnak megfelelő feldolgozó progra
mok kerülnek behívásra, míg az adott esetben szükségtelenek nem terhelik az 
operatív memóriát.

4.  Mágneslemezes adattár: A nagy tárkapacitású (10 Mbyte) mágneslemezes 
háttértár lehetővé teszi a kis belső memoria (64 kbyte) kibővítését a közvetlen elé
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rési lehetőség segítségével. A mágneslemez egység fix lemezén helyezkednek el a 
KÉR programrendszer programjai, valamint a munka adattár. Itt biztosít he
lyet a rendszer az egyes programok nagyobb adattömbjeinek ideiglenes szeg
mentált elhelyezésére is.

A digitalizált szel vény értékeket, valamint kút-, szelvény- és kőzeffizikai 
konstansokat tartalmazó törzsadattár a cserélhető mágneslemezen kerül elhe
lyezésre. Ugyancsak ide kerülnek a feldolgozások végeredményei.

5. Szabványosított geofizikai szimbólumok: A KÉR rendszerben használt geo
fizikai szimbólumok szabványosítása elengedhetetlen a rendszerrel való egyszerű 
geofizikai szintű kommunikáció érdekében. Mint a későbbiekben látni fogjuk egy
séges hivatkozásokkal lehet kérni adott eljárások végrehajtását, vagy tetszőleges 
adatok lehívását az adattárból.

6. Vezérlés szervező programmal: Valamennyi geofizikai feldolgozó program 
szervezését egy monitor (szervező) program végzi. Ez biztosítja az adat- és job- 
szervezés rutinszerű részeinek nagyfokú automatizálását . A felhasználó kérései
nek megfelelően összeállítja az adott feldolgozáshoz szükséges programok és adat
tömbök listáját. Megfelelő sorrendben behívja és elindítja az egyes feldolgozó 
programokat. Lehetőséget biztosít a részeredmények on-line levizsgálására és a 
feldolgozási folyamat interaktív módosítására.

A KÉR programrendszer összefoglaló folyamatábrája látható az 1. ábrán. 
A rendszer három eltérő funkciójú programcsomagból épül fel:

1. Adattári programcsomag.
2. Monitor (szervező) programcsomag.
3. Geofizikai feldolgozó programcsomag.

A fenti programcsomagokat három rendszeren kívüli előkészítő program 
egészíti ki:

— digitális szel vény adat-ellenőrző és mélységegyeztető
— törzsadattári felvivő
— programtár- feltöltő és karbantartó program.

A KÉR rendszer szervezésénél nagymértékben támaszkodtunk a mágnes- 
lemezes file-kezelés nyújtotta lehetőségekre. A TPA 70-es számítógép operációs 
rendszere háromszintű adatelérést tesz lehetővé. Ezt a hármas hierarchiát mind 
az adattár, mind pedig a programtár és a rendszervezérlés megtervezésekor ki
használtuk. Az alábbi táblázat bemutatja az egyes mágneslemezes adattárolási 
szintek és a karotázs adattár, ill. karotázs programtár fogalmainak megfelelte
tését.



1. ábra.
1. A datm inőség  ellenőrző és m élységegyeztető p rogram  2. A d a ttá ri felvivő p rogram  3. Job-szervező 
program  4. A d a ttá r i lehozó p rogram  5. Feldolgozás vezérlő p rogram  6. Á ltalános o u tp u t program  
7. E red m én y  felvivő program  8. A d a ttá ri ru tin o k  9. In te rp re tác ió s p rogram ok 10. P ro g ra m tá r 
k a rb a n ta r tó  p rogram  11. Új in te rp retációs p rogram  12. F ix  lemez. M unka-és a d a ttá r  73. C artridge. 
T ö rzsad a ttá r 14. J a v íto t t  arch ív  szalag 15. Terepi d ig ita lis szelvények 16. I ro d áb a n  d ig ita lizált 
szelvények a) In te rp re tác ió s p rogram ok b) M onitor p rogram ok c) A dathordozók d) A d a ttá ri

p rogram ok

Puc. 7.
1. Программа контролирования данных и согласования глубин. 2. Ппограмма записи данных в 
анкопитель. 3. Программа организации работ. 4. Программа управляющая обработкой. 5. 
Программа запроса данных из какопителя данных. 6. Общая „output” программа. 7. Програм
ма записывающая результаты. 8. Библиотенйые подпрограммы. 9. Интерпретационные прог
раммы. 10. Программа ухода за библиотекой данных. 77. Новая интерпретационная прог
рамма. 12. Фиксированный диск. Рабочая библиотека и библиотека данных. 13. Cartridge. 
Основная библиотека данных. 14. Исправленная архивная лента. 15. Полевые цифровые 
диаграммы. 15. Диаграм мыоцифроваьйые в лаборатории, а) Интерпретационные прог
раммы. б) Мониторные программы, в) Носители данных, г) Библиотечные программы.

Fig. 1.
1. D a ta  Q u a lity  C ontrol an d  D ep th  A djusting  P rogram  2. D a ta  H an d lin g  P ro g ram  3. Jo b  O rgani
zing P rogram  4. D a ta  L oad  P rogram  5. Process C ontrol P rogram  6. G eneral O u tp u t P rogram  
7. R esult L o ad in g  P rogram  8. D a ta  Store R ou tines 9. In te rp re ta tio n  Program s 10. P ro g ram  Store 
Supervisor 11. N ew  In te rp re ta tio n  P rogram  12. F ixed  Disc. O perative and  Mass Store 13. C artridge. 
Main D a ta  S tore 14. Corrected A rchives T ape  15. D ig ita l Field  Logs 16. M anually  D igitized Logs 
a) In te rp re ta tio n  Program s b) M onitor P rogram s c) D a ta  C arriers d) D a ta  Store P ro g ram s

Példaképpen bemutatjuk egy karotázs szelvény ZI, Z2 mélységintervallum
ban levő szakaszának lehívását az adattárból.

A lehívás két utasítással történik:
TNIT (WELL, LOG, N, ERROR)

GET (N, Zl, Z2, MASS, HEAD, ERROR)
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ZI, Z2 — mélységintervallum határok
MASS — tömbnév, ide kerülnek a szel vény adatok
HEAD — tömbnév, ide kerülnek a szelvény fejléc információk.

A feldolgozások megrendelése a KÉR rendszerben az alábbi opciók szerint 
történik.

A felhasználó választhat az interaktív és az automatikus üzemmód között. 
Az automatikus üzemmód feltételezi a különböző paraméterek lyukszalagra 
való előzetes rögzítését. Ilyen esetben valamennyi feldolgozás közbeni beavat
kozási lehetőséget kizár a monitor.

Rendelhető pontonkénti vagy rétegenkénti feldolgozás. Rétegenkénti fel
dolgozásnál a monitor automatikusan begenerálja a feldolgozási gráfba a réteg
határ kijelölő és jellemző érték meghatározó programokat.

A kútnév és a mélység intervallum mellett meg kell adni a litológia típusát is.
A kért eljárást, vagy eljárásokat általában a meghatározni kívánt paraméter 

vagy paraméterek szabványos azonosítóinak megadásával definiálhatjuk. Lehe
tőség van a végeredmény meghatározásához szükséges részeljárások konkrét 
megnevezésére is. Ilyenkor a feldolgozás ezek felhasználásával történik. A teljes 
feldolgozási gráf meghatározása egyébként automatikus. A monitor megvizsgál
ja, hogy a kért eredmények az adattárban megtalálhatók-e. Ha egy korábbi fel
dolgozás már előállította azokat, akkor a rendszer ezt bocsátja a felhasználó 
rendelkezésére. Egyébként a monitor a programtári nyilvántartást vizsgálja. 
Egy adott eredmény meghatározására a rendszer tetszőleges számú eljárást tar
talmazhat a különböző szelvényezettségi és tároló viszonyoknak megfelelően. A 
különböző eljárások effektivitása prioritás értékekkel van figyelembe véve. Li- 
tológiai típusonként eltérő prioritási sorrend adható meg. A feldolgozási gráf 
összeállítását a monitor a legnagyobb prioritású eljárás vizsgálatával kezdi el. 
A nyilvántartó táblázatokból megkeresi az eljárás input adat szükségletét. Meg
vizsgálja az adattár tartalmát. Az adattárban nem levő input adatokat megkísérli 
egy alprogrammal előállítani. Ehhez az alprogramot a főeljárással megegyező mó
don vizsgálja le. Az input oldalról kielégíthető alprogramok összessége alkotja 
végül a feldolgozási gráfot, amely egy mágneslemezes táblázatban kerül elhelye
zésre. Ha egy program input igénye semmiképpen sem elégíthető ki, a monitor 
eggyel alacsonyabb prioritású, ugyanazon paraméter előállítására képes prog
ramot keres.

Algoritmikusán a feldolgozási gráfnak egy mátrix felel meg, amelynek leg
első eleme a felhasználó által kért eljárás. Az automatikus feldolgozás során min
den eljárás alprogramjai a mátrix rákövetkező sorában kapnak helyet. Minden 
eljárás a mátrix adott sorában két egymás utáni helyet foglal el, ahol az eljárás 
neve és a többi programmal való kapcsolata van nyilvántartva.

Ezen információk tárolása numerikus kódokkal történik, és dinamikusan 
változik új alprogramok generálásánál, illetve eljárások vagy alprogramok cse
réjénél. A mátrix adattári, illetve programtári levizsgálása az alprogramok vizs
gálatával kezdődik.

A feldolgozási gráf elkészülése után a felhasználó által kért eljárás előállításá
hoz szükséges adattári és programtári eljárások kimentődnek a mátrixból, és 
újabb gráf generálása következik.

A fenti automatikus jobb generálás lényege, hogy egy kért eljárás input adat 
igénye előre, a programrendszerbe kapcsolásakor rögzíthető, és ez vagy az adat
tárból elégíthető ki, vagy egy másik program alkalmas a hiányzó input előállí
tására. Olyan programok esetén, amelyek különböző geofizikai paraméterekkel
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is dolgozhatnak (pl. mélységegyeztető, cross-plot stb.), a monitor lekérdezi az ér
telmezőt a használandó paraméterekről.

Lehetőség van a számítógépes karotázs értelmezésben igen gyakori iterá
ciós eljárások egyszerű megvalósítására. Ehhez egy iterációs kritérium vizsgáló 
alprogram készül, amelyet a monitor kezel. Ez lehetővé teszi az automatikus 
visszaléptetést a feldolgozási gráf megadott alprogramjára mindaddig, amíg az 
iterációs kritérium nem teljesül.

Lehetőség van a KÉR rendszerben standard eljárások rögzítésére is. Ezekre 
speciális nevekkel lehet hivatkozni. A feldolgozási gráf ilyenkor a priori rögzítet
ten egy mágneslemezes táblázatban van elhelyezve. A standard eljárások hasz
nálata elsősorban a területi feldolgozásoknál indokolt .

Az interaktivitást a monitor feldolgozás közben a következő szolgáltatások
kal segíti.

— Lehetőséget biztosít minden egyes alprogram lefutása után a részered
mények megjelenítésére.

— A feldolgozás megváltoztatott paraméterekkel a feldolgozási gráf te t
szőleges alprogramjától újra indítható.

— A feldolgozási gráf alkalmas pontjaiba további a programtárban fellel
hető alprogram illeszthető. Az új alprogram helyét a gráfban a monitor 
automatikusan jelöli ki.

Befejezésül szeretnénk bemutatni egy interaktív mélységegyeztető progra
mot az interaktív geofizikai feldolgozó programok illusztrálására.

A program egy etalon szelvényhez transzformálja a többi szelvény mélység
skáláját. Először az etalon szelvény és a korrigálandó szelvények páronként meg
jelenítésre kerülnek a grafikus display-en (2. ábra). Az interpretátor a fonálke
reszt segítségével tetszőleges számú összetartozó jellegzetes pontot jelölhet a két 
szelvényen. Ezt elvégzi a teljes feldolgozandó intervallumra és valamennyi fel
használandó szelvényre. Az összetartozó mélységértékek a memóriában tárolód
nak. Az interpretátor tevékenységének befejezése után a program valamennyi 
korrigálandó szelvény és az etalon szelvény összetartozó mélységértékeihez ma
gasabb fokú polinomot illeszt (3. ábra). A kapott polinomokkal transzformálja a 
korrigálandó szelvény mélységskáláját.
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