
III. ÖSSZEFOGLALÁS
A karotázsszelvények helyes mélységegyeztetése az értelmezés elenged

hetetlen előfeltétele. A bemutatott eljárás lehetővé teszi, hogy a vizuális szem
lélettől és az interpretátor tapasztalatától megfosztott számítógép a mérés 
és a kiértékelés közötti lépcsőfokra, a relatív mélységegyeztetésre is használ
ható legyen.

Az alkalmazott matematikai eljárás biztosítja, hogy tetszőleges számú 
görbesereget figyelembe véve, a mélységeltérés leírására bevezetett polinom 
segítségével a harmonikaszerű mélységkorrekció matematikai megfogalmazást 
nyerjen.

Mivel a matematikai eljárás a mélységpontok számát nem változtatja meg, 
— a keresztkorrelációval ellentétben a széleken hiányos szakasz nem lép fel — 
célszerű egymásután olyan intervallumokat korrigálni, amelyek megegyez
nek a kábelen levő mélységjelek távolságával.

A mélységeltérést leíró polinom nulladfokú tagja a szondák vonatkoztatási 
pontjainak eltérését, az első és másodfokú tagja a kábelnyújtásból származó 
pontatlanságot, a magasabb fokú tagok pedig a szonda beakadásából, harmo
nikus rezgőmozgásából és az észlelő folyamatos korrigálásából adódó eltérést 
írják le.

Az eljárás alkalmazása nem teszi szükségessé valamely görbe kitüntetett 
szerepét, de biztosítja azt a lehetőséget is, ha egyes szelvényeket nem szükséges 
korrigálni, akkor ezeket etalonoknak tekintve, felhasználásukkal csak a fenn
maradó szelvényeket egyeztessük.

A kidolgozott módszer a mélységeltérést nem találgatással határozza meg, 
hanem kiszámolja azt, így még a keresztkorrelációs eljárásnál is lényegesen 
gyorsabb annak ellenére, hogy nem csak a lineáris eltolódást veszi figyelembe.

A mélységegyeztetésre kidolgozott módszer nemcsak karotázsszelvények 
korrigálására használható, hanem minden olyan esetben, amikor függvények 
„párhuzamosítására” van szükség.

A jelenleg MINSZK — 32 tíjmsú számítógépen működő mélységegyeztető 
program ismertetésére és numerikus eljárások bemutatására egy következő 
cikkben kerül sor.
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