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Karotázs elektromos látszólagos fajlagos ellenállás 
elméleti értékek számítása 

diszkrét konvoluciós módszerrel
DR AH OS DEZSŐ*

A dolgozat a radiális rétegezettségü karotázs elektromos modellre vonatkozó direkt feladat numerikus 
megoldását tárgyalja a diszkrét konvolúciós módszer alkalmazásával. Röviden ismertetjük a diszkrét 
konvolúciós numerikus módszert, amelynek pontosságát ismert kimenetű transzformáció numerikus 
megoldásával szemléltetjük. Levezetjük azokat a képleteket, amelyekkel az ideális potenciál és gradiens 
szondák, valamint a hételektródás laterolog elméleti látszólagos fajlagos ellenállás értékei számíthatók. 
A  kapott eredmények jó egyezést mutatnak az irodalomból ismert, L. M. Alpin által számított értékekkel.

В работе обсуждается численное решение прямой задачи для модели электрического 
каротажа с радиальным распределением слоев, которое проводится с помощью метода 
дискретной конволюции. Коротко изложен численный метод дискретной конволюции, точ
ность которого наглядно поясняется при помощи численного решения трансформации с 
известным вмходом. Вывечены также те формулы, с помощью которых могут быть рас- 
читаны теоретические значения кажущегося удельного сопротивления идеальных потен- 
циального и градиентного зондов, а также семиэлектродного латеролога. Полученные резуль
таты показывают хорошее согласие с известными из специальной литературы значениями, 
расчитанными Л. М. Альпиным.

The paper deals with the numerical solution of the electrical direct problem of Well Logging by apply
ing the discrete convolution method. The discrete convolution method is effective in the numerical solution 
of linear integral transforms. The method is described briefly and its accuracy is illustrated by calculating 
such an integral transform the output function of which is known analitically. In the paper formulas are 
derived to calculate the apparent resistivities of normal, lateral and laterolog arrangements. The results 
calculated by discrete convolution show good agreement with those calculated earlier by L. M . Alpin.

Bevezetés

A geofizikában számos direkt feladat megoldás integráltranszformáció for
mában ismert. Ilyen például az elektromos potenciál, vagy az elektromágneses 
térjellemzők felszíni eloszlása horizontálisan rétegzett modell felszínén. Hasonló
képpen integráltranszformáció írja le a karotázs elektromos probléma matema
tikai megoldását radiálisán rétegzett, horizontális értelemben végtelen vastag 
réteg esetén. Az ilyen modell tengelyében elhelyezkedő ideális potenciál- és gra
diens szondaelrendezésekre vonatkozó elméleti látszólagos fajlagos ellenállás kife
jezések a következők (lásd pl. DakJinov, 1962):

( 1 )

* ELTE Geofizikai Tanszék
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es

ahol Rm\ a fúróiszap fajlagos ellenállása és
L: a megfelelő elrendezés szondahossza.

A fenti kifejezésekben szereplő integrálok lineáris integráltranszformációk, 
mégpedig cosinus-Fourier, illetve sinus-Fourier transzformációk. A C^m) függ
vény a transzformáció bemeneti függvénye, amely a modell geometriai és elektro
mos paramétereit tartalmazza. A cos (mL), si n(mL) függvények a transzformációk 
magfüggvényei, amelyek a szondaelrendezésre jellemzőek.

Az ilyen típusú integrálok numerikus értékeinek meghatározására célszerű 
alkalmazni a diszkrét konvolúciós számítási módszert, amelyet D. P. Ghosh dol
gozott ki, de a módszer alapötlete már egy korábbi publikációban ( F. M. Golc- 
mann, 1959) is megtalálható. Ghosh ezt a módszert a különféle elektromos (elekt
romágneses) módszerek elméleti görbéinek számítására használta. Tapaszta
latok szerint a számítási idő ezzel a módszerrel a korábbiaknak átlagosan tized- 
századrészére csökkenthető. Ez az előny annak a következménye, hogy az osz
cilláló magfüggvények mellett sima lefutású bemeneti függvények szerepelnek.

A diszkrét konvolúciós számítási módszer elvi megvalósítása már korábbi 
publikációkban bemutatásra került (Drahos D .— Salát P. 1973, Salát P. 1974), 
ezért itt ennek csupán lényegesebb részleteit közöljük. A dolgozat célja a karo- 
tázs elektromos probléma ilyen módon történő numerikus megoldásának részletes 
ismertetése.

A diszkrét konvolúciós számítási módszer
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2 . Az Sj szűrőegyüttható sorozat értékeinek pontossága;
3. A szűrőegyüttható sorozat j a, j b indexekkel jellemzett csonkításának hatása.
A tapasztalatok szerint az X(f )  spektrumok a frekvencia növekedésével rohamo
san csökkennek. A spektrumokat gyakorlatilag nullának tekintjük, ha az

— !— ^ ----- < 1 0 " 8 - 1 0 - 9 (26)

m ax{|Z(/)|}
feltétel teljesül. A j a, j b indexek beállítása úgy történik, hogy az ezeken a helyeken 
felvett együttható érték a maximális abszolút értékű együttható értékének kb. 
1 0 _4-szerese legyen.

A felsorolt három hibakomponens hatását együttesen vizsgáljuk úgy, hogy 
olyan bemeneti függvény transzformáltját állítjuk elő diszkrét konvolúcióval, 
amelynek kimeneti függvénye analitikusan ismert, és spektruma hasonló a lát
szólagos fajlagos ellenállás számításánál előforduló függvények spektrumához. 
Ugyanakkor a transzformáció magfüggvénye megegyezik az (1 ) potenciál szon
dára vonatkozó integrál magfüggvényével. Ilyen tulajdonságú a

(27)

integrál. A (4) logaritmikus helyettesítések titán a bemeneti függvény
x (u) =  eu e~ßU (28)

alakú lesz. Ennek normált abszolút Fourier spektruma az 1. ábrán látható. Az 
ábra szerint a z /*  =  5jln( 10)-nék választott vágási frekvenciánál a függvény- 
érték kisebb, mint a maximális érték I# - 8-szorosa. Mintavételi távolságként így 
az ennek megfelelő A =  ln( 10)110 értéket választottuk (ez az m változó tarto
mányban dekádonként 10 mintát jelent). A fenti transzformációnak megfelelő 
h(t) súlyfüggvény a következő:

h (t) =  exp ( — t) cos (exp ( — £)) , (29)

i .  ábra. Az е*е~е* függvény normált abszolút Fourier spektruma,/* =  5fin(10)

Puc. 1. Нормированный абсолютный Фурье-спектр функции ё е ~ е\ j*  =  5/ н (10)
Fig . 1. Normalized absolute Fourier spectrum of the function é e —̂ . The cutoff frequency:

/ *  =  5lln(10)
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amelynek abszolút Fourier spektruma a 2. ábrán látható. A spektrumból számí
tott s(t) együttható függvényt pedig a 3. ábra tartalmazza. Ennek a függvénynek 
a (23)-szerint előírt mintavételezése, majd ennek csonkítása után j b — j a + 1  =  72 
szűrőegyütthatót kaptunk.

A (27) kifejezés bal oldalán szereplő intégrál közelítő értékét a q — exp{-lA) 
helyen ezek után az alábbi diszkrét konvolúció szolgáltatja:

2  lexP ((* Л -  oc) exp (  -  exp ( ( / - j )  -  a ))} s} . (30)
i = í a

2. ábra. A  (29) képletben szereplő súlyfüggvény spektrumának abszolút értéke 

Puc. 2. Абсолютное значение спектра весовой функции, фигурирующей в формуле (29) 
Fig. 2. The absolute Fourier spectrum of the weighting function in equation (29)

3. ábra. A koszinusz magra vonatkozó s(t) együttható függvény 

Рис. 3. Функция коэффициентов s(t), относящаяся к косинусовому ядру 
Fig. 3. The coefficient function s(t) derived from the cosine kernel function

A fenti képlet alapján, valamint (27) jobb oldalából számított integrálértékek 
összehasonlító adatait az 1. táblázat tartalmazza. A táblázatban a közvetlenül és 
a diszkrét konvolúcióval számított értékek közötti különbségek jellemzőek a 
diszkrét konvolúciós számítási módszer pontosságára. Az eredmények igen jó 
egyezése (eltérés csupán a hatodik jegyben tapasztalható), igazolja, hogy mind az 
/*  vágási frekvencia megválasztása, mind pedig az együtthatórendszer pontos
sága és hossza megfelelő.
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1. táblázat — Таблица — Table
A  (27) képletben szereplő integráltranszformáció kimenetének számítása diszkrét konvolúcióval 

és analitikusan. Az eredmények jó egyezése a számítási módszer pontosságát szemlélteti

Расчет выхода интегральной трансформации, фигурирующей в формуле (27), 
с помощью дискретной конволюции и аналитически.

Хорошее согласие результатов наглядно поясняет точность метода расъета
Calculation of the output of the integral transform in eq. (27) by discrete convolution and analitically. 

The good agreement between the two results illustrates the accuracy of the method

Látszólagos fajlagos ellenállás értékek számítása

1. Potenciál elrendezés
Az (1 ) kifejezést írjuk az alábbi formában:

(31)

A közeg-modell a p =  p (Bv rv  B2, r2, ...., rn_v Bn) paraméter vektorral jellem
zett, ahol rt és Bt a megfelelő henger határfelületek sugarai, illetve a radiális 
rétegek fajlagos ellenállásai. Ilyen modellre a Сг{р, m) függvény konkrét alakja 
megtalálható a Drahos D . (1982) publikációban. Ennek m-+0 esetre vonatkozó 
aszimptota függvényét jelöljük ibe m)-mel:

A be (p, те) =  lim Cx {p, те) =  V  K 0 (тег,). (32)
m- 0  /t i  Bx

Az Abe (P, ш) bemeneti aszimptota függvény cosinus-magra vonatkozó transz - 
formáltja analitikusan meghatározható:
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^  =  1 + —  Í  {Cx(p, m) -  A be ( m)} [(mL) cos (mL)\ —  + A PM (p, L ) .

Iíx 7t J Ш
0

(35)
Ezzel az átalakítással a kimeneti függvény egy részét analitikusan határoztuk 
meg. Ugyanakkor a transzformáció bemeneti függvénye így közelítőleg sávkor
látozott, azaz numerikus integrálásra kedvező alakú.

Ezek után írjuk át (35)-öt diszkrét konvolúciós alakba:

4a — d ábra. Különböző modellekre vonatkozó x(t) bemeneti függvények normált abszolút Főúrié
spektrumai

Puc. 4a -  d. Нормированные абсолютные Фурье-спектры входных функций x(t), относящихся
к различным моделям

Fig. 4а— d. The normalized absolute Fourier spectrum of the input function x(t) for different
models
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lesz, amelyből (16) szerint az

sp (,t) =  J sinc hp (t — u) du (39)

integrál t — jA  +  ccp helyeken vett értékei adják az Sj szűrőegyütthatókat.
Az /*  vágási frekvencia meghatározásához néhány modellre kiszámítottuk 

a (37) bemeneti függvény spektrumának abszolút értékét (4a — d ábra). Ezek 
alapján látható, hogy a z /*  =  5jln(10) vágási frekvencia (A =  ln{10)jl0 minta
vételi távolság) ebben az esetben is megfelelő. A vázolt algoritmussal számított 
látszólagos fajlagos ellenállás értékeket összehasonlítottuk az irodalomból ismert 
( L . M. Alpin, 1938), más számítási módszerrel kapott eredményekkel. Az ered
ményeket a 2a — d táblázatok tartalmazzák. Az összehasonlítás azt mutatja, 
hogy a kétféleképpen leszármaztatott anyag között leggyakrabban a negyedik 
jegyben tapasztalható eltérés, ennél ritkábban mutatkozik eltérés a harmadik 
jegyben.

2.a — d táblázat — Таблица — Table
A diszkrét konvolúcióval számított és az L.M. Alpin által kapott elméleti látszólagos fajlagos 

ellenállás értékek összehasonlítása
Сравнение значений кажущегося удельного соротивления, 

расчитанных при помощи дискретной конволюции, 
с теоретическими значениями, погученными Л.М.Агъпиным

Comparison of the apparent resistivities calculated by discrete convolution and those of calculated
by L.M. Alpin

a b
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2. Gradiens elrendezés
Ideális gradiens elrendezésnél a (35)-nek megfelelő alak a következő:
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valam int

DU =  RPa(LA^ )  R̂pa (LA^ )

LA1M1 LAiMi

A (46a —d) képletekben az R% ideális potenciál elrendezések argumentumában 
szereplő indexes L mennyiség az illető elrendezés szondahossza, az indexek pedig 
a megfelelő elektródákat jelölik, amelyek a következők:

A0, Av A2: a központi tápáram elektróda, illetve a két fókuszáló áram
elektróda;

Mv M2: az / l0-hoz közelebbi potenciál elektródapár és
Nv N2: az A0-tól távolabb elhelyezkedő potenciál elektródapár.
Az A L7, B L1, CL1 és DL1 mennyiségek különböző hosszúságú potenciál lát

szólagos fajlagos ellenállások lineáris kombinációi. Egy r segédváltozó beveze
tésével a potenciál látszólagos fajlagos ellenállás kifejezés felírható a következő 
alakban:

(48)
A fenti képletben az integrálokat összevontuk, így egyetlen transzformációs 
magfüggvényt kaptunk, amely az (mr) szorzat függvénye. Itt nem írjuk fel, 
de hasonlóképpen előállítható CL1 és DL1 a fenti módon.

így az AL7, BL1, CL1 és DL1 kifejezéseiben szereplő integrálok négy külön
böző s^, s?, sj, illetve s^ szűrőegyüttható sorozat segítségével állíthatók elő. 
A szűrőegyüttható sorozatok a laterolog geometriai elrendezéstől függenek. 
A (48) típusú felírási módszernek az az előnye, hogy a keresett értéket egységesen 
az r =  1 helyettesítési értéknél állítják elő. Kilencelektródás laterologra a szá
mítás a fentiekhez hasonlóan történik, itt ugyancsak négy együttható sorozatra 
van szükség.

Illusztrációként bemutatunk néhány elméleti látszólagos fajlagos görbét 
a Baráth Drahos D ., Kovács J.-né, Salát P. (1978) publikációból az 5a — c 
ábrán, melyek az ismertetett algoritmussal készültek. Az eljárás nemcsak elmé
leti görbék számítására alkalmas, hanem gyorsasága és egyszerűsége miatt be
építhető interpretációs programrendszerekbe is.
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