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A PLOT-technikán alapuló kvantitatív karotázs 
interpretáció és logikája

I. rész

K I S S  B E R T A L A N *

A  számitógépes karotázs interpretáció egyik leghatékonyabb grafikus-analitikus eszköze a plot 
(cross-plot)-technika. Feltárja két vagy több mért, illetve számított adat közötti statisztikus, korrelációs 
kapcsolatokat. Lehetőséget nyújt az interpretációs modellekben alapvető szerepet betöltő fizikai mennyisé
gek reprezentatív értékeinek megállapítására, bizonyos mérési hibák kiküszöbölésére.

E  cikk a plot-technika alkalmazási sémáját kívánja bemutatni; kitér egy-két fontos interpretációs 
feladatra és érinti a továbbfejlesztési lehetőségét is.

Самым еффективным графическо-аналитическим средством каротажной интерпре
тации на ЭВМ является техника выводов (кросс-плот). Этим выявляются статистические 
и корреляционные связи между двумя или более измеренными или расчитанными данными. 
Дается возможность определить репрезентативные значения физических величин, выполня
ющих основную роль в интерпретационных моделях, устранять некоторые ошибки в из
мерениях.

В статье показывается схема применения, останавливаясь на некоторых важных 
интерпретационных задачах, касаясь возможности дальнейшего развития.

The cross-plot technique is one of the most effective graphic-analytical means of computerized 
interpretation of well log data. It helps to find  the statistical and correlative relationships between two or 
more data either measured or calculated. This technique also allows the determination of the representative 
values of physical quantities playing fundamental role in the interpretation model and the elimination 
of some measuring faults.

This paper shows some patterns o f  application of this technique involving on or two important 
tasks of interpretation and pointing out the possibilites of further developments as well.

A mélyfúrási geofizikai mérési adatok term észetü kn él fo g v a  összetettek. 
A hasznos információn kívül rendszerint több fajta — az extrém mérési körül
ményektől származó — a hasznos információkat torzító tényezőt is tartalmaz
nak, ezek figyelembevétele rendkívül számolásigényes (nehéz) feladat.

A modern fizikai-matematikai szemlélet alapja a kőzetek karotázs paramé
tereinek feldolgozásában a valószínűségelmélet alapján történő gondolkodás. 
Annak a felismerése, hogy a kőzetek valamennyi jellemzője és a közöttük fenn
álló függ vény kapcsolatok sztochasztikus jellegűek, így azok kezelésének, feldol
gozásának a valószínűségelmélet, a matematikai statisztika, sőt újabban az in
formációelmélet módszereinek felhasználásával kell történnie. Ehhez hozzájön 
még az is, hogy a karotázs szelvények felvételekor és a szelvényadatok további 
feldolgozásakor, azaz a szelvényadatoknak a számítási folyamatokba való be
vezetése során szisztematikus hibák is fellépnek, így azok kiszűrése vagy legalább
is csökkentése alapvető feladat a szelvényadatok feldolgozása és értékelése 
során.

A kőzetek megismerése a karotázs paraméterek alapján, a kőzettani össze
tétel meghatározása, fontos fizikai jellemzők kiszámítása a geológusok és a tá
rolómérnökök számára, a kőzetekről alkotott modellgondolkodással történik.

* Kőolajkutató Vállalat, Szolnok, Pf. 85. 5001
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A fejlődés útja az, hogy a litológiai összetétel és az ipar számára fontos kőzet
fizikai jellemzők meghatározásának pontosságát állandóan növelni kell, és ennek 
érdekében egyre több olyan kőzetalkotó anyagi komponenst és strukturális tu
lajdonságot kell figyelembe venni a modellekben, amelyek számottevően befo
lyásolják az ipar számára meghatározandó paraméterek számát, megbízhatósá
gát. Egyre bonyolultabbá válnak a kőzetekről alkotott geofizikai modellek.

A számítógépek lehetőséget nyújtanak e modern fizikai — matematikai gon
dolkodás megvalósításához a karotázs szelvények feldolgozása, értékelése és 
értelmezése terén. A valószínűségelméleti, matematikai-statisztikai és modell- 
elméleti gondolkodásmód egyik leghatékonyabb grafikus-analitikus eszköze a 
számítógépes karotázs interpretációban a két vagy több karotázsszelvény-pa- 
raméter mért, illetve ezekből számított adatok közötti statisztikus, korrelációs 
kapcsolatokat feltáró PLOT (cross-plot) — technika alkalmazása és az adathal
mazok statisztikai feldolgozása. A PLOT-technika lehetőséget nyújt a modellek
ben alapvető szerepet betöltő fizikai mennyiségek (konstansok) reprezentatív 
értékeinek meghatározására, a reprezentatív értékek bizonytalansági mértéké
nek megállapítására, egyúttal bizonyos szisztematikus mérési hibák kiküszöbölé
sére vagy legalábbis csökkentésére, ezáltal a szelvények és a modell közötti össz
hang minél jobb megteremtésére. [1]

1. A PLOT-ok alkalmazásának szükségessége, célja és fa jtá i

A számítógépes szelvényadat-feldolgozó rendszerek igénylik a szelvényértel
mező több-kevesebb közreműködését a feldolgozás folyamatában.

A feldolgozást megelőző adatellenőrzés a digitálisan regisztrált — vagy asz
talon digitalizált — szel vény adatok visszarajzolásával és az így kapott analóg 
görbék vizuális áttekintésével, összehasonlításával kezdődik. Meg kell jegyezni, 
hogy ezt megelőzően is végeznek ellenőrzéseket először terepi felvételkor, majd a 
bázishelyeken és a területi központokban, ahol a szelvények mélység helyességét 
és minőségét ellenőrzik. Ebben elsősorban az analóg felvételeknek van szerepük.

A szelvények helyes mélységegyeztetése a szelvényadat-feldolgozásnak fon
tos lépése, mivel akár pontonként, akár szakaszonként végzik a kiértékelést, a 
szelvények mélységi egyezése, illetve mélységhelyessége erősen befolyásolja a 
számított eredményeket. A pontonkénti kiértékelésnél nagyon lényeges, hogy az 
összetartozó pontok alapján végezzék a kiértékelést.

A mélységegyeztetés még ma is általában az interpretátor feladata:
— a durva (nagy) mélységeltolódásokat — referencia szelvény alapján — 

analóg szelvényen az interpretátor bejelöli és programmal elvégzik az 
eltolásokat;

— a finomabb (Ids) mélységeltolásokat pedig grafikus display-en végzik.
Az automatikus mélységegyeztetés nehéz feladat még egyszerűbb agyag

homok rétegsorokban is, összetett kőzetekben pedig megoldhatatlannak látszik.
Mindenesetre az adatelőkészítés az emberi tevékenység nagyobbik részét 

képezi a feldolgozás során.
A plotok, amelyek a különböző katorázsszelvények mélység szerint rendezett 

indikációinak és az interpretáció során számított paramétereknek 2- vagy 3-di- 
menziós ábrázolását jelentik, vizuális tájékozódás mellett, lehetővé teszik a mé
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rések és az interpretáció több szintű kalibrálását; a mátrix, az agyag és a fluidum 
jellemzők, valamint a függ vény konstansok meghatározását és az eredmények el
lenőrzését.
1.1. A PLOT-ok alkalmazásának szükségessége

A mélyfúrási geofizikai méréseket extrém körülmények között végzik:
— magas nyomás és hőmérséklet;
— horizontálisan (fúrólyuk, kisepert-, elárasztott-, érintetlen zóna, ese

tenként annulus) és vertikálisan (rétegek) inhomogén környezet (az 
egyes mérésekre a környezeti hatás eltérő és pontosan nem számba- 
vehető).

Ez akkor is így van ha a mélyfúrási geofizikai szelvények számítógépes ki- 
értékelési folyamatában alkalmazzák az alábbi korrekciókat:

— a mérési körülményekből adódó korrekciók (pl. vontatási sebesség, idő
állandó, .-..);

— a fúrólyuk hatásokkal kapcsolatos korrekciók (lyukátmérő, fúróiszap 
paraméterek, béléscső jellemzők) ;

— az előző két hatásból és szondajellemzőkből származó hibák (fázisugrás, 
rossz központosítás, illetve rossz lyukfalra való felfekvés, a lyukkörül
mények eltérése a korrekciós anyagok származtatási körülményeitől) 
korrekciój a (szűrése).

Az interpretációs modellek csak közelítik a valóságot:
— idealizált kőzetmodellből indulnak ki, több kőzetjellemző (pórusméret 

és szerkezet, nedvesítés, . . .) egy-egy interpretációs függ vény konstansba 
(В A , BM, BN )  van sűrítve, amelyeket az adott rétegsorban állandónak 
tekint (a valóság bonyolultabb annál mint amit egy modell figyelembe 
vehet);

— az interpretációs anyagok modellezett eszközöknél (FIN  LM , DE)  sta
tisztikus kiértékelésből származnak, és pl. az elektromos mérésekhez a 
számított interpretációs anyagok pedig idealizált feltételek (pont elekt
róda, homogén féltér, . . .) alapján készülnek.

Ezen okok miatt a mért és az ezekből számított értékek több-kevesebb hi
bával terheltek, ezért csak statisztikusan interpretálhatók.

A hibák kiszűrése, csökkentése alapvető feladat az interpretáció során, ezért 
a valóságos plot-okat összehasonlítják elméleti (modellmérésekből és elméleti szá
mításokból kapott) plot-okkal, és olyan korrekciókat (szelvény kalibrációs, függ
vénykonstans, interpretációs alapadat vagy modell) végeznek, hogy a valósá
gos és az elméleti plot-ok optimálisan illeszkedjenek egymáshoz. További lehe
tőségek vannak a pontosság növelésére, egyrészt ha a karotázs interpretáció 
output adatainak hisztogramjait hasonlítjuk össze a magadatok hisztogramjai- 
val, másrészt ha vannak a rétegsorban referencia rétegek, amelyekben vala
melyik tárolóparaméter nagy pontossággal ismert és ekkor összehasonlító inter
pretációt végzünk. [2]
1.2. A PLOT-ok felhasználásával elvégezhető

1. A kalibrációk ellenőrzése, korrekciója, mert
— a tiszta (agyagmentes) kőzetmátrix elektromosan nem vezető (klasszikus 

interpretációs alaptétel) RMA =  °o, így az BM  A-hoz FIN  MA, DEM A, 
AT MA és F I  =  0 értékek tartoznak,
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— a modellkutak alapkőzeteinek (LM , SD, DO) mátrixértékeit — ameny- 
nyiben az adott rétegsorban megtalálhatók — pontosan (FINLM , DE)  
vagy bizonyos értékintervallumon belül (A T )  a szelvényértékekből visz- 
sza kell, hogy kapjuk (ellenkező esetben a szelvények vagy egyes szel
vények nem hitelesek);

— a modellkutak alapkőzeteit (LM, SD, DO) harántoló fúrásokban mért 
szelvények értékpárjainak ponthalmaza a megfelelő elméleti plot-on a 
két kőzet görbeszakasza közé kell essen, ha ezt a kapcsolatot szénhidrogén 
(CH )  vagy agyag (SH, C Y ) nem zavarja meg (a valóságos és az elméleti 
plot-ok optimálisan illeszkednek),
(Az agyagtartalom hatása jelentős a FIN  LM, AT, R szelvényekre és 
kevésbé jelentős a DE szelvényre. A CH-tartalom szinte valamennyi szel
vényt befolyásol kisebb-nagyobb mértékben.)

— a számított paraméterek (litho-porosity) plot-jai alapján extrapolált
réteg víz jellemzőknek meg kell egyezniük az elméleti értékekkel.

\

2. A porozitás (elsődleges, másodlagos), alitológia (kőzetösszetétel), a réteg
tartalom (gáz, folyadék) típusának és a speciális mérési hibák (lyukfalegyenet- 
lenség, fázisugrás stb.) megállapítása, mert a másodlagos porozitású és a gáztá
roló, valamint a speciális mérési hibákkal jelentkező szakaszok a megfelelő plot- 
okon elkülönült ponthalmazt alkotnak. A kőzetösszetétel megállapítása az 1. pont 
alatt leírtak szerint történhet.

3. Az agyag-, a kőzet (összetevők) és a rétegvíz jellemzők, valamint a függ
vénykonstansok (BA, BM )  meghatározása (a megfelelő plot-okon egymáshoz is 
illesztjük ezeket az adatokat).

4. Az interpretáció eredményeinek (F I, VSH, SW )  és alapadatainak 
(RW, agyagjellemzők) ellenőrzése.

Tehát a PLOT-ok alapján a szelvényeket egymáshoz és az elméleti értékek
hez kalibráljuk, megállapítjuk a porozitás, a litológia, esetleg a rétegtartalom tí
pusát, a „speciális mérési hibákkal’ ’ jelentkező szakaszokat, meghatározzuk az 
interpretációs konstansokat és kőzet jellemzőket, ellenőrizzük az interpretáció 
eredményét.

1.3. A PLOT-ok típusai
A karotázs szelvények indikációi és az interpretáció során számított para

méterek ábrázolhatok plot-okon lineáris-, szemi- és bilogaritmikus, exponenciális, 
stb. skálán, azaz a mindkét tengelyen feltüntetett értékeken műveletek végeZ-

13 "I

hetők (pl. f(x) =  x, x2, ----- ?----- , LOG x, . . .).
X  ’ X

Leggyakrabban a PLOT-ok háromféle típusát használjuk:
1. A gyakorisági-plot (PLOH) — a hisztogram — az elsődleges vagy számí

tott adatok különböző diszkrét értékeinek egy adott mélységintervallumban 
való előfordulási gyakoriságát szemléltető kétdimenziós megjelenítési forma. 
A vizsgálandó változási tartomány szélső értékei, illetve a lépésköz beállítható. 
Bizonyos feltételeknek meg nem felelő pontok a vizsgálatból kirekeszthetők, a 
különböző PLOH-ok összevetése alapján, az egymáshoz rendelhető értékek meg
állapíthatók lehetnek. Az ábrázolt értékek várható eloszlásának megfelelő ská
lát (Un., log) használhatunk.
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2. A frekvencia-plot (PLOF) elsődleges vagy számított adatpárok előfordulási 
gyakoriságának kétdimenziós ábrázolására szolgál. A koordinátarendszerben 
megjelenített valamennyi ponthoz egy gyakorisági érték is tartozik, amely a hal
maz ugyanazon értékekkel jellemzett pontjainak számát adja meg.

3. A Z-plot (PLOZ) lehetővé teszi harmadik paraméter ábrázolását a síkbeli 
koordinátarendszerben azáltal, hogy egy harmadik szelvényt átlagol a megfelelő 
pontokban. (Háromdimenziós ábrázolás síkbeli megjelenítésére szolgál.)

A PLOT-okat kétféle méretben célszerű készíteni. Az egyik méret — ame
lyeken mind a mátrix pont — M A , mind a folyadékpont — FP  feltüntethető — 
durvább ellenőrzésekre ad módot.

A másik méret, amely az előbbinek kb. megduplázott mérete, azaz csak a 
fizikailag reális tartománynak felel meg és pontosabb ellenőrzésekre, illetve ponto
sabb M A I-к és agyag jellemzők meghatározására szolgál.

A plotok léptékeinek megválasztásánál, törekedni kell arra, hogy az egyes 
plotokon a modellkutak alapkőzeteinek tiszta vizes egyenesei görbéinek trendje 
kb. 45°-os szögiben helyezkedjenek el.

2. A PLOT — technikán alapuló kvantitatív karotázs interpretáció logikája

A mélyfúrási geofizikai szelvények tárolóparaméterek meghatározása cél
jából történő feldolgozásának folyamatát (1. ábra,)  követve mutatjuk be a 
PLOT-ok felhasználását. [10]

E folyamatnak három fő lépcsője van:
1. az adatelőkészítés,
2. az előértelmezés,
3. az értelmezés. ,
2.1. Az adatelőkészítési lépcső első fázisaiban elsősorban nyers (nem számított) 

adatokból készülnek a PLOT-ok, a digitálizálás és a szelvényhitelesítések ellen
őrzése céljából. Ezen fázisokban hisztogramok (PLOH)- és frekvencia plotok 
(PLOF) készülnek, felhasználva a Karotage Interpreter Subsystems (KISS) által 
szolgáltatott statisztikákat (a szelvényadatok szélső — MN, M X  és átlag — A VE 
értékeit):

— a PLOH-ok alapján kiszűrhetők a hibás (extrém) adatok és összerendez
hetek az egymásnak megfelelő szelvényértékek;

— a PLOF-ok alapján elvégezhető a szelvények hitelesítésének ellenőrzése, 
újrahitelesítése és a legszükségesebb alapadatok meghatározása.

A leggyakoribb PLOF-okat és kiértékelésük sémáját az ábra mutatja.
Az adatelőkészítés későbbi fázisaiban számított JM, JN, JO-litho-porosity 

— PLOF-ok és PLOZ-ok is szerepelhetnek:

1. ábra. A mélyfúrási geofizikai szelvények feldolgozásának folyamata a KISS-rendszerben. (Tároló
paraméterek meghatározása céljából.)

Puc. 1. Процесс обработки геофизических разрезов глубокого бурения в системе КПСС 
(с целью определения нефтесодержащих параметров).

Fig. 1. The flow-chart o f the well-log processing with the program package KISS (for reservoir
parameter determination).
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— a litho-porosity plotok alapján pontosíthatók a hitelesítések és elvégez
hető az előé^telmezéshez szükséges alapadatok meghatározása;

— a PLOZ-ok — melyek Z-paramétere rendszerint TGC, DL vagy SP — 
segítenek az agyagindikátorok kiválasztásában és az agyag jellemzők 
meghatározásában.

A litho-porosity plotpkon a pontok nagy szórása
— gázos vagy másodlagos porozitású szakaszokra,
— mérési hibákkal terhelt szelvényekre, vagy
— mélység hibákra, vagy
— helytelen intervallumokra való bontásra utal.
Az intervallumokra bontást az teszi szükségessé, hogy a komplex interpre

tációban az interpretációs konstansok (RW, RM F , M A I-k) intervallumonként 
változnak és a kőzetalkotók száma — az agyaggal együtt — nem haladhatja meg 
a hármat (esetleg a négyet).

A döntően nyers szel vény adatokból felépített PLOT-ok kiadása után a prog
ramrendszer futása — az adott fúrás feldolgozásában — megszakad. A plotokat 
az interpretátor(-ok) veszi(-k) kézbe és a megfelelő (burkoló) egyenesek behú
zásával, illetve overlay lapok alkalmazásával a tengelymetszeteken meghatároz
zák a mátrix adatokat, a rétegvíz- és iszapfiltrátum ellenállást, valamint kvali- 
tative megállapítják a kőzetet alkotó ásványi komponenseket, felderítik az eset
leges szelvényezési és hitelesítési hibákat.

Az így előkészített anyag képezi a további feldolgozási fázisok, input ada
tait.

2.2. Az előértelmezés során előtérbe kerülnek a számított adatok, valamint 
az ezekből készített döntően Z- és frekvencia plotok (PLOZ, PLOF). Ha az adat
előkészítési lépcsőben szelvény újrahitelesítésre volt szükség, akkor ebben a lép
csőben is valamennyi előbb már elkészült — de az újrahitelesítés miatt megvál
tozott — plot megismételendő.

Az ebben a lépcsőben készült PLOT-ok
— a szelvények hitelesítésének további ellenőrzésére (pontosítására),
— az agyagindikátor (-ok) kiválasztására, illetve ,, hitelesítésére” ,
— az interpretációs állandók ellenőrzésére és újabbak megállapítására, va

lamint '
— az alkalmazott formulák (interpretációs eljárás) helyességének megálla

pítására használhatók.
Az így elkészített anyag az interpretátorokhoz kerül, ahol a plotok alapján 

ellenőrzik:
— az interpretációs állandók (BA, B M , BN ), alapadatok (RW, kőzetjel

lemzők — M A-k, agyagjellemzők) és
— az alkalmazott formulák helyességét,

megállapítják a további feldolgozáshoz szükséges alapadatokat.
2.3. Az értelmezési lépcsőben újabb — döntően — frekvencia (PLOF) — és 

Z-plotok (PLOZ) készülnek, szinte kizárólag számított adatokból.
Az elkészült plotokat újra az interpretátorok kapják meg, akik ellenőrzik a 

kapott adatok és az alkalmazott eljárások helyességét, meghatározzák a további 
feldolgozáshoz, valamint a dokumentáció elkészítéséhez szükséges konstansokat,
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a permeabilis-impermeabilis tagoláshoz, a szénhidrogén- és víztároló szakaszok 
elkülönítéséhez szükséges paramétereket.

Amíg az előbb leírt ember — gép munkamegosztás a megfelelő automatikus 
kiértékelő programok hiányából fakad (megoldása igen nehéz) és a feldolgozás 
időbeli elhiizódását is eredményezi, addig a grafikus (fényceruzás) — display-ek 
megjelenítésével az interpretátor közvetlen bekapcsolása a számítógépi értelme
zésbe tudatos törekvéssé válik.

A számítógépes szelvényinterpretációnál törekedni kell az ember — gép kap
csolatának minél tökéletesebb megvalósítására, amelyet a jelenlegi szelvényezési 
és szel vény értelmezési színvonal indokol és valószínű, hogy sokszínűsége miatt 
erre a kapcsolatra még hosszú ideig szükség lesz. [1]

Bebizonyították, hogy az összehasonlító interpretáció (valóságos elméleti 
plotok, magadatok, bázis rétegek) során csökkennek a szisztematikus karotázs 
mérési hibák hatásai, továbbá az interpretációs modell hibájának hatása, ha a 
P 9 értéket használjuk az interpretációs végeredményeként az „abszolút” inter
pretáció által létrehozott P* érték helyett [2]:

ahol P 9 — a karotázs interpretációból elfogadott érték a vizsgált rétegben,
Pr — a paraméter nagy pontossággal ismert értéke a referencia rétegben, 
P* — az ,,abszolút”  karotázs interpretációból kapott érték,
P* — a paraméter interpretált értéke a referencia rétegben.

A kőolaj- és földgáztelepek készleteinek becsléséhez és a készletek leművelé
séhez fontos hozzájárulást ad a karotázs szelvények komplex interpretációja. 
A karotázs interpretáció iránti igény fokozódik a telepek leművelésének későbbi 
fázisaiban, a másodlagos és harmadlagos leművelési technológiák alkalmazása
kor, amik már nagyobb költségekkel járnak, így egyre több és pontosabb karo
tázs információt igényelnék.

Fokozottan felvetődik a pontosság, a megbízhatóság, az effektivitás kérdése 
a karotázs interpretációval szemben és ez a követelmény szabta meg a karotázs 
interpretációs módszerek és komplex rendszerek fejlesztését az utolsó 5 — 10 év 
folyamán mindenütt a világon. [2]

3. A PLOT interpretációs-technika továbbfejlesztése

A PLOT-technikán alapuló kvantitatív karotázs interpretáció gyakorlati 
alkalmazásai arra vezettek, hogy a kvantitatív karotázs interpretáció hatékony
ságának, megbízhatóságának növelése céljából ezt tovább fejlesszük és kidolgoz
zuk a LOGPLOT interpretációs technikát. Ennek alapvető feltételei, hogy biz
tosítsuk a megfelelő

— számítógépes (hardware) és
— matematikai (legvalószínűbb értékek meghatározása) hátterét.
A nyitott lyukszelvények interpretációja vonatkozásában (a tárolóparaméte

rek meghatározására) a normalizált asztatikus (NAM) és a total (TOTAL) el
járásokban valósulnak meg.

Ezek együttes jellemzői:
— lyukhatásokra (lyukátmérő, iszapjellemzők, . . .)  korrigált szelvényada

tokból indulnak ki,
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— a nem korrigálható szel vény hibákat (cycle skipping, rugosity, . . .) sta
tisztikus eljárással szűrik,

— a rétegvastagság, illetve a mérési körülmények (időállandó, vontatási 
sebesség, . . .) okozta hatásokat modellezett súlyfüggvényekkel korri- 
gálják,

— feltárják a függvénykonstansok (BA, BM , BN , BCP, . . .) lehetséges 
kapcsolatait,

— egy-egy paraméter meghatározását több úton biztosítják, azok pontos
ságának javítása érdekében,

— a kiinduló ellenállásparaméterek ( RT , R í , RXO, Dl/ DL)  meghatározása 
a valószínűségelmélet felhasználásával történik, pontosítását a legvaló
színűbb értékek meghatározásával végezzük,

— a számított paraméterek, a modell, a függ vény konstansok, az agyag- és 
fluidumjellemzők helyességének ellenőrzésére, pontosítására a PLOT-ok 
mellett a szintetikus LOG-okat is felhasználjuk (a számított szelvények 
száma megsokszorozódik).

A fentieken túlmenően a normalizált asztatikus módszer (N A M ), amely lé
nyegében egy áttekintő interpretációs rendszer: v

— a szelvényeket ,,formailag analóg alakra” transzformálja, majd páron
ként vagy egy szelvényt többel súlyozva szűri;

— az egyes szelvények előnyeinek asztatizálásával indikálja a tároló jellem
zőket (porozitás, agyagtartalom, szénhidrogén-telítettségstb.), így bizto
sítja a nem korrigálható szel vény hibák további kiszűrését, elősegíti a 
kis- és kettősporozitású tárolókban a szánhidrogének kimutatását, ala
pul szolgál a TOTAL számára a tároló jellemzők meghatározásának.
(Az eljárás során laboratóriumban vagy más módon meghatározott tá
rolójellemzők is felhasználhatók.)

A total (TOTAL) módszer:
— agyagos homokkő és komplex tárolók kiértékelésére szolgál;
— a LOGPLOT interpretációs ^technikát és a fél-automatikus PLOT-ki- 

értékelést alkalmazza ;
— a litológiai összetétel meghatározását a FIN LM , A T , DE , TG szelvé

nyek és a JM1, JN1, J01, JM2, JN2, J02 litho-paraméterek pptimális 
megoldásával végzi;

— az SP felhasználását agyagtípustól függően módosítja,
— a telítettségek számítását a legújabb eljárások alkalmazási tapasztala

tainak figyelembevételével végzi.
Tehát e két eljárás a szelvények, a karotázs paraméterek és az interpretációs 

modellek együttes javításának igényével lép fel.
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— mátrix
— iszap
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— iszap filtrátum
— minimum
— maximum
— iszap típus
— olaj
— frekvencia plot
— hisztogram
— Z-plot
— iszapellenállás
— iszapfiltrátum ellenállás
— rétegvíz ellenállás
— shale agyag ellenállása
— mikrolaterológgal mért ellenállás
— nyolc elektródás laterologgal mérő ellenállás
— mélybehatolású szondával mért ellenállás
— mélybehatolású laterologgal mért ellenállás
— mélybehatolású indukcióssal mért ellenállás
— optimális laterologgal mért ellenállás
—* sekély behatolású laterologgal mért ellenállás
— közepes behatolású indukcióssal mért ellenállás
— érintetlen zóna ellenállása
— elárasztott zóna ellenállása
— kisepert zóna ellenállása
— homok
— aleurit
— shale agyag
— természetes potenciál
— pszeudo természetes potenciál
— statikus természetes potenciál
— víztelítettség az érintetlen zónában
— maradék (kötött) víztelítettség
— kisepert zóna víztelítettség
— természetes gamma
— természetes gamma minimum (homok szint)
— természetes gamma maximum (agyag szint)
— kőzetmátrix térfogat
— /-ik  kőzetmátrix térfogat
— clay-agyag térfogat
— aleurit térfogat
— shale-agyag térfogat

víz
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