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Mélyfúrási geofizikai szelvények értelmezése 
kisszámítógépen (A CLAS-rendszer)

K O V Á C S  GYÖRGY*

Ez a cikk az SZ K FI-ben  1983-óta fejlesztés alatt álló komplett mélyfúrási geofizikai szelvény fe l
dolgozó rendszert, annak főbb specifikációit és néhány feldolgozó programját mutatja be.

В статье рассматривается система обработки данных ГИС, разрабатываемой в 
СКФИ с 1983 года, а также ее главнейшие спецификации и несколько обрабатывающих 
программ.

The paper deals with a complete well log analyser system and with its main specifications and 
presents some data processing programme belonging to the system. The system has been developed since 
1983 at the Hungarian Hydrocarbon Institute.

1. Bevezetés

Az SZKFI Geofizikai Főosztályán folyó szelvényértelmezési és módszertani 
feladatok megoldása során egyre nagyobb tömegű szelvény korszerű, kvantitatív 
feldolgozása vált szükségessé. E feladat hatékonyan csak egy komplett, számító- 
gépes értelmezési rendszerrel oldható meg. A GLAS rendszer, melynek kidolgo
zásával Intézetünk 1983 óta foglalkozik, a fenti feladat gyors, hatékony elvégzé
sére szolgál.

A CLAS-t egy HP — 9845B típusú asztali számítógépre fejlesztettük ki, 
HP — BASIC  nyelven. Jelenleg folyamatban van ennek átdolgozása egy TPA — 
1148-as gépre, FORTRAN  nyelvre.

A CLAS -elnevezés a COMPUTERIZED LOG ANALYSING SYSTEM  
szavakból származik. Ez egy gyors, interaktív rendszám, nem nagytömegű 
(50 —100) kút feldolgozásához. A rendszer egyidejűleg egy kútban 63 szelvényt 
(input és eredmény szelvény) képes tárolni és feldolgozni.

2. Hardware konfiguráció

Az Intézetünkben jelenleg üzemelő HP -9845B-s rendszer hardware kon
figurációja a következő:

— 180 kbyte operatív memória
— grafikus display (480x560  pont)
— beépített termikus grafikus printer
— 2 db beépített cartridge kazettás egység
— dual floppy disk (2x1  Mbyte kapacitással)
— grafikus mátrix nyomtató
— nagy felbontású digitalizáló
— 8 színű szelvény rajzoló plotter
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A HP — 9845B közvetlenül össze van kötve egy HP —9830-as géppel, melyen az 
adatelőkészítés, a szelvények digitalizálása folyik. A fenti hardware konfigurá
ciót mutatja be az 1. ábra.

Az adatok egy részét a feldolgozás végeztével archiválni kell, a többi (közbenső 
eredmények) törölhető.

A CLAS a szelvény feldolgozás folyamán kettős adattárolást használ. Az 
előkészítő fázisban az adatok egy ún. szelvény adattárban (LD B ) vannak el
helyezve. Itt történik a szelvények visszarajzolása a szelvény hibák javítása, az 
interaktív grafikus mélységegyeztetés, néhány korrekció, esetleges szűrések, 
át minta vételezés, réteghatár kijelölés, a mag adatok bevitele stb.

Az értelmezési eljárások során az adatok egy ún. munka adattárba kerülnek 
(WDB)  áttöltésre. Egy floppy lemez egy kút munkaadattárát tartalmazza. 
(A CLAS-ban egyszerre, 0.2m mintavételi köz esetén, max. 800m-nji fúrólyuk 
szakaszon lehet értelmezést végezni.) Az adattárak közötti adatmozgatást két 
paranccsal lehet elvégezni. {LGET és LPUT)

B. A vezérlő program
A vezérlő program egy értelmező rendszer leglényegesebb része. Ez tartja a 

kapcsolatot a szelvény értelmezővel (operátor), kezeli az adatokat, végzi a külön
féle programok betöltését és futtatását, üzeneteivel segíti az értelmező munkáját.

A vezérlő program kezeléséhez egy speciális nyelvet (GCL: Geophysical 
Control Language) dolgoztunk ki. A GCL parancsok ( COMMAND)  kidolgozásá-
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1. ábra. A CL AS rendszer hardware konfigurációja 
Рис. 7. Структура аппаратурного комплекса системы CLAS 

Fig. 1. The hardware configuration o f the CLAS system.

ban a szelvény értelmezésében használt terminológia és az interpretáció gyakor
lata volt a fő szempont. A parancsok szintaxisa rendkívül egyszerű:

A parancs neve (paraméter lista). A leglényegesebb parancsok és azok 
jelentése a függelékben megtalálható. Itt példaként egy cross-plotot készítő 
utasítást közlünk: (2. ábra)
CPLOT(FIN, DEL , X M I N  =  о, X M A X  =  .5, X 8T  =  .1, YMIN =  2, 
YM A X  =  3, YST =  .2, /А 2 7 =  1)

Ezeket a paramétereket a számítógép tárolja és ha a következőkben egy 
ugyanilyen F I N , DEL  cross-plotot akarunk készíteni csak a kút egy másik 
intervallumáról, csak a következő utasítást kell kiadni:
CPLOT{FINy DEL , / Ш 7 =  2)
Magának a vezérlő programnak 3 állapota van:

1. COMMAND
2. JOB
3. EDIT

A COMMAND  a rendszer alap állapota. Ebben az állapotban a rendszer 
végrehajt egy parancsot, majd visszaadja a vezérlést a display-re és várja a követ
kező parancsot. Ebből az állapotból lehet JOB, ill. E D I T  állapotba átmenni.
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JOB állapotban a vezérlő program egy parancs sorozatot ( JOB)  hajt végre. 
A JOB-ok előre megírhatók, tárolhatók, javíthatók, szerkeszthetők. Erre az 
EDIT  állapot szolgál. Jelenleg egyszerre max. 40 sorból álló JOB-ok szerkeszt
hetők előre össze* JOB állapot rendkívül hasznos és kényelmes, monoton, gyak
ran ismétlődő feladatok gyors elvégzésénél.

2. ábra. Neutron-sűrűség crossplot, az elméleti göbékkel 
Puc. 2. Нейтронно-плотностной кроссплот с теоретическими кривыми 

Fig. 2. Neutron density crossplot with theoretical curves.

* Ezt csak a gép kapacitása korlátozza. Jelenleg a rendszer úgy van megszerkesztve, hogy a 
180 kbyte-ból a memória rezidens részek — vezérlő program, rendszer konstansok, JOB, stb. — 
40 kbyte-nál nagyobb részt ne foglaljanak le. így  140 kbyte áll az egyes feldolgozó programok és a 
szelvény adatok rendelkezésére.
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C) Adatkezelő és szelvény értelmező programok
A legfontosabb adatkezelő parancsok a függelékben megtalálhatók. A vég

eredmények különféle nyomtatott és grafikus formában állíthatók elő. A rajzo
lási és nyomtatási formátum könnyen és gyorsan, az igényeknek megfelelően 
változtatható.

A szelvényértelmezést végző programok egy floppy disken elhelyezett 
program könyvtárban találhatók. (A programok szubrutin formájában vannak 
tárolva.) A program könyvtár terjedelme jelenleg kb. 900 kbyte. A szükséges 
szubrutin betöltését, a memóriában való elhelyezését, meghívását a vezérlő 
program végzi a kiadott COMMAND  hatására.

Egyidőben csak egy szelvény értelmező program van a memóriában. Ezek 
az értelmező programok a szénhidrogén kutatás céljára készültek. A CLAS ter
mészetesen alkalmazható más ásványok kutatásához is a megfelelő értelmezési 
eljárás megírása után.

A meglevő programok a következő feladatok megoldására alkalmasak:

Cl. Adatelőkészítő programok:

— digitalizálás
— szel vény hiba javítás
— visszarajzolás
— át minta vételezés, szűrés
— mélységegyeztetés
— magadatok felvitele

C2. Előzetes szelvény értelmező programok:
— szelvény korrekciók
— agyagtartalom meghatározás
— mátrix paraméterek becslése
— RW becslés
— látszólagos porozitások meghatározása
— cross-plotok, hisztogramok készítése

C3. Szelvény értelmezési eljárások:
— agyagos-homokkő módszer (porozitás, agyagtartalom, víztelítettség, 

permeabilitás, stb. 3. — 4. ábrák ([2], [3], [4])
— komplex litológiájú tárolók értelmezése (karbonátok, metamorf kőzetek 

stb.) [7]
— a kőzetek mechanikus tulajdonságainak meghatározása (Young-modu- 

lusz, nyírási modulusz, kőzet szilárdság stb.)
— túlnyomásos rétegek detektálása

Összefoglalás

A CLAS rendszert gyakorlatilag 1984 óta használjuk rutinszerűen a szel
vény feldolgozásban. A rutin feladatok megoldása mellett a rendszer állandó^ 
fejlesztése, bővítése is folyamatosan történik.
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3. ábra. Az agyagos homokkő értelmezési eljárásban használt neutron- és sűrűség porozitás crossplot
Рис. 3. Нейтронно-плотностно-пористостный кроссплот используемый в случае глинистых

песчанников
F ig . 3. Neutron-density crossplot used in the shaly sandstone interpretation procedure.

1984 — 1985-ben a rendszerrel mintegy 130 fúrást dolgoztunk fel, kb. 35 000 
m hosszban. Az eredményeket számszerű, táblázatos forma mellett minden 
esetben grafikusan is megadtuk.

A két éves tapasztalat alapján elmondhatjuk, hogy ilyen aránylag kis 
kapacitású és sebességű hardware-rel és egy jól megszerkesztett értelmező' rend
szerrel is igen hatékony karotázs értelmezéseket lehet készíteni. A rendszer ter
mészetesen nem alkalmas több száz kút egyidejű feldolgozására, de rendkívül 
hatékony néhány kút feldolgozása esetén, speciális fejlesztési feladatok elvégzé
sére, egyedi problémák megoldására.
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4. ábra. Egy agyagos homokkő tároló értelmezésének eredményei 
Puc. 4. Результаты интерпретации в случае содержания глинистых пород 

Fig. 4. Results o f the interpretation o f a shaly sandstone reservoir,
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A rendszer igen flexibilis. Az egyes programok könnyen átírhatók, a saját 
fejlesztésű eljárások könnyen beilleszthetők, így gyakorlatilag bármilyen ásvány; 
fúrólyuk szelvények alapján végzett kutatására alkalmas. Leghatékonyabb ott, 
ahol egy rugalmas, a gyakran változó speciális igényeket kielégítő rendszerre 
van szükség.

F ü g g e l é k

Az utasítás neve: Rendeltetése:

LOAD30 — betölti a digitalizált adatokat a LDB-be
DIÓI digitalizálás a HP — 9845В-П
CORE — magadatok felvitele
CD — CL — magszelvényt készít a magadatokból
EDITL  — az input szelvények szerkesztése és javítása a LDB-ben
LCR — szelvény adathibák javítása a WDB-ben
INTERP  —• a szelvények átmintavételezése
KDEP  — a szelvények mélységegyeztetése a LDB-ben
BOUND — automatikus réteghatár kijelölés
FILTER  — a szelvények szűrése
STAT  — statisztikus paraméterek meghatározása a WDB-ben 
M IN  M A X  — statisztikus paraméterek meghatározása a LDB-ben 
L0G2 — szelvény rajz a LDB-ból (színes)
L0G2C — quick-plot szelvény a LDB-nől (fekete-fehér)
PLOT — output rajz a WDB-ből (színes)
PLOTC — output rajz a WDB-ből (fekete-fehér)
LGET — adat átvitel LDB-ból WDB-be
LPUT  — adat átvitel WDB-ből LDB-be
TABGET — táblázatok áttöltése LDB-ből WDB-be
TABPUT  — táblázatok átvitele WDB-ből LDB-be
CROSEC — geofizikai metszet készítése
IN  IT  — új munka adattár (WDB) létrehozása
CREATE — szelvény nevek definiálása
FREE — az adott szelvény nevek törlése
RENAME — az adott szelvény név átnevezése
DIC — a litológiai intervallumok határainak definiálása
DLP — a szelvényezés paramétereinek definiálása
DSC — új rendszer konstansok definiálása
DIP — az adott intervallum litológiai paramétereinek definiálása
AUTOC — az intervallum paraméterek automatikus def.
READC — az adott intervallum paramétereinek beolvasása
WRIT ЕС — az intervallum paraméterek tárolása lemezen
BEGIN — egy új feldolgozás kezdete
END — a feldolgozás vége
PRIN TL — a szelvények táblázatos listázása
PRINTC  — a konstans táblázatok listája
PRIN TF  — a szelvény nevek listája
TPFEL — a telep adatok felvitele
IZOVOL — izovol táblázat készítés
CPLOT — cross-plot készítés
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— Z-plot készítés
— hisztogram készítés
— hard-copy-1 készít a grafikus memóriából
— egyszerű, előre megírt eljárás futtatása
— a grafikus memória tartalmát tárolja lemezen
— a grafikus memória tartalmát betölti lemezről
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