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A cikk röviden ismerteti a Konverziós és Modellező Program (KO M P) lehetőségeit:
— szeizmikus út-idő összefüggés meghatározása VSP/SZKI és A TL adatok össze

dolgozásával,
— szintetikus szeizmogram készítése,
— litológiai szelvények transzformálása és megjelenítése szeizmikus időléptékben.
A rendszer használhatóságát néhány példán mutatjuk be.

Статья кратко знакомит с возможностями конверсионной и моделируащей 
программы ( KOMP) :
— определение зависимости между путем и временем пробега сейсмических волн 

совместной обработкой данных ВСП и акустического каротажа,
— расчет синтетических сейсмограмм,
— трансформация и представление в сейсмическом временном масштабе литоло

гических разрезов,
На нескольких примерах показываются результаты применения системы.

The paper briefly describes the abilities of the Conversion and Modeling Program 
package (COMP) :
— evaluation of the time-depth relation with the processing of VSP, check shot and/or 

acoustic log data,
— generating synthetic seismograms,
— transformation and display of lithologic and well logs in two-way time.
The use of the systevn is demonstrated on practical data.

Bevezetés
Célunk olyan PC-re írt program kifejlesztése 

volt, mely a rendelkezésünkre álló technikai esz
közöket, ismereteket, eljárásokat és a már koráb
ban megírt részprogramokat szerves egységbe fog
lalja s kiegészíti azokat úgy, hogy képes legyen 
a karotázs szelvényeket tetszőleges léptékben és 
skálahatárokkal megjeleníteni a különböző analí
zisek és teleptani, földtani modell vizsgálatok szá
mára. Másik fontos feladat volt a szeizmikus idő- 
-mélység összefüggés elfogadható pontosságú, függ
vényszerű kifejezésének megoldása, hogy ponto
sabban tudjuk megadni a tervezett fúrási pontok 
korhatárait, és a litológia- és telítettségi viszonyo
kat tükröző mért- és számított karotázs szelvé
nyeket be tudjuk illeszteni a szeizmikus időszel
vényekbe. Egyszóval, a sokat emlegetett komplex 
geológiai-geofizikai értelmezés iparszerű alkalma
zásának elősegítése céljából fejlesztettük ki a 
(KOMP) KOnverziós és Modellező Programot.

I. A KOMP-program általános jellemzése
A KOMP-program IBM XT/AT gépre készült; 

alapját egy kétdimenziós táblázatkezelő képezi, 
amely legfeljebb 75 000 adatot tud befogadni. 
A sorok, ill. oszlopok számára külön korlát nincs. 
A program az egész táblázatot a memóriában 
tartja, ezért bármelyik adatot igen gyorsan el lehet 
érni. A táblázat oszlopait változóknak nevezzük és 
nevükkel vagy sorszámukkal hivatkozhatunk rájuk.

* Kőolajkutató Vállalat, Szolnok
** Geofizikai Kutató Vállalat, Budapest

Számítási és egyéb műveleteket végezhetünk a vál
tozókon; a műveleteket transzformációnak nevez
zük. A műveletvégzés intervallumát a kezdő- és 
végsorszám kijelölésével határozzuk meg. Ezt az 
intervallumot indexváltozó kijelölésével logikailag 
korlátozhatjuk; ilyenkor a műveletekben csak azok 
a sorok vesznek részt, amelyekben az index vált ózó 
értéke a megadott korlátok közé esik. Az inter
vallumot úgy is kijelölhetjük, hogy a feldolgozás 
fordított sorrendben történjen, vagy (a FORTRAN 
DO ciklushoz hasonlóan) a lépésköz 2-től külön
bözzön. A hiányzó adatokat tetszőleges értékkel 
jelölhetjük, a program ezeket a számításokban 
nem veszi figyelembe.

A KOMP interaktív program, a feladatokat 
menüből, illetve funkcióbillentyűkkel lehet kivá
lasztani. Az időigényes feladatok batch fájlból 
futtathatók. Ezek elkészítésére a feladathoz illesz
kedő szerkesztő áll rendelkezésre, amely sok eset
ben a feltételezett (default) értékeket is felkínálja.

Az adattárat befolyásoló vezérlő parancsokat, 
valamint a számításigényes feladatok eredményét 
a program nem csak a képernyőn adja meg, hanem 
listafájlban is automatikusan rögzíti.

A felhasználó munkáját a program összes funk
cióját leíró HELP-rendszer támogatja; ennek 
mindig az adott feladathoz kapcsolódó része akti
vizálható. Megemlítjük még a képernyős listázást, 
amelyet úgy készítettünk el, hogy abban előre és 
hátra is lehet soronként vagy képernyő laponként 
haladni. A programba egy kis szövegszerkesztőt is 
beépítettünk, amellyel egy képernyőnyi informá
ciót lehet beadni vagy javítani. Lehetőség van 
egy másik program funkcióbillentyűvel való hívá
sára is (feltéve, hogy van elég memória).
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A KOMP-program funkciói:
— Üres adattár létrehozása.
— Input-output: tetszőleges ASCII, WDS-rend- 

szer ASCII, valamint KISS-floppy formátum 
szerint lehetséges.

— Kétváltozós kapcsolatok ábrázolása képernyőn 
(cross plot) és a kapcsolat vizsgálata regresszió
analízissel (függvényillesztésekkel).

— Többváltozós módszerek: lineáris regresszió 
a legkisebb négyzetek, a leggyakoribb érték 
módszerével, vagy főkomponens elemzéssel.

— Geofizikai szelvényrajzolás mátrixnyomtatón 
tetszőleges léptékben; a rajz maximális hossza 
1200 mm, szélessége 200 mm. Egy rajzon 
legfeljebb 10 szelvény ábrázolható; a skála 
lineáris vagy logaritmikus lehet.

— Általános transzformációk:
— Aritmetikai műveletek, a szokásos matema

tikai függvények (logaritmus, exponenciális, 
trigonometrikus stb.)

— Statisztikai jellemzők számítása
— Numerikus differenciálás és integrálás
— Interpolálás
— Függvényillesztés a legkisebb négyzetek 

módszerével
— Becslés a kiszámított koefficiensekkel
— A program működését vezérlő transzformá

ciók (intervallum kijelölés és módosítás, 
változók nevének módosítása)

— Speciális geofizikai transzformációk (eljárá
sok):
— Több szakaszból álló függvény össze

illesztése egy sima függvénnyé
— Hullámalak tervezés: tetszőleges alakú, 

a felhasználó kívánságának megfelelő 
spektrális tulajdonságokkal és fázis sa
játságokkal rendelkező szeizmikus jel
alak állítható elő az alábbi típusokból 
kiindulva: Gauss-görbével csonkított co
sinus függvény, robbantáshoz közeli és 
robbantástól távoli Ricker-wavelet, szim
metrikus sávszűrő. A jelalak a beépített 
grafikus szerkesztővel tetszőlegesen mó
dosítható mind az idő-, mind a frekven
cia tartományban.

— Szűrés egyenlő, vagy hullámalak terve
zéssel meghatározott súlyokkal

— Reflexiós koefficiens számítása ATL, 
DEL és ro ill. Z értékből

— Szintetikus szeizmogram készítése
— Automatikus erősítésszabályozás

П. A KOMP néhány gyakorlati alkalmazása
1. A mélység-szeizmikus idő összefüggés ( T =f (H) )  
meghatározása

A fúrásos kutatás pontszerű információt szolgál
tat a vizsgált geológiai rétegsor egy-egy horizont
járól. Két, illetve több fúrás között azonosított 
szinteket a geológus szeizmikus szelvények hiá
nyában kénytelen a legegyszerűbb módon inter
polálni. Az ilyen egyszerűsített kép nem alkalmas 
bonyolultabb geológiai, teleptani problémák vizs
gálatára. A szeizmikus szelvény információit csak 
akkor tudjuk eredményesen felhasználni — a

geológiai modellbe beépíteni — ha jó minőségű 
sebességfüggvény adatokkal rendelkezünk, ha ké
pesek vagyunk a mélység tartományban megismert 
adatot az időszelvényen azonosítani és azt horizon
tálisan tovább vinni. Ezért szükséges a vizsgált 
kutak mindegyikében elkészíteni a saját mélység
szeizmikus idő függvényt (T=f (H) ) .  A készít
hető függvény pontossága a felhasznált adatok 
minőségétől és fajtájától függ. Célszerű a kútban 
és környékén a rendelkezésre álló összes sebesség 
információit felhasználni az alább vázolt esetek 
szerint:

1.1. A lyuk teljes hosszában volt szeizmikus sebesség- 
mérés ( VSP vagy szeizmokarotázs):

Ez a legkedvezőbb eset. A mélység- és idő adat
párokra a legjobban simuló függvényt illesztjük. 
Jelentősebb (5—10 ms) eltérés esetén a kút egyes 
szakaszaira külön-külön is illeszthetünk más-más 
típusú és paraméterű függvényt (a LIN, EXP, 
HATVÁNY, POLINOM-2, -3, -4 parancsokkal). 
Tapasztalataink szerint az Alföldön apannóniai, 
illetve a neogén üledékek T —f{H) üsszefüggését 
legjobban egy negyedfokú pol in ómmal lehet leírni.

A miocén és a miocénnél idősebb korú képződ
mények összefüggése lineárisan is közelíthető. 
Az így előállított kompozit T=f(H)  függvénnyel 
a karotázs szelvény minden egyes mintavételi 
pontja — egyben a hozzá tartozó legkülönbözőbb 
lyukgeofizikai szelvényértékek és geológiai adatok 
— átszámíthatok mélységről szeizmikus idő értékre 
Példaként a JÄSZ-I fúrás szeizmokarotázs fel
dolgozását mutatjuk be az 1. táblázaton.

Т а б л и ц а  1.
1. táblázat Table 1.

Kőolajkutató Vállalat Szolnok

KOMP PRNT File=SZK.MK (JASZ-I) 
1990/03/30. 15:14:46

JÁSZLADÁNY-I

KORBEOSZTÁS: Q + PI3 + P12 1270 m
PH 3106 m
M 3421m
M IDŐSEBB 3637 m ?? 
P t (3800 m)

BECSLŐ EGYENLETEK:

BECSLÉS A MÉRT SZAKASZRA:
Y = - 368.825+ 2076.61 * X-961.026 *

X**2 + 272.323 * X **3-28.6293 * X**4

BECSLÉS A PANNONRA:
Y =  305.722 + 661.141 * X + 107.296 *

X**2—72.1963 * X**3+ 11.5655 * X**4

BECSLÉS A MIOCÉNRE:
Y =  514 084 + 575.681 * X

BECSLÉS A MIOCÉNNÉL IDŐSEBB + Pt-RE: 
Y =  1208.98 + 371.145 * X
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1.2. Csak a lyuk felső szakaszán volt VSP-mérés:
Kedvezőtlenebb, de gyakori eset, ha csak a lyuk 

felső szakaszán áll rendelkezésünkre VSP-adat és az 
alsó szakaszon mértek rövidebb-hosszabb akusz
tikus (ATL) lyukgeofizikai szelvényt. Első lépés
ben az akusztikus átfutási idősort integráljuk és

átszámítjuk metrikus mértékegységbe, majd szeiz
mikus átfutási időként értelmezve illesztjük a VSP 
adatokhoz. Tapasztalataink szerint a modern 
lyukkompenzált szondákkal mért akusztikus szel
vények integráljainak kétszerese igen jól illeszkedik 
a VSP adatokhoz (1.—2. ábra).
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Az iparban gyakran előfordul, hogy a lyuk VSP előzetes adatai és az alatta lévő nyitott sza- 
biztonságos mélyítése megköveteli az eltérő hidro- kaszban az akusztikus szelvény állhat rendelke- 
dinamikai határok lehető legpontosabb előjelzését zésre. A VSP és az akusztikus mérés integráljának 
a beérkező adatok folyamatos feldolgozásával, illesztésével előállított saját sebesség függvénnyel 
Ekkor még csak a felső csövezett szakaszon a már sokkal nagyobb biztonsággal jelezhető előre az

2. ábra. A VSP (seizmokarotázs) meghosszabbítása az akusztikus szelvény integráljával. Az 1. ábra kinagyított 
részletén a mért VSP (T) és ATL-ből számított és illesztett átfutási idő (TI) értékei együttfutnak, a mérési hibahatá

ron belül jól megegyeznek. A fúrás alsó szakaszáról hiányzó VSP-mérés pótolható az akusztikus szelvény
integráljával

Puc. 2. Продление ВСП (сейсмокаротаж) интегралом акустической кривой. На увеличенном фрагменте ри
сунка I наблюденные значения ВСП (Т) и вычисленные по акустическому каротажу и подогнанные значения 
времён пробега (TI) идут вместе и хорошо совпадают в пределах точности наблюдений. Недостающие данные 

ВСП из нижней части скважины могут быть восполнены интегралом акустической кривой
Fig. 2. Extrapolation of the VSP curve with the integral of the acoustic log. In the blown up lower part of fig. 1. 
the VSP curve and the integrated curve calculated from the scoustic log ATL exhibit a good agreement within the 

error limits, after tieing them together. The VSP in the lower part of the well can be substituted by the
integral of the acoustic log
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eltérő nyomásrendszer határa és a fúrás földtani 
célját kielégítő végleges talpmélység. (Az Egyek 
mélyítésekor nem volt a környékről sebesség 
adatunk. Az előzetes VSP adatok extrapolálása 
több mint 200 m-rel mélyebben hozta volna a 
pannóniai feküt. A saját VSP és az akusztikus

mérésből származtatott sebességfüggvény össze
dolgozásával 10 méteres pontossággal tudtuk a 
pannóniai feküt előre jelezni.)

Nagy mélységű fúrásokban a magas hőmérséklet, 
szűk szelvényben a kisátmérőjű eszköz hiánya, 
meddő lyukaknál a béléscsövezés elmaradása,

3. ábra. A Kis-45 mélyfúrás saját T = f{H )  görbéje (KIS—45). A KB-4 mélyfúrásban mért szeizmokarotázs 
mérés T=J(H ) görbéje (folyamatos vonal). A KB-4 fúrás szeizmokarotázs görbéjéhez illesztettük a Kis-45 fúrásban 

1200 és 1700 m között mért akusztikus szelvény integrálját
Puc. 3. Собственная кривая (KIS—45)4T = f(H) скважины Kis—45. Кривая T = f(H) (непрерывная линия) 
сейсмокаротажа, наблюденного в скважине КВ—4. Совмещение кривой скважины КВ—4 и интеграла акус

тической кривой, полученной в скважине Kis—45 в интервале г л у б и н  1200—1700 м
Fig. 3. Composite T —f(H)  vurce of the well K is— 45. The solid line shows the T=f ( h)  curve derived from check
shot data of the nearbory well KG—4. The integrated acoustic of well K is—45 (measured between 1200 and 1700 m

depth) was tied to the check shot curve
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Geo 90/10-4
4. ábra. Szintetikus karotázs szelvények generálása. Az Ás-É-6 fúrás 1900—2025 m közötti alsópannóniai képződ
ményekben mért akusztikus (ATL) és számított szintetikus akusztikus (SATL), mért sűrűség (DEL) és számított 

szintetikus sűrűség (SDEN) szelvényeket mutatjuk be. A SATL és az ATL korrelációja kitűnő, az SDEN és
a DEN korrelációja jó

Puc. 4. Построение синтетических каротажных кривых. Представлены кривые в нижнепаннонских образо 
ваниях в интервале глубин между 1900—2025 метров в скважине ÁS—É—б, наблюденная акустическая кривая 
(ATL), вычисленная синтетическая акустическая кривая (SATL), наблюденная плотность (flEN) и вычислен
ная синтетическая кривая плотности (SflEN). Корреляция SATL и АТЛ отличная, корреляция SДEN и

flEN хорошая
Fig. 4. Generation of synthetic well logs:

— Acoustic log (ATL) measured in well As—E—6, between depths 1900 and 2025 m.
— Calculated acoustic log (SATL) of the same interval.
— Density log (DEL) measured in well As—E —6, between depths 1900 and 1025 m.
— Calculated density log (SDEN) of the same interval.

The correlation of logs ATL and SATL is excellent, correlation of logs DEL and SDEN is acceptable
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egyéb szervezési és műszaki problémák és nem 
utolsó sorban gazdaságossági meggondolások miatt 
a VSP alsó szakaszát általában el kell hagyni. Ilyen
kor a lyukkompenzált akusztikus szelvény pótolja 
a hiányzó sebességmérést. A VSP és az akusztikus 
mérések optimális tervezésével jelentős költség
megtakarítást érhetünk el a nyerhető sebesség- 
információk érdemi csökkenése nélkül (pl. Békés-2, 
Fáb-4, Egyek-1, stb.)

1.3. A fúrásban nem volt szeizmikus sebesség mérés:
A mélyfúrás saját T=f(H)  függvénye elég jelen

tős hibával terhelt lehet, ha a fúrásban csak akusz
tikus mérés volt. Ekkor a környező fúrások T =  
=f(H)  görbéje közül azt választjuk, amelynek 
rétegsora a legjobban hasonlít a vizsgáltához. 
A kiválasztott görbéhez illesztjük az akusztikus 
mérés integrálját (3. ábra). Utólagos korrekciót 
végezhetünk, ha az időszelvényen jelentkező mar
káns hullámképet és a számított szintetikus szeiz- 
mogramot sikerül azonosítani.

Ritka eset, amikor a lyukban a szeizmikus 
vonatkozási szintig van akusztikus szelvény. 
Ekkor az akusztikus mérésből számított T=f(H)  
összefüggés igen hasznos. Ilyenkor a fúrás mélyí
tése során, már a VSP-mérések előtt pontosabban 
tudjuk megadni a várható réteghatárokat és a 
nyomásváltozások helyét. Ezt a lehetőséget hasz
náltuk ki a Déva-D-l és a Nagykökényes-1 
mélyítésénél.

1.4. Kitűzött pontok helyén:
A tervezett fúrások helyén és azokban a fúrá

sokban, ahol nincs sem szeizmikus sebesség mérés, 
sem használható akusztikus szelvény, ott a kör
nyező fúrásokban mért szeizmikus és akusztikus 
sebesség méréseket kell használnunk. A pannóniai 
feküig negyedfokú polinommal, a miocént lineári
san és az alaphegységet újabb lineáris függvénnyel 
közelítjük a T=f(H),  illetve a H —f(T) összefüggés 
meghatározásánál.

5. ábra. Karotázs szelvénykép szerkesztése 
Jász—I mélyfúrás 1000—2300 m közötti szakasza 
1:5000 méretarányban. A természetes potenciál (PVSP) 
átfedő szakaszainak kiiktatásával, párhuzamos eltolá
sával, a fordított szakaszok tükrözésével és lineáris 
skálázással, valamint az ellenállás szelvény (RPORL) 
szakaszainak összeillesztésével és logaritmikus skálá
zásával előállított szelvényképek. Az így megszerkesz
tett szelvények alkalmasak fáciesanalízisre

Рас. 5. Построение каротажного профиля. Интервал 
глубин от 1000 до 2300 метров скважины Jász—I в 
масштабе М = 1 : 5000. Профили естественного потен
циала (PVSP) составленные с исключением перекры
вающихся участков, с параллельным сдвигом, с 
зеркальным отражением перевернутых участков и 
линейным изменением шкал, а также профили со
противления с сопряжением отрезков (RPORL) и 
логарифмическим шкалированием. Построенные та
ким образом профили пригодны для анализа фаций

Fig. 5 shows logs measured in well Jasz—I, between 
depths 100 and 2300 m, scaled to 1 5000. The final 
curves edited from several intervals can be used for 
the purpose of facies analysis, after removing over
lapping parts, applying parallel shifts, mirror inver
sion and linear scaling to the self potential (PVSP) 
curves. Tieing of intervals and logarithmic scaling 
was applied to the resistivity (RPORL) curves
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Az így kapott kompozit mélység-idő függvény 
megbízhatóbb a tervezés során, mivel valamennyi, 
a hely közvetlen környezetére vonatkozó sebesség 
ismeretet egyesíti. Táblázata a fúrás tervezési 
alapdokumentációjához csatolandó. A fúrás mé
lyítése során gyors, operatív döntések alapjául 
szolgálhat a szakemberek kezében. Archiválva,

korrekt referenciát biztosít és egyben elősegíti a 
tervezés módszerének folyamatos finomítását. A 
komplex értelmezés egyik alapvető előfeltételének 
tartjuk, hogy a fúrások mindegyikében legyen 
akusztikus (és sűrűség) szelvény a lyuk teljes sza
kaszán és lehető legtöbb fúrásban VSP-mérés is.

6a. ábra. Az Ás-É-6 fúrásban feltárt olajtelep kőzetfizikai sajátosságait bemutató szelvényválaszték (TG, DL,
RLLD, ATL, DEN2)

Рис. 6/a. Набор профилей (RLLD, ATL, ДЕЫ 2), представляющих петрофизические, особенности нефтяной
залежи, вскрытой в скважине ÁS—É—б

Fig. 6а. Selection of logs (TG, DL, RLLD, ATL, DEN2) showing the litology of a oil game found in well As—E—6
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2. Karotázs szelvények kezelése

2.1. Bemenő adatok formátuma és forrása:
2.1.1. ASCII-fájlok
— Tetszőleges, de ismert formátumú fájlok floppy 

lemezről.

— Kötött, ún. WDS formátumú fájlok, az emulá
tor programon keresztül közvetlenül a Con
current központi számítógépről. Ezen a módon 
érhetők el a leggyorsabban, legkisebb munkával 
a digitálisan rögzített (DRESSER-3700) és a 
VVDS-rendszerben digitalizált és feldolgozott 
karotázs szelvények.

Geo 90/10-6.b.

6b. ábra. A 6a. ábra szelvényeinek szűrt változtai (7 tagból álló egyenlő súlyú szűrővel szűrve). A szűrt szelvények 
jól mutatják a tárolón belül a kőzetfizikai változások tendenciáját

Pnc. 6/6. Результаты фильтрации кривых рисунка б/а (фильтрация семичленным равновесным фильтром). На 
отфильтрированных кривых хорошо отмечаются тенденции петрофизических изменений коллектора

Fig. 6b. Filtered versions of the same logs shown in fig. 6a. The smoothed logs clearly show the tendencies of the
lithologic changes within the reservoir
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2.1.2. K ISS  formátumú fájlok
A KISS-rendszerben digitalizált és feldolgozott 
karotázs szelvényeket és a DRESSER-3600 
berendezéssel rögzített adatokat tartalmazó 
fájlok floppy lemezről.

2.2. A korrekt meg jelenítéshez szükséges műveletek

2.2.1. Hiányzó szelvény szakaszok pótlása
A KOMP számos lehetőséget biztosít az egyes 

szakaszokon mért karotázs szelvények közötti 
összefüggések meghatározására és így a hiányzó 
szelvényszakaszok generálására is. Erre a funkcióra 
akkor van szükség, ha egy-egy szakaszon vala

melyik karotázs szelvény minősége elfogadhatat
lan vagy hiányzik. Itt említjük meg a szintetikus 
szeizmogramok készítéséhez szükséges szakaszok 
pótlását is. Noha minél hosszabb akusztikus és 
sűrűségfüggvényre lenne szükségünk, általában 
az említett két szelvényt csak a lyuk alsó, pers
pektivikusnak tartott szakaszán húzzák meg. 
A természetes potenciál [SPPL], a természetes 
gamma [TG], a lyukátmérő (DL], egy mély- és 
egy sekélybehatolású ellenállás szelvény a legtöbb 
fúrásban rendelkezésre áll. A felsorolt öt szelvény
ből általában már jó minőségű szintetikus akusz
tikus- és sűrűségszelvényt készíthetünk.
Példaként Ás-É-6 fúrás egy szakaszán mért és 
számított akusztikus és sűrűségszelvényt közöljük 
(4. ábra).

Geo 9 0 /1 0 -7 .a
7a. ábra. A mélység léptékű karotázs szelvények transzformálása és megjelenítése szeizmikus időtartományban. 
A Kis-45 fúrásban mért természetes gamma (TG) és ellenállás (RLLD), valamint a számított akusztikus impedancia 
(Z) és reflexivitás (R) szelvények szeizmikus időbe transzformált értékeit 2 ms-onkénti mintavételezés után a szeiz
mikus időszelvénynek megfelelő léptékben ábrázoltuk. (Balról a harmadik mezőben 20 Hz átlagos frekvenciájú 
jelalakkal előállított szintetikus szeizmikus csatorna látható, a negyedikben pedig a fordított polaritású változat.)
Puc. 7/а. Трансформация каротажных кривых из масштаба глубин в сейсмические времена. Наблюденные в 
скважине Kis—45 кривые естественного гамма-каротажа (TG), сопротивления, а также вычисленной акусти
ческой жесткости (Z) и кривая коэффициентов отражения были трансформированы в сейсмические времена 
и с шагом выборки в 2 мсек нанесены в масштабе сейсмических временных разрезов. (Слева в третьем поле дан 
синтетический сейсмический канал, построенный по сигналу 20-ти Гц-ой средней частоты, а в четвёртом поле

вариант с противоположной полярностью)
Fig. 7а. Transformation and display of well logs in time, originally, measured in the depth domain. Time transforms 
of natural gamma (TG), resistivity (RLLD), derived acoustic impedance (Z) and reflectivity (R) curves in well 
Kis—45 are displayed in the same scale ad the seismic time sections, after resampling to 2 ms sample rate. On the 
right and side two synthetic seismic seismograms are displayed, generated by two (opposite polarity) wavelets of

20 Hz mean frequency
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2.2.2. Karotázs szelvény szakaszok összedolgozása

Különböző időben és szonda vonattal, különböző 
átmérőjű lyukszelvényben rögzített szelvények 
illesztése nélkül nem tudnánk egy egységes képben 
ábrázolni a fúrások szelvényeit.

Átskálázásra, tolásra, zsugorításra, tükrözésre, 
stb. van szükség, hogy a lyuk teljes szakaszán egy
séges kép álljon elő (5. ábra).

2.2.3. Karotázs szelvények szűrése, simítása
A geológiai és a teleptani modellek felépítésének 

és bemutatásának az egyik leghasznosabb és leg
szemléletesebb módja a földtani metszetek készí
tése. A megalkotandó és ábrázolandó modell 
sajátossága szabja meg az optimális méretarány 
megválasztását. Ezért szükségünk van a karotázs 
szelvények különböző méretarányú megjelenít
hetőségére. A végzendő analízis sajátossága szabja 
meg, hogy a karotázs szelvényeket milyen méret
arányban célszerű vizsgálni, az információ töme

géből mit kell kiemelni az adott probléma meg
oldásához. A legegyszerűbb egyenlő súlyú simító 
szűrők használatával is látványos eredményt ér
hetünk el (6a.—b. ábra).

2.3. Kimenő adatok formátuma, megjelenítése

2.3.1. Fájlok kiírásafloppy lemezre
— Tetszőleges formátumú ASCII-fájlok. (A kiviteli 

lehetőségek között van a KOMP-ra és az AUTO- 
CAD-re specifikált formátum is.)

— Fájlok a KISS rendszer formátuma szerint.

2.3.2. A feldolgozott adatok megjelenítése
— Listák, táblázatok kinyomtatása.
— Rajzok készítése a printeren. A KOMP jó

minőségű, tizedmilliméter pontosságú, tetsző
leges mélységléptékű, egyszerre több karotázs 
szelvényt tetszőleges skálán képes megjelení
teni. Egy rajzon belül lineáris és logaritmikus 
skála is használható.

7b. ábra. A 7a. ábrán látható mért és számított lyukgeofizikai szelvények iclőtranszformáltjának szűrt változata 
és az azokból számított R és szintetikus szeizmikus csatornák a szeizmikus időszelvénynek megfelelő

léptékben, a 7a. ábrához hasonló elrendezés szerint
Puc. 7/6. Отфильтрированный вариант после временной трансформации наблюденных и вычисленных каро
тажных кривых рисунка 7/а, вычисленная по ним кривая и синтетические сейсмические каналы в масштабе 

временного сейсмического разреза в очередности показанной на рисунке 7/а
Fig. 7b. Fig 7b. shows the smoothed versions of the same logs and traces as in fig 7a.
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3. Karotázs szelvények mélység-szeizmikus idő transz- 
formálása
Mért vagy számított karotázs szelvények min

den egyes mintavételezett helyét a mélység skálán

a fúrás saját T = f ( H ) függvényével átszámítjuk 
szeizmikus időre. Ez után a program INTERPOL- 
-eljárásával 2 ms értékközönként átmintavéte- 
lezzük a karotázs szelvények értékeit. A kapott

8. ábra. Szintetikus szeizmogram számítása. Az Ás-É-6 fúrásban mért karotázs szelvényekből számított akusztikus 
impedancia (Z) és a reflexivitás függvény (R) időtranszformált ja, a szeizmikus időszelvény léptékben ábrázolva. 
A harmadik mezőben az R és eg}̂  2 ms-onként 25 elemből álló 50 Hz átlagfrekvenciájú robbantópont közeli Ricker- 
- wavelet konvolúciójából előállított szintetikus szeizmikus csatorna ( —500 SRK). A negyedik mezőben lévő

csatorna az előzővel ellentétes polaritású (500 SRK)
Puc. 8. Вычисление синтетической сейсмограммы. Преобразованные во временной масштаб, вычисленные по 
каротажным кривым, полученным в скважине ÁS—É—б, кривая акустической жесткости (Z) и кривая коэф
фициентов отражения (R) нанесены в масштабе сейсмического временного разреза. В третьем поле представ
лен сейсмический канал (—500 SRK), полученный конволюцией кривой коэффициентов отражения в ПВ и 
сигнала Риккера, со средней частотой 50 Гц, состоящего из 25 элементов через 2мсек. Канал, находящийся 

в четвертом поле тот же канал но собратной полярностью (500 SRK)
Fig. 8. Generation of synthetic seismograms. Time trynsform of acoustic impedance (Z) and reflectivity (R) curves 
derived fromwell logs measured in well As—E—6. The third curve ( -5 0 0  SRK) was calculated by convolving func
tion R and a close to the origin Ricker wavelet of 2 ms sample rate, 25 points long and 50 Hz mean frequency. 

The rightmost curve (500 SRK) shows the same synthetic seismic trace with reversed polarity.
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$. ábra. Szintetikus szeizmogram illesztése a szeizmikus időszelvény hullámképébe. Az Ás-66 időszelvényen az 
Ás-E-6 fúrás mentén beillesztettük a fúrás karotázs adataiból számított, a 8. ábrán bemutatott normál polaritású 
szintetikus szeizmikus csatornát. A felső szakaszon jó egyezést kaptunk; a szelvény középső, vetővel szabdalt 
részén érthetően kevésbé jót. Az alsó szakasz reflexiószegénységének okát a szintetikus csatorna is magyarázza. 
A folyamatos akusztikus impedancia növekedés miatt az alsópannóniai fekü nem jelentkezik markáns reflexióval. 
A paleozoikumban elhelyezkedő olajtelep (balra dőlő sraffozás) és a víztest (jobbra dőlő sraffozás) határán megjelenő

reflexiótöredékek valószínűleg az olaj-víz határt jelzik
Puc. 9. Совмещение синтетического канала с волновой картиной сейсмического временного разреза. На вре
менной разрез As—66 у скважины Ás—É —б вписали представленный на рисунке 8 синтетический сейсми
ческий канал нормальной поляризации, построенным по данным каротажных кривых этой скважины. В верх
ней части разреза получено хорошее совпадение, в средней, нарушенной сбросом, части наблюдается менее 
хорошее совпадение. Причину скудности отражений объясняет и синтетический канал. Непрерывное увели
чение акустической жесткости не вызывает резкого отражения от нижнепаннонского основания. Кусочки го
ризонтальных осей синфазности появляющиеся на границе палеозойской нефтяной залежи (штриховка на

лево) и водяного тела (штриховка направо) вероятно связаны с нефтеводяным контактом
Fig. 9. Fitting a synthetic seismic trace into the wavefield of a time section. The normal polarity synthetic seismie 
trace of fig. 8. was fitted into the corresponding time section As—66, along the trace of well As—E—6. The agree
ment is good in the upper half of the section. The agrrement is not so good in the lower part, due to the more comp
lex (fractured) structure. The synthetic trace also explains the weak reflections in the deeper zones. The basement 
produces no strong reflections bacause of the continuously increasing acoustic impedance of the lower Pannonian 
sediments. The horizontal reflection fragments between the oil play in the paleozoic bacement rocks (marked by ///) 

and the water saturated rocks underneath (marked by ////) propably correspont to the oil-water contact
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idősort és a hozzá tartozó skálaértékeket a szeiz- 4. Szintetikus szeizmogram készítése 
mikus időszelvény lépétékében ábrázoljuk (7 a.
ábra). Amennyiben a karotázs szelvény részlet- 4A. Akusztikus impedancia- és reflexivitás függ-/  ̂ „ . . . .  ̂ '_„7" '77 „

10. ábra. A migrált Ás-66 időszelvény hullámképébe illesztett szintetikus csatorna hasonló képpen korrelál, mint azt 
a 9. ábrán láthattuk. A feltételezett olaj-víz határhoz tartozó vízszintes reflexiótöredékek a migrált szelvényen is

láthatók
Рас. 10. Синтетический канал встроенный в волновую картину временного разреза после миграции дает такую 
же корреляцию как и на рисунке 9. Отрезки горизонтальных отражений, связанных с предполагаемым 

нефте-водяным контактом видны и на мигрированием профиле
Fig. 10. The synthetic seismic trace of fig. 8. correlates similarly with the migrated version of time section As—66, 

as in Fig. 9. The horizontal reflection fragments are also visible in the migrated section
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lévő szelvényválaszték alapján és a fúrás környe
zetének átlagos kőzetfizikai paramétereinek is
meretében a hiányzó szakaszokon szintetikus 
akusztikus és sűrűségszelvények számíthatók (4. 
ábra). A mért, vagy a mért és számított szelvé
nyekből kiszámítjuk az akusztikus ini]3edancia 
szelvényt, amelyet transzformálunk szeizmikus 
időtartományba (8. ábra, Z szelvény). A reflexitás 
függvényt az akusztikus impedancia szelvényből 
nem rétegrebontással, hanem mintavételi pontról 
mintavételi pontra számítjuk. Ezzel elkerüljük 
a rétegre bontáskor fellépő szubjektivitást. A ki
számítására fordítandó gépidő nem számottevő 
(8. ábra, R szelvény).

4.2. Wavelet generálás és sávszűrő készítés
A KOMP wavelet editora alkalmas a legkülön

bözőbb alakú és átlagos frekvenciájú elemi hullám 
generálására. A paraméterekkel meghatározott 
kiinduló elemi hullám manuális módosításnak, 
finomításnak (fázistolás stb.) vethető alá. Ugyan
csak alkalmas az editor tetszőleges karakteriszti
kájú sávszűrő megszerkesztésére is.

5. Szintetikus szeizmogram készítése
A SYNSEIS-eljárásban konvolváljuk a reflexi- 

vitás függvényt a megszerkesztett elemi hullám
mal. Első próbálkozásokhoz a 2 ms mintavételezésű 
25 emelből álló 20—50 Hz közötti Ricker wavelet 
robbantópont közeli formáját javasoljuk (8. ábra,

— 500 SRK-szelvény). Az eljárásba tetszőleges 
fázistolási lehetőséget is beépítettünk. A polaritás
váltást legegyszerűbben a skála felcserélésével 
végezhetjük el (8. ábra, 500 SRK-szelvény). A 
kiszámított szintetikus csatorna és a többi litoló- 
giakövető mért és számított szelvény printeren 
j3apírra (esetleg fóliára is) kirajzolható vagy fóliára 
átmásolható. A fólián lévő csatornák és szelvények 
a fúrás közvetlen körzetében mért szeizmikus hull- 
lámképpel összevethetők, beilleszthetők (9—10. 
ábra). Amennyiben a fúrás körzetében rendelke
zésre állnak a szeizmikus szelvény CDP-csatornái, 
úgy azokon is, és a szintetikus csatornán is további 
sávszűrések végezhetők el a FILTER-eljárással. 
Megkereshető a legnagyobb egyezést mutató vari
áns.

Összefoglalás
A bemutatottak csak kis részét ölelik fel a 

KOMP által nyújtott lehetőségeknek. A rendszer 
támogatja az elemi funkciók rugalmas kombiná
lását. Az alkalmazó ötletességén múlik, milyen 
más feladat megoldására tudja még felhasználni. 
Rövid betanulás után eredményesen használható 
ez az interaktív program a geológiai-geofizikai 
értelmező tevékenység megkönnyítésére, kiszélesí
tésére. A rendszer hatékonysága jelentősen növel
hető az ismétlődő, rutinszerű műveletsorozatok 
batch eljárásokba foglalásával.
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