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 ( م.م.ش  ) ةیركفلا ةیكلملل  ھلازغ  وبا  لیكولا : [ 74] 

نّسحم  ةمواقم  سایقل  مظنو  قرطو ، زاھج ، [ 54]   
، قیمعلا سایقلل  ةیسیطانغمورھك  تایئاوھ  ةفوفصم  نم  نیوكتلا  تاراشإ  دصرل  اھلیغشت  نكمی  قرط ، كلذكو  مظنو ، زاھجب  يلاحلا  عارتخالا  قلعتی  صخلملا : [ 57]   

رعشتسُم لمتشی  ثیح  (، ABR  ) ةمقللا دنع  ةمواقملا  رعشتسُم  نم  نیوكتلا  تاراشإ  دصر  كلذك  نكمی  .يجولویج  نیوكت  صاوخ  ىلع  نیوكتلا  تاراشإ  میق  دمتعت  ثیح 
میق سكع  ىلع  ةیفاضإلا  ةطشنألا  لمتشت  دق  .لقألا  ىلع  دحاو  غارفب  ةلصفنم  تادورتكلإلا  نوكتو  ةددعتم ، تادورتكلإب  وأ  ةقلحب  ایئابرھك  ةلصتم  رفح  ةمقل  ىلع   ABR
ىلع ةدحاو  ةیبسن  ةفاسم  دیدحت  ىلع  سكعلا  ةیلمع  لمتشت  ثیح  يجولویجلا ، نیوكتلل  ةززعملا  ةمواقملا  سایقل  مظنو  قرطو ، زاھج ، ىلإ  میقلا  لیوحتل  نیوكتلا  تاراشإ 

امك .يعضوم  وحن  ىلع  تاقبطلا  رفحلا  ةمقل  قرتخت  ثیح ال  تاقبطلا ، ةمواقم  جردت  وأ  تیبملا ، وحن  تاقبطلل  يبسنلا  هاجتالا  وأ  يجولویجلا ، نیوكتلا  تاقبط  نیب  لقألا 
.ةیفاضإ  قرطو  مظنو ، زاھج ، نع  فشكلا  متی 
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.ةررقملا ملظتلا  موسر  عفد  دعب  تاملظتلا  ةنجل  مامأ  حنملا  اذھ  ىلع  ضرتعی  نأ  ةءاربلا  حنم  رشن  خیرات  نم  رھشأ  ةثالث  لالخ  ةحلصم  يذ  لكل  زوجی  ةظحالم : 



-1  -  

  نسّ جهاز، وطرق، ونظم لقياس مقاومة حم

  امللخص

تشغيلها لرصد إشارات التكوين من  ميكنجبهاز ونظم، وكذلك طرق،  يتعلق االخرتاع احلايل
مصفوفة هوائيات كهرومغناطيسية للقياس العميق، حيث تعتمد قيم إشارات التكوين على خواص 

، )ABR( املقاومة عند اللقمة ُمستشعرن ميكن كذلك رصد إشارات التكوين م. تكوين جيولوجي
لكرتودات متعددة،  ABR ُمستشعرحيث يشتمل  ئيا حبلقة أو  على لقمة حفر متصلة كهر

قد تشتمل األنشطة اإلضافية على عكس . وتكون اإللكرتودات منفصلة بفراغ واحد على األقل 5 

ملقاومة املعززة للتكوين قيم إشارات التكوين لتحويل القيم إىل جهاز، وطرق، ونظم لقياس ا
على حتديد مسافة نسبية واحدة على األقل بني طبقات عملية العكس شتمل تاجليولوجي، حيث 

ال االجتاه النسيب للطبقات حنو املبيت، أو تدرج مقاومة الطبقات، حيث أو التكوين اجليولوجي، 
ونظم، وطرق كما يتم الكشف عن جهاز، . خترتق لقمة احلفر الطبقات على حنو موضعي

 10   .إضافية

  )1(شكل 
 

 

 

 



 

  سنةحمجهاز، وطرق، ونظم لقياس مقاومة 

  الوصف الكامل

  اخللفية التقنية

ر احلفر الستكشاف النفط والغاز، يوفر فهم بنية وخواص التكوين اجليولوجي احمليطة بثقب  يف آ
جراء وميثل التسجيل عملية للقيا. احلفر معلومات للمساعدة يف مثل هذا االستكشاف م 

ستشعراتقياسات عن طريق 
ُ
واليت ميكن أن توفر معلومات قيمة فيما , املوجودة أسفل البئر امل

ومع ذلك، تقيس معظم األدوات أسفل البئر أجزاء من التكوين مت . يتعلق خبصائص التكوين 5 

لفعل بواسطة لقمة احلفر , فرقبيل اخرتاق لقمة احلمن قياس خصائص التكوين بدًال , اخرتاقها 
  .قبل االخرتاق

  الوصف املختصر لألشكال

, قبيل اخرتاق لقمة احلفريوضح خمطط إطاري جلهاز متثيلي به أداة إلجراء قياسات  1الشكل 
 10 .طبقاً لنماذج متنوعة

الستخدامات لقمة احلفر  شارة اطالع مقدماً يوضح مسات إحدى الطرق النموذجية إل 2الشكل 
 .  النماذجطبقاً للعديد من , يف عملية حفر

 .  طبقاً للعديد من النماذج, إشارة اطالع مقدماً ب توضح حساب 3أ و 3األشكال 

ثري4أ و 4األشكال   .  طبقاً للعديد من النماذج, ب توضح إشارة طبقة تلغي 

 15 .  طبقاً للعديد من النماذج, مدجمة ألداةب يوضح عوامل هندسية 5أ و 5األشكال 

ثري لزوا ميل خمتلفةيوضح توليفات زاوية  6الشكل  حيث تتم , ميل حتقق إشارة طبقة تلغي 
 .طبقاً للعديد من النماذج, حماذاة زاوية خط االجتاه للميل مع قطبني



 

طبقًا للعديد من , لوسط موصل بدرجة عاليةعوامل هندسية متكاملة مدجمة يوضح  7الشكل 
 .   النماذج

 .طبقاً للعديد من النماذج, باعد خمتلفتنييوضح عوامل هندسية مرتبطة مبسافيت ت 8الشكل 

, ج توضح ثالثة أمثلة على إشارة طبقة تلغي هيئات ومناطق املقاومة املرتبطة9-أ9األشكال 
 5 .  طبقاً للعديد من النماذج

ب توضح أمثلة على هيئات أساسية لقياس يف منطقة عميقة وقياس يف 10أ و 10األشكال 
 .نماذجطبقاً للعديد من ال, منطقة ضحلة

طبقًا للعديد , قياس إلغاء إشارة طبقةيوضح مقارنة قياس فرق زمن مستغرق مقابل  11الشكل 
  .من النماذج

ت 12الشكل   10 .       طبقاً للعديد من النماذج, يوضح نظام منوذجي لرصد البيا

عرب عكس  إشارة اطالع مقدماً يوضح مسات إحدى الطرق النموذجية حلساب  13الشكل 
 .       طبقاً للعديد من النماذج, حلة ومنطقة عميقةملنطقة ض

ستخدام  إشارة اطالع مقدماً يوضح مسات إحدى الطرق النموذجية حلساب  14الشكل 
 .       طبقاً للعديد من النماذج, إشارات منطقة ضحلة فقط

طبقاً , عرب فك الطيات إشارة اطالع مقدماً يوضح أحد األمثلة على حساب  15الشكل  15 

يوضح أحد األمثلة على حساب خواص الطبقة العميقة عرب  16الشكل .   عديد من النماذجلل
 .  طبقاً للعديد من النماذج, العكس التام

, العكس البسيطعملية يوضح أحد األمثلة على حساب خواص الطبقة العميقة عرب  17الشكل 
 .  طبقاً للعديد من النماذج



 

طبقاً , العكسعملية اب خواص الطبقة العميقة عرب يوضح أحد األمثلة على حس 18الشكل 
 .    للعديد من النماذج

 .  طبقاً للعديد من النماذج, توجيه هندسييوضح أحد األمثلة على خريطة قرار  19الشكل 

رسليوضح عوامل هندسية مرتبطة مبسافيت تباعد خمتلفتني بني  20الشكل 
ُ
ستقبلو  امل

ُ
طبقاً , امل

 5 .للعديد من النماذج

 . طبقاً للعديد من النماذج, غري سبيب يوضح مرشح فك طيات 21الشكل 

 .طبقاً للعديد من النماذج, سبيب يوضح مرشح فك طيات 22الشكل 

يوضح كل منهما سجل ختليقي بزاوي ميل صفر وأربع طبقات يف عملية  24و  23األشكال 
 .طبقاً للعديد من النماذج, عكس

رب 25الشكل   10 .  طبقاً للعديد من النماذج, ع طبقات يف عملية فك طياتيوضح سجل ختليقي 

تلغي اهليئات حلالة ذات عدد كبري من  إشارة طبقةإشارة قياسية و  تقارن 27و  26األشكال 
 .    طبقاً للعديد من النماذج, الطبقات ذات تفاوت يف املقاومة

طبقاً , فاضلية منوذجيةج توضح منوذج استجابة خطوة منوذجية ومناذج إشارة ت-أ 28األشكال 
 . للعديد من النماذج

 15 .    طبقاً للعديد من النماذج, يوضح إشارات مصححة لتأثري القشرة حلالة منوذجية 29الشكل 

طبقًا للعديد , ب يوضح مسافة معكوسة إىل احلد وتباين التوصيل حلالة منوذجية-أ30الشكل 
 .  من النماذج

ام منوذجي للتحكم يف تنشيط جتهيزات من يصور خمطط إطاري لسمات نظ 31الشكل 
طبقاً , اهلوائيات وإشارات مت استقباهلا من عملية للتوجيه لألمام قبيل استخدامات لقمة احلفر

 20 .   لنماذج متنوعة



 

 .طبقاً لنماذج متنوعة, يصور أحد النماذج لنظام عند موضع حفر 32الشكل 

قياس مشرتك عند لقمة احلفر وعند طبقة يوضح جهاز مهيأ إلجراء قياسات مقاومة ل 33الشكل 
 .طبقاً لنماذج متنوعة من االخرتاع, عميقة

ميثل خمطط إطاري لنظام لرصد قياسات مقاومة لقياس عند لقمة احلفر وعند طبقة  34الشكل 
 5 .طبقاً لنماذج متنوعة من االخرتاع, عميقة

 ُمستشعرو , )ABR(قمة عند مقاومة الل ُمستشعرد توضح مناذج متنوعة من 35-أ35األشكال 
 .طبقاً لنماذج متنوعة من االخرتاع, قياس تكميلي

 .خمطط إطاري لطريقة أوىل ملعاجلة إشارة تكوين طبقاً لنماذج متنوعة من االخرتاع 36الشكل 

نية ملعاجلة إشارة تكوين طبقاً لنماذج متنوعة من االخرتاع 37الشكل   .خمطط إطاري ل طريقة 

طبقًا لنماذج متنوعة من , بياين ختليقي من األداة استجابة ملقاومة التخليقميثل رسم  38الشكل  10 

  .االخرتاع

ستخدام قياسات مقاومة تقليدية39أ و39األشكال  , ب متثل رسومات بيانية لنتائج العكس 
 .على التوايل, وقياسات مت إجراؤها طبقاً لنماذج متنوعة من االخرتاع

 .ز ونظام طبقاً لنماذج متنوعة من االخرتاعميثل خمطط إطاري جلها 40الشكل 

سري العمل اليت توضح العديد من الطرق طبقًا لنماذج متنوعة من  ةميثل خريط 41الشكل  15 

  .االخرتاع

  

  

  الوصف التفصيلي



 

 يشري الوصف التفصيلي التايل إىل األشكال املرفقة اليت تبني، على سبيل التوضيح وليس التقييد،
ويتم وصف هذه النماذج بتفصيل كايف . يت ميكن تطبيق االخرتاع فيهاالعديد من النماذج ال

ميكن استخدام النماذج . ليتسىن لذوي املهارة يف اجملال أن يطبقوا هذه النماذج والنماذج األخرى
ئية على هذه النماذج وليس . األخرى، وميكن إجراء التغريات اهليكلية، واملنطقية، والكهر

النماذج مع واحد أو أكثر ماذج املتنوعة حصرية تبادليا، حيث ميكن دمج لضرورة أن تكون الن 5 

وهلذا السبب ال يتعني أن حنمل الوصف التفصيلي . من النماذج األخرى لتشكيل مناذج جديدة
  . التايل على معىن مقيد

إلجراء قياسات  105به أداة  100يوضح خمطط إطاري ألحد النماذج على جهاز  1الشكل 
ولتحديد خصائص أسفل  إشارة اطالع مقدماً ميكن استخدامها لتحديد  اق لقمة احلفرقبيل اخرت 

- 110جتهيزة من أجهزة اإلرسال واالستقبال  105ميكن أن حتتوي األداة . 102البئر يف بئر  10 

1 ،110 -2  . . .110-)N-1( ،110-N  لنسبة إىل حمور طويل من األداة  107مبنية 
لقرب من األداة ميكن تشغيل أجهزة اإلر . 105  105سال واالستقبال هذه اللتقاط إشارات 

ميكن اإلشارة إىل . 105واملناطق اجملاورة جلوانب األداة  105يف املناطق اليت تقع خلف األداة 
سم إشارات املنطقة الضحلة ميكن كذلك تشغيل أجهزة . إشارات املدى القصري نسبيًا املذكورة 

 15 105وبينما تكون األداة  105تقاط إشارات يف مناطق قبيل األداة اإلرسال واالستقبال هذه الل

املناطق  105موضوعة يف بنية احلفر، ميكن أن تتضمن اإلشارات امللتقطة من قبيل األداة 
ميكن اإلشارة إىل هذه اإلشارات ذات املدى الطويل نسبياً،  .قبيل اخرتاق لقمة احلفراملوجودة 

عتبارها إشارات مناطق عميقةاألعمق من إشارات املنطقة ال ميكن تشغيل جتهيزة . ضحلة، 
نتقاء أزواج  )N-1) ،110-N- 110. . .  2-110، 1-110أجهزة اإلرسال واالستقبال 

رسلمستقبالت حمددة مبسافة تباعد بني  -مرسالت
ُ
ستقبلو  امل

ُ
ميكن . يف كل زوج مناظر امل 20 

. ام لقمة احلفر ورصد إشارات مناطق عميقةاستخدام مسافات التباعد الكبرية لسرب املنطقة أم
لتكوين حول األداة  ميكن الربط . 105ميكن استخدام مسافات تباعد أصغر للسرب يف مناطق 



 

رسلبني إشارة طبقة عميقة وإشارة طبقة ضحلة وبني مسافة تباعد 
ُ
ستقبل -امل

ُ
، اليت ميكن امل

على سبيل املثال، . خلف لقمة احلفرضطبها بدورها بتحديد موقع أجهزة اإلرسال واالستقبال 
ميكن أن يتضمن قياس ضحل اإلسهامات من املناطق اليت ترتاوح من حوايل بوصة واحدة إىل 

 5أقدام من األداة وميكن أن يتضمن قياس عميق اإلسهامات من  املناطق حوايل  10حوايل  
تتضمن القياسات يف إجراء قياسات ضحلة وعميقة، . قدم من األداة 200قدم إىل حوايل  5 

على سبيل املثال، ميكن . العميقة اإلسهامات من املناطق األبعد من األداة عن القياسات الضحلة
أن توفر القياسات العميقة اإلسهامات من  املسافات من األداة اليت تكون، ولكن ليس على 

لقياسات على األقل من املسافات اليت توفر إسهامات يف ا% 25سبيل احلصر، أكرب بنسبة 
  .يف كرب املسافة% 25ميكن أن يكون الفرق يف إسهام املسافات أقل من او أكثر من . الضحلة

رسلجتهيزة من هوائيات هيكلة ميكن 
ُ
ستقبلوهوائيات  امل

ُ
من األداة  107بطول حمور طويل  امل 10 

ً بصورة أساسية على املقطع العرضي من األداة املناظر للمقطع 105 ، الذي يكون عمود
بيب احلفرا ميكن أن تتضمن التجهيزة أجهزة اإلرسال . لعرضي من جلبة كمية يف سلسلة أ

رسالتواالستقبال متباعدة عن بعضها البعض حبيث يتم حتديد موضع أحد 
ُ
ستقبالأو  امل

ُ
ت يف امل

رسالتأقرب مكان للقمة احلفر ويكون آخر واحد من 
ُ
ستقبالأو  امل

ُ
ت للتجهيزة  يف أبعد امل

رسلميكن حتديد مكان . لقمة احلفرمكان من 
ُ
ستقبلأو  امل

ُ
الواحد األقرب للقمة احلفر أقرب ما  امل 15 

خواص لقمة احلفر، كلما أمكن حتديد قريبًا من كلما كان بدء التجهيزة . ميكن للقمة احلفر
. ميكن وضع اهلوائي األول على جلبة كمية خلف حمرك احلفر. من لقمة احلفرالتكوين األبعد 

من وضعه على جلبة كمية خلف بدًال ديلة، ميكن وضع اهلوائي األول على حمرك احلفر بصورة ب
  .حمرك احلفر

رسلميكن ترتيب وضع أزواج 
ُ
ستقبل-امل

ُ
لتوجيه، على األداة امل نسبة إىل حمور طويل  105، مثل  20 

رسلستخدام توليفة خاصة من زاوية ميل  105من األداة  107
ُ
ستقبلوزاوية ميل  امل

ُ
حبيث  امل

رسلميكن إلغاء اإلشارات من الطبقات بني 
ُ
ستقبلو  امل

ُ
ميكن أن تكون زاوية ميل . املناظر للزوج امل



 

رسل
ُ
ستقبلهي نفس زاوية ميل  امل

ُ
ستقبلأو خمتلفة عن زاوية ميل  امل

ُ
على سبيل املثال، ميكن . امل

ميكن .  غري الصفر أن يكون للمستقبل زاوية ميل صفر وميكن أن يكون للمرسل زاوية ميل بقيمة
رسلأن تقوم هذه التجهيزة من 

ُ
ستقبلو  امل

ُ
غري حساسة  105جبعل األداة  105على األداة  امل

ستقبلميكن تطبيق معاجلة اإلشارات اليت مت رصدها بواسطة . خلصائص املنطقة جلانب األداة
ُ
 امل

رسلللزوج استجابة إلشارة مسبار مت إرساهلا بواسطة 
ُ
ما حول األداة من التأثريات للزوج للتقليل  امل 5 

رسالتتنظيم ميكن حتقيق . قبيل اخرتاق لقمة احلفروالرتكيز 
ُ
او  امل اجتاه املناظرة عند  ُمستقبال

رسالتلنسبة إىل . لزاوية ميل معينةطبقة الإشارة معني إللغاء 
ُ
او  امل يف املناظرة املبنية  ُمستقبال

مقدارها صفر درجة، على سبيل املثال، ميكن أن يرتتب لزاوية ميل  إشارة طبقة معنياجتاه إلغاء 
م ومع ذلك، ميكن أن يكون هناك . على التشغيل بزاوية ميل خمتلفة إلغاء إشارة طبقة أقل من 

رسلختلفة عن زاوية امليل اليت يتم بناء امليل املمدى من زوا 
ُ
ستقبلو  امل

ُ
هلا لتحقيق إلغاء وفقًا  امل 10 

ا من الطبقات إىل حد م إىل حد بعيد لإلشار  ات من الطبقات اليت يتم إلغاء اإلشارة اخلاصة 
ميكن أن تكون . إلغاء نسبة إىل اإللغاء األمثل% 90ميكن أن يتضمن اإللغاء األساسي  .بعيد

 105ألداة  N-1( ،110-N(-110. . .  2-110، 1- 110أجهزة اإلرسال واالستقبال 
رسالبعدد كاف حبيث تسمح ألزواج 

ُ
ستقبال -تامل

ُ
ت ذات االجتاه املختلفة حبيث ميكن إحراز امل

 15  .لعدد من زوا امليل املختلفة 105إلغاء أمثل إلشارة طبقة بواسطة األداة 

قبيل أو حتديد خواص تكوين  إشارة اطالع مقدماً لتوفري  اطالع مقدماً ميكن إجراء قياسات 
رسلزواج بدون استخدام أ 105بواسطة األداة  اخرتاق لقمة احلفر

ُ
ستقبل- امل

ُ
املوجهة حبيث ال  امل

رسليوفر تشغيل أزواج 
ُ
ستقبل- امل

ُ
ت من واحد أو أكثر من  طرحميكن . إلغاء إشارة طبقة امل البيا

ت من . اطالع مقدماً القياسات الضحلة من قياس عميق لتوفري قياس  إشارة ميكن معاجلة البيا
 20  .قبيل اخرتاق لقمة احلفرحديد خواص تكوين ولت إشارة اطالع مقدماً لتوفري  اطالع مقدماً 

ميكن أن يتسم أول . جمموعة من اهلوائيات موضوعة يف صورة أزواج 105ميكن أن تضم األداة 
رسالتزوج من هوائيات 

ُ
ستقبل - امل

ُ
رسلمبسافة تباعد بني  امل

ُ
ستقبلو  امل

ُ
للزوج األول من هوائي  امل



 

رسل
ُ
ستقبل - امل

ُ
ني إىل عشرين قدمًا إلجراء قياس ضحل حبيث يتم يف مدى يرتاوح من قدم امل

رسلإلغاء إشارات الطبقة بصورة أساسية بني 
ُ
ستقبلو  امل

ُ
رسلللزوج األول من هوائي  امل

ُ
 - امل

ستقبل
ُ
رسلميكن أن يتسم الزوج الثاين من هوائي . امل

ُ
ستقبل -  امل

ُ
رسلمبسافة تباعد بني  امل

ُ
 امل

ستقبلو 
ُ
رسلاللزوج الثاين من هوائي  امل

ُ
ستقبل - مل

ُ
يف مدى يرتاوح من عشرين قدمًا إىل مائة  امل

رسلقدم إلحراء قياس عميق حبيث يتم إلغاء إشارات الطبقة بصوررة أساسية بني 
ُ
ستقبلو  امل

ُ
 5 امل

رسلللزوج الثاين هلوائي 
ُ
ستقبل - امل

ُ
رسليتم ترتيب وضع هوائي . امل

ُ
للزوج األول من هوائي  امل

رسل
ُ
ستقبل -  امل

ُ
رسلوائي كه  امل

ُ
رسلللزوج الثاين من هوائي  امل

ُ
ستقبل -  امل

ُ
أو يتم ترتيب وضع  امل

ستقبلهوائي 
ُ
رسلللزوج األول من هوائي  امل

ُ
ستقبل - امل

ُ
ستقبلكهوائي   امل

ُ
للزوج الثاين من هوائي  امل

رسل
ُ
ستقبل -امل

ُ
  .امل

رسالتللتحكم يف تشغيل  120وحدة حتكم  100ميكن أن يتضمن اجلهاز 
ُ
 10 105األداة من  امل

ستقبالواستقبال اإلشارات عند 
ُ
 105ميكن هيكلة وحدة التحكم . 105ت من األدوات امل

حبيث تكون قابلة للتشغيل النتقاء هوائيات جمموعة من اهلوائيات يف واحد أو أكثر من أزواج 
رسالت

ُ
ستقبال - امل

ُ
ن ت املوضوعة إلجراء واحد أو أكثر من قياسات عميقة وواحد أو أكثر مامل

ر ميكن ترتيب وضع وحدة . القياسات الضحلة عند تشغيل اجلهاز أسفل البئر يف أحد اآل
حبيث تكون قابلة للتشغيل النتقاء هوائيات من جمموعة اهلوائيات يف واحد أو  120التحكم  15 

رسالتأكثر من أزواج 
ُ
ستقبال -امل

ُ
ت املرتبة إللغاء إىل حد بعيد إشارات الطبقة بني هوائي امل

ر 
ُ
ستقبلوهوائي  سلامل

ُ
رسللزوج  امل

ُ
ستقبل - امل

ُ
 .املناظر عند تشغيل األداة أسفل البئر يف بئر ما امل

ستخدام هوائي  120ميكن ترتيب وضع وحدة التحكم  رسلإلجراء، من بني عمليات أخرى 
ُ
 امل

ستقبلوهوائي 
ُ
ستخدام مستقبل إضا امل يف، املناظر، أو قياس عميق مطلق، أو قياس عميق كنسبة 

ستخدام مستقبل إضايف ومرسل إضايف حبيث يتم إلغاء إشارات الطبقة  أو قياس عميق معادل  20 

رسلإىل حد بعيد بني أزواج هوائيات 
ُ
ستقبلو  امل

ُ
ميكن أن تشغل وحدة . يف القياسات املناظرة امل

ا أربعة هوائيات مرتبة إلجراء القياسات الضحلة والقياس 105األداة  120التحكم  ات اليت 



 

ميكن أن تشغل . العميقة وإللغاء إىل حد بعيد إشارات الطبقة اخلاصة بتشغيل أربعة هوائيات 
ا أقل من أربعة هوائيات  مرتبة إلجراء القياسات  105األداة  120وحدة التحكم  اليت 

الضحلة والقياسات العميقة وإللغاء إىل حد بعيد إشارات الطبقة اخلاصة بتشغيل اهلوائيات 
ت  120ميكن تشغيل وحدة التحكم . عةاألرب ملعاجلة  126الشرتاك مع وحدة معاجلة البيا

ستقبلاإلشارات 
ُ
ستقبالة من امل

ُ
 5  .105ت يف األداة امل

ت  ت من واحد أو  126ميكن بنية وحدة معاجلة البيا حبيث تكون قابلة للتشغيل ملعاجلة البيا
إىل  إشارة اطالع مقدماً القياسات الضحلة لتوليد أكثر من القياسات العميقة وواحد أو أكثر من 

ميكن أن  .حيد بعيد بدون أو بدون إىل حد بعيد اإلسهامات من املناطق اجملاورة جلوانب األداة
ت  أدوات إلجراء واحدة أو أكثر من التقنيات ملعاجلة  126تتضمن وحدة معاجلة البيا

. إشارة اطالع مقدماً اسات العميقة لتوليد اإلشارات من القياسات الضحلة واإلشارات من القي 10 

ملنطقة  إشارة اطالع مقدماً يتم تعريف  ومرتبطة  قبيل اخرتاق لقمة احلفرا إشارة مرتبطة 
ت . بعملية حفر  طالع مقدماً إشارة اال 126ميكن كذلك أن تستخدم وحدة معاجلة البيا

/ و طالع مقدماً ميكن استخدام إشارة اال .قبيل اخرتاق لقمة احلفراملتولدة لتحديد خواص تكوين 
ميثل التوجيه . الختاذ قرارات التوجيه اهلندسي قبيل اخرتاق لقمة احلفرأو خواص التكوين احملددة 

 15  .اهلندسي حتكم مقصود لتضبيط اجتاه احلفر

أو خصائص التكوين / و طالع مقدماً ميكن أن تتضمن التقنيات املستخدمة لتحديد إشارة اال
ستخدام  رتاق لقمة احلفرقبيل اخ تطبيقات متنوعة من عمليات العكس، النمذجة لألمام، 

ميكن أن تتضمن عمليات العكس مقارنة القياسات  .سجالت ختليقية، وتقنيات الرتشيح
ئية حتديد تباين يف القيم أو املكان بتوقعات منوذج حبيث ميكن ميكن أن تتضمن . خلاصية فيز

ئي يف تكوين ما من قياسات اجملاالت عملية العكس التقليدية  حتديد تباين التوصيل الكهر 20 

ئية واملغنطيسية املستحثة تتعامل التقنيات األخرى، مثل منوذج لألمام، مع حساب القيم . الكهر
لنسبة إىل منوذج مفرتض ميثل السجل التخليقي سجل منمذج مبين على . امللحوظة املتوقعة 



 

يتم إنشاء السجل التخليقي بواسطة منذجة .  متغريات تكوين معروفةاستجابة منوذجية لألداة يف
بصورة عددية لتفاعل األداة والتكوين، عادة يتضمن ذلك حماكاة لكل عمق للسجل نقطة تلو 

  .النقطة

ت  ت من  126ميكن ترتيب وضع وحدة معاجلة البيا حبيث تكون قابلة للتشغيل ملعادلة البيا
ت من واحد أو أكثر واحد أو أكثر من القيا سات الضحلة بداللة العوامل اهلندسية طبقًا للبيا 5 

ت من واحد أو أكثر من القياسات العميقة  من القياسات العميقة حبيث يوفر الفرق بني البيا
ت املعادلة من الواحد أو أكثر من القياسات الضحلة إشارة اال ميكن حتقيق . طالع مقدماً والبيا

ت . مرشح فك طيات املعادلة عن طريق حبيث  126ميكن ترتيب وضع وحدة معاجلة البيا
تكون قابلة للتشغيل إلجراء عملية عكس مبنية على اإلشارات من الواحد أو أكثر من القياسات 

إشارة  طرحالضحلة واإلشارات من واحد أو أكثر من القياسات العميقة وتكون قابلة للتشغيل ل 10 

طالع العكس، من إشارة قياس عميق مقاسة لتوليد إشارة االعمق متوقعة، مشتقة من عملية 
ت . مقدماً  لتكون قابلة للتشغيل إلجراء عملية  126ميكن ترتيب وضع وحدة معاجلة البيا

عكس مبنية على اإلشارات من الواحد أو أكثر من القياسات الضحلة بدون مدخالت من واحد 
جتة عن تطبيق عملية  طرحلة للتشغيل لأو أكثر من القياسات العميقة واليت تكون قاب إشارة 

ميكن أن تستخدم وحدة . طالع مقدماً العكس على منذجة لألمام هليئة عميقة لتوليد إشارة اال 15 

ت  ستخدام أزواج  126معاجلة البيا ت اليت مت احلصول عليها  رسلالبيا
ُ
ستقبل -امل

ُ
املنتقاة  امل

رسلي حبيث تكون إشارة الطبقة اليت بني هوائ
ُ
ستقبلوهوائي  امل

ُ
رسللزوج  امل

ُ
ستقبل -امل

ُ
املناظر  امل

رسلملغاة إىل حد بعيد استجابة لتشغيل هوائي 
ُ
ت . امل ميكن أن تستخدم وحدة معاجلة البيا

ت اليت مت احلصول عليها من أزواج  126 رسلالبيا
ُ
ستقبل - امل

ُ
اليت ال تعمل مع إلغاء اإلشارة  امل

 20  .من الطبقات

، )N-1(- 110. . .  2-110، 1-110ب وضع أجهزة اإلرسال واالستقبال ميكن ترتي
110-N  مع العديد من اهلوايئات املشرتكة يف نفس املكان ذات زوا مائلة  105من األداة



 

ووحدة  120ميكن تشغيل الدوائر ووسائل املعاجلة اليت تنفذ التعليمات يف وحدة التحكم . خمتلفة
ت  ن بصورة ختليقية زوا مائلة بدمج اإلشارات من اهلوائيات املتعددة لتكوي 126معاجلة البيا

إشارة اإللغاء  100يتيح هذا املخطط أن حيسن اجلهاز . املتحدة يف املوقع ذات زوا مائلة خمتلفة
ميكن تشغيل الدوائر ووسائل املعاجلة اليت تنفذ التعليمات يف . خوارزميا لزوا ميل خمتلفة للتكوين

ت  120تحكم وحدة ال لتكوين بصورة ختليقية زوا مائلة بدمج  126ووحدة معاجلة البيا 5 

اإلشارات من اهلوائيات املتعددة املتحدة يف املوقع لتكوين زاوية امليل على حنو ختليقي  إللغاء 
وميكن استخدام إشارة . اإلشارات من الطبقات بني العديد من اهلوايئات املشرتكة يف نفس املكان

  .قبيل اخرتاق لقمة احلفروتقييم خواص التكوين  إشارة اطالع مقدماً غاء احملسنة لتوفري اإلل

، )N-1(- 110. . .  2-110، 1-110ميكن ترتيب وضع أجهزة اإلرسال واالستقبال 
110-N  من األداة مبجموعة من أجهزة اإلرسال واالستقبال اليت هلا زوا مائلة منتقاة حبيث 10 

بني أجهزة اإلرسال واالستقبال املناظرة من هذه  املنطقةمن الطبقات خارج  ميكن إلغاء اإلشارات
رسلوهذا من شأنه أن يوفر إلغاء مضاد إللغاء إشارة الطبقة بني . اجملموعة

ُ
ستقبلو  امل

ُ
املناظر  امل

وهذا من شأنه أن حيدث قراءة ضحلة تكون مركزة حول األداة وميكن . املشروحة من قبل
ميكن ترتيب وضع . من القياسات الضحلة األخرى املذكورة يف الطلب احلايلبدًال استخدامها 

حبيث يكون لواحد على األقل  105هوائي مرسل وهوائي مستقبل بطول حمور طويل من األداة  15 

لنسبة إىل احملور الطويل لألداة حيث توفر اجتاهات  من هوائي مرسل أو هوائي مستقبل زاوية ميل 
رسلهوائي 

ُ
ستقبلي وهوائ امل

ُ
لنسبة إىل بعضها البعض، حبيث يتم امل لنسبة إىل احملور الطويل و  ،

رسلبني  املنطقةإلغاء اإلشارات من الطبقات خارج 
ُ
ستقبلو  امل

ُ
ميكن . املناظر على حنو تشغيلي امل

ووحدة معاجلة  120تشغيل الدوائر ووسائل املعاجلة اليت تنفذ التعليمات يف وحدة التحكم 
ت  لتكوين زوا مائلة بصورة ختليقية بدمج اإلشارات من اهلوائيات املتعددة املتحدة  126البيا 20 

بني العديد من اهلوايئات املشرتكة يف نفس  املنطقةيف املوقع إللغاء اإلشارات من الطبقات خارج 
ساليت يتم فيها توليد اإلشارات املرتبطة بزوا مائلة للمرسل و يف التطبيقات  .املكان

ُ
بصورة  تقبلامل



 

ختليقية من اهلوائيات املشرتكة يف نفس املكان ذات زوا مائلة خمتلفة، ميكن استخدام نفس زوج 
رسل

ُ
ستقبلو  امل

ُ
  .والرتكيز حوهلا 105لكل من الرتكيز أمام األداة  امل

ت / و 120ميكن حتديد موقع وحدة التحكم  عند سطح البئر  126أو وحدة معاجلة البيا
  .عن طريق آلية اتصال 105شغيلي يف اتصال مع األداة على حنو ت 102

ت / و 120ميكن حتديد موقع وحدة التحكم  عند سطح البئر  126أو وحدة معاجلة البيا 5 

ميكن تطبيق آلية . عن طريق آلية اتصال 105على حنو تشغيلي يف اتصال مع األداة  102
ميكن توزيع وحدة التحكم . يات البئراالتصال املذكورة على هيئة مركبة اتصاالت تقليدية لعمل

ت / و 120  105بطول اآللية اليت يتم بواسطتها وضع األداة  126أو وحدة معاجلة البيا
ت / و 120ميكن دمج وحدة التحكم . 102أسفل البئر يف البئر   126أو وحدة معاجلة البيا

ت أو وحدة معاجلة الب/ و 120حبيث تكون وحدة التحكم  105مع األداة  قابلة  126يا 10 

أو وحدة معاجلة / و 120ميكن توزيع وحدة التحكم . 102للتشغيل أسفل البئر يف البئر 
ت  بت وعميق . 105بطول األداة  126البيا ميكن أن توفر مثل هذه النماذج تقييم 

وقوع للتكوينات اليت مل يتم اخرتاقها بعد بلقمة احلفر أثناء عملية احلفر، األمر الذي حيول دون 
ت بتوفري آلية التوجيه  مواقف خطرة مثل االنفجارات، و االستخالص املعزز للهيدروكربو

 15  .اهلندسي

-أثناء-على هيئة نظام إجراء قياسات إلجراء تطبيق يف ثقب احلفر لبئر 100ميكن بنية اجلهاز 
عند  105ميكن حتديد موقع األداة  .(LWD)احلفر  -أثناء -مثل نظام التسجيل (MWD)احلفر 

  .مهيأ يف هيئة كبل حفر 100بصورة بديلة، ميكن أن يكون اجلهاز . لقمة احلفر لعملية احلفر

الستخدام لقمة  إشارة اطالع مقدماً يوضح مسات لنموذج متثيلي لطريقة إلصدار  2الشكل 
، يتم التحكم يف تشغيل األداة املوضوعة أسفل البئر، 210يف اإلطار . احلفر يف عملية حفر 20 

رسلضم األداة جتهيزة من هوائيات حيث ت
ُ
ستقبلوهوائيات  امل

ُ
املتباعدة عن بعضها القابلة  امل



 

ميكن أن يتضمن التحكم يف تشغيل األداة انتقاء .  مستقبل منتقاة-للتشغيل يف أزواج مرسل
رسلتشغيل أزواج 

ُ
ستقبل -امل

ُ
رسلحبيث يتم إلغاء إشارات الطبقة بني هوائي  امل

ُ
ستقوهوائي  امل

ُ
 بلامل

رسللزوج 
ُ
ستقبل -امل

ُ
رسلاملناظر إىل حد بعيد استجابة هلوائي  امل

ُ
. الذي يرسل إشارة مسبار امل

رسلميكن تشغيل أزواج 
ُ
ستقبل - امل

ُ
اليت ال يتم فيها إلغاء اإلشارات من الطبقات بني هوائي  امل

رسل
ُ
ستقبلوهوائي  امل

ُ
رسللزوج  امل

ُ
ستقبل -امل

ُ
لنسبة إىل إشارة امل رسلمسبار من  املناظر 

ُ
 5  .امل

ستخدام زوج مرسل220يف اإلطار  مستقبل ويتم  - ، يتم رصد إشارة عميقة من قياس عميق 
رصد واحد أو أكثر من إشارات املنطقة الضحلة من واحد أو أكثر من القياسات الضحلة 

رسلستخدام واحد أو أكثر من أزواج 
ُ
ستقبل- امل

ُ
فيها إلغاء يف املواقف اليت ال يوجد . األخرى امل

رسلإشارات الطبقة من تشغيل 
ُ
  .، ميكن إجراء العديد من القياسات الضحلةامل

، تتم معاجلة واحدة أو أكثر من إشارات املنطقة الضحلة، األمر الذي يولد 230يف اإلطار  10 

، يتم 240يف اإلطار . إشارة منوذجية نسبة إىل املناطق جبوار املواضع اجلانبية واخللفية لألداة
إىل حد بعيد بدون اإلسهامات من املناطق اجملاورة لألداة مبعاجلة  إشارة اطالع مقدماً يل تشك

لنسبة إىل اإلشارة املنمذجة   .اإلشارة العميقة 

طالع ميكن أن تتضمن معاجلة واحد أو أكثر من إشارات املنطقة الضحلة وتشكيل إشارة اال
لضحلة بداللة العوامل اهلندسية طبقًا لإلشارة معادلة واحد أو أكثر من إشارات املنطقة ا مقدماً  15 

العميقة حبيث يوفر الفرق بني اإلشارة العميقة والواحدة أو أكثر من إشارات املنطقة الضحلة 
ميكن أن تتضمن معادلة واحدة أو أكثر من القياسات الضحلة . طالع مقدماً املعادلة إشارة اال

لعميقة عن طريق فك طيات العوامل اهلندسية توليد إشارة ضحلة إىل مرشح ترمجة اإلشارة ا
ميكن أن تتضمن معاجلة واحد أو أكثر من إشارات املنطقة . الضحلة والعوامل اهلندسية العميقة

الضحلة إجراء عملية عكس مبنية على الواحدة أو أكثر من اإلشارات الضحلة واإلشارة العميقة  20 

وبناء عليه، ميكن أن  .توقعة من عملية العكسحبيث يتم اشتقاق اإلشارة املنمذجة كإشارة عمق م



 

طرح اإلشارة املنمذجة من إشارة املنطقة العميقة لتوليد  طالع مقدماً يتضمن تشكيل إشارة اال
وميكن أن تتضمن معاجلة واحدة أو أكثر من إشارات املنطقة الضحلة . طالع مقدماً إشارة اال

إشارات املنطقة الضحلة بدون مدخالت من إجراء عملية عكس مبنية على الواحدة أو أكثر من 
جتة عن عملية العكس لنمذجة هيئة عميقة لألمام لتوفري اإلشارة  اإلشارة العميقة وتطبيق إشارة 

طرح اإلشارة املنمذجة من  طالع مقدماً وبناء عليه، ميكن أن يتضمن تشكيل إشارة اال. املنمذجة 5 

  .مقدماً  طالعإشارة املنطقة العميقة لتوليد إشارة اال

ستخدام إشارة اال ومتغريات الطبقات  طالع مقدماً يف مناذج متنوعة، ميكن إجراء عملية العكس 
. املناظرة لألداة قبيل اخرتاق لقمة احلفرحول األداة لتوليد قيم مقاومة ومواضع الطبقات العميقة 

اذ قرار التوجيه اهلندسي أسفل البئر أثناء عملية حفر وميكن اخت طالع مقدماً ميكن حتليل إشارة اال
 10  .أسفل البئر بناء على التحليل

بصورة بديلة، ميكن اختاذ قرار التوجيه اهلندسي عند السطح من مراجعة التحليل أو إجراء التحليل 
ميكن إجراء أنشطة السطح عن طريق سطح بيين ملستخدم يكن تشغيله بشاشة . عند السطح

ميكن توليد قيم مقاومة ومواضع . تحليل إىل املشغلعرض اليت توفر التحليل أو أجزاء من  ال
ميكن إيقاف عملية احلفر بناء على حتديد أن . الطبقات العميقة بينما تتحرك لقمة احلفر لألمام

ميكن أن يكون  .املقاومة تتغري عندما يزيد حترك لقمة احلفر لألمام عن قيمة حدية لتغري املقاومة 15 

  .لقمة احلفرغريات خطرية يف الضغط أمام جتاوز القيمة احلدية مؤشر على ت

ً األكثر حساسية خلصائص  بصفة عامة، تكون مجيع األدوات الكهرومغناطيسية املتوفرة جتار
رسلالتكوين اليت تكون يف القسم بني مواضع 

ُ
ستقبلو  امل

ُ
ومع ذلك، يف بعض التطبيقات، قد  .امل

على سبيل املثال، . أو أسفل هذا القسم يكون من املرغوب فيه أن تتسم حبساسية أكرب أعلى من
لنسبة للتوجيه اهلندسي، ميكن . ميكن أن تكون مثل هذه احلساسية مرغوبة للتوجيه اهلندسي 20 

لقرب من لقمة احلفر أثناء احلفر لتوجيه مسار البئر بفعالية حنو  إجراء ميكن إجراء القياسات 



 

على الرغم من بذل العديد من . ناطق اخلطرةاملناطق املنتجة أو إليقاف احلفر قبل اخرتاق امل
، إال أنه قبيل اخرتاق لقمة احلفراحملاوالت لتصميم األدوات اليت تكون حساسة خلواص التكوين 

كنتيجة . يف كافة احلاالت تقريباً، تظل هذه األدوات أكثر حساسية خلواص تكوين جلانب األداة
لتباينات يف خوا   .ص التكوين حول األداةلذلك، تكون القياسات معقدة 

قبيل اخرتاق لقمة يف مناذج متنوعة، ميكن تطبيق عملية للتقليل من التأثريات حول األداة والرتكيز  5 

ستخدام توليفة خاصة من زاوية ميل . احلفر رسلميكن حتقيق هذه العملية 
ُ
ستقبلوزاوية ميل  امل

ُ
 امل

رسلإللغاء اإلشارات من الطبقات اليت تكون بني 
ُ
ستقبلو  امل

ُ
وجعل األداة غري حساسة  امل

يتم توضيح . ب4أ و4انظر، على سبيل املثال، األشكال . خلصائص املنطقة جلانب األداة
اطالع أ يوضح قياس 3أ، حيث الشكل 3املناطق احلساسة الناجتة يف املربع األيسر من الشكل 

ن، ميكن معادلة. تلغي زوا مائلة-من إشارة طبقة مقدماً  قياس منفصل أكثر ضحالة  كإجراء  10 

لنسبة للقياس األسبق عن طريق مرشح فك طيات، وبعد ذلك يتم طرحه  بداللة عامل هندسي 
ومع ذلك، . أ3انظر، على سبيل املثال، املربعني األوسط واألمين من الشكل . من القياس األسبق

لة إحصائية لتقييم أ ميكن أن توفر قيمة ذات دال3من املالحظ أن العملية املوضحة يف الشكل 
بصورة بديلة، ميكن أن تستخدم العملية . عملية حفر يف حالة عدم طرح القياسات الضحلة

ستخدام زوا مائلة عشوائية بدون إلغاء إشارة الطبقة طبقًا ملا مت توضيحه يف الشكل  الطرح  15 

  .من زوا مائلة عشوائية اطالع مقدماً ب، الذي يوضح قياس 3

لنسبة يما سبق عن لقد مت الكشف ف ألداة ما،  مستقبلو ملرسل  زاوية ميللتوليفة خاصة من أنه 
رسلمن اإلشارة املباشرة فإنه من املمكن إلغاء 

ُ
يف أسلوب خمتلف يف أحد . إىل مستقبل األداة امل

رسلمن النماذج التمثيلية، يتم إلغاء 
ُ
جتة من طبقات التكوين فيما بني  امل رسلاليت تكون 

ُ
 امل

 و 
ُ
على الرغم من أن توليفة زاوية امليل اخلاصة هذه ال حتدث  ،هينبغي أن نالحظ أن. ستقبلامل 20 

ا حتدث  تقليل ختفيض يف احلساسية عندما يتعلق األمر بنقاط فردية يف احليز ثالثي األبعاد، إال أ
ق األسطح فو  تأثريالشارات طبقة تلغي للحساسية على احلدود املستوية بزاوية ميل واجتاه نتيجة إل



 

ثري 4الشكل . ب4أ و4األشكال طبقًا ملا هو موضح يف  أ يوضح إشارات طبقة منوذجية تلغي 
رسليف حد فيما بني 

ُ
ستقبلو  امل

ُ
ب يوضح إشارات طبقة منوذجية تلغي التأثري حبد 4الشكل . امل

كنتيجة لذلك، ميكن قصر أحد النماذج لعملية منوذجية على . مستقبل - خارج قسم مرسل
وقد لوحظ من الدراسات أنه حىت إذا كانت . ح مستوية ذات زواية ميل واجتاه معروفةأسط

األسطح غري مستوية بصورة متقنة، أو أن زوا امليل واالجتاه غري معروفة على وجه الدقة، فإنه  5 

  .مبقدور العمليات اليت متت مناقشتها يف الطلب احلايل مع ذلك أن حتقق إلغاء جيد

داة ذات . يوضحان عوامل هندسية مدجمة ألداةب 5أ و5الشكالن  هذه العوامل تكون خاصة 
 d1=24هرتز مبسافة تباعد تبلغ   f=500مرسل واحد، ومستقبل واحد األداة تعمل برتدد يبلغ 

مت ) يف اجتاه قطري(أ يوضح عوامل اهلندسية املدجمة 5الشكل . قدما يف منطقة ذات مقاومة عالية
نشاء  . سجل ختليقي لطبقة رقيقة للغاية ذات تباين منخفض بزاوية ميل صفراحلصول عليها  10 

. ◌ْ  45خاص بزاوية ميل مرسل تبلغ صفرْ  وزاوية ميل مستقبل تبلغ  561ويكون املنحىن 
. ◌ْ  45 وزاوية ميل مستقبل تبلغ  ْ 45خاص بزاوية ميل مرسل تبلغ  562ويكون املنحىن 
. ◌ْ  50  وزاوية ميل مستقبل تبلغ  ْ 50بلغ خاص بزاوية ميل مرسل ت 563ويكون املنحىن 
 .◌ْ  55 وزاوية ميل مستقبل  تبلغ  ْ 55خاص بزاوية ميل مرسل تبلغ  564ويكون املنحىن 

رسلأ أنه، عند زاوية 5مبقدور أن نالحظ من الشكل 
ُ
ستقبلو  امل

ُ
، أن العامل  ْ 55اليت تبلغ  امل 15 

رسلاهلندسي يقل عند كل املواضع بني 
ُ
ستقبلو  امل

ُ
وينبغي أن نالحظ أنه، على الرغم من أنه . امل

رسليتم اختيار زاوية 
ُ
ستقبلو  امل

ُ
متساوية يف هذه احلاالت، وميكن حتقيق إلغاء إشارة الطبقة  امل

ستقبلستخدام زوا مائلة خمتلفة للمرسل  و 
ُ
لنسبة 5الشكل  .امل ب يوضح خمطط مماثل ولكن 

خاص بزاوية ميل مرسل تبلغ صفرْ   571ملنحىن ويكون ا. ◌ْ  30لزاوية ميل حلد تكوين تبلغ 
وزاوية  ْ 45خاص بزاوية ميل مرسل تبلغ  572ويكون املنحىن . ◌ْ  45وزاوية ميل مستقبل تبلغ  20 

 وزاوية ميل  ْ 50خاص بزاوية ميل مرسل تبلغ  573ويكون املنحىن . ◌ْ  45ميل مستقبل تبلغ 
 وزاوية ميل  ْ 55مرسل تبلغ  خاص بزاوية ميل 574ويكون املنحىن . ◌ْ  50مستقبل تبلغ 



 

يف هذه احلالة، ميكن كذلك حتقيق إلغاء إشارة طبقة، ولكن بزاوية خمتلفة . ◌ْ  55مستقبل تبلغ 
حىت عند زاوية امليل غري املثالية . 572طبقًا ملا مت توضيحه يف املنحىن  45ºتبلغ ما يقرب من 

 45ك، تكون زاوية ميل األداة اليت تبلغ كنتيجة لذل. ، يتم حتقيق إلغاء جيد نسبياً  ْ 55اليت تبلغ 
 للرتدد ومسافة  ْ 30إىل  -0 متوقعة ألداء بصورة جيدة يف مدى زاوية ميل يرتاوح من  ْ 55أو 

ميكن استخدام هذه املنهجية لتصميم األدوات اليت تكون مثالية لتحقيق قيم . التباعد املستخدمني 5 

ضًا أن نالحظ أنه ميكن استخدام عملية حتسني من األمهية مبكان أي. مدى خمتلفة لزاوية امليل
رسالتوميكن إلغاء إشارة من خارج املنطقة بني : مماثلة لتحقيق اإللغاء املضاد

ُ
ستقبالو  امل

ُ
ت امل

ستقبلبتضبيط الزوا املائلة للمرسل و 
ُ
وهذا من شأنه أن حيدث قراءة ضحلة يتم . تبعًا لذلك امل

تتمثل . من أي قياس ضحل مذكور يف الطلب احلايلبدًال  تركيزها حول األداة وميكن استخدامها
هليئة يف املنحىن  ، وختفيض الزوا 561إحدى الطرق يف احلصول على مثل هذه اهليئة يف البدء  10 

ستقبلاملائلة للمرسل و 
ُ
رسلحىت تكون احلساسية بني  امل

ُ
ستقبلو  امل

ُ
أكرب إىل حد بعيد من  امل

لزوا املائلة للمرسل يف ا. اإلشارة خارج تلك املنطقة حلالة اليت يتم فيها توليد اإلشارات املرتبطة 
ستقبلو 

ُ
بصورة ختليقية من اهلوائيات املشرتكة يف نفس املكان ذات زوا مائلة خمتلفة، ميكن  امل

رسلاستخدام نفس زوج 
ُ
ستقبلو  امل

ُ
  .لكل من الرتكيز لألمام والرتكيز حول املنطقة امل

ثري لزوا ميل خمتلفة، حيث تتم يوضح توليفا 6الشكل  ت زاوية ميل حتقق إشارة طبقة تلغي  15 

رسلتكون مسافة تباعد هوائي . حماذاة زاوية االجتاه للميل مع قطبني
ُ
ستقبلهوائي - امل

ُ
 24 امل

لزاوية  681ويكون املنحىن . هرتز يف منطقة ذات مقاومة عالية 500قدما مع التشغيل عند تردد
لزاوية ميل  683ويكون املنحىن . ◌ْ  15لزاوية ميل تبلغ  682كون املنحىن وي. ◌ْ  30ميل تبلغ 

لزاوية ميل  686ويكون املنحىن . ◌ْ  45لزاوية ميل تبلغ  684ويكون املنحىن . ◌ْ  30تبلغ 
 20 6مبقدور أن نالحظ من الشكل . ◌ْ  75لزاوية ميل تبلغ  681ويكون املنحىن . ◌ْ  60تبلغ 

درجة ملدى واسع من توليفات الزوا للهيئة  60ما يقرب من  أن طريقة اإللغاء تعمل ملا يصل
رسالتميكن اجلمع بني العديد من . املستخدمة

ُ
ستقبالأو  امل

ُ
ت لتحقيق إلغاء التأثري يف مدى امل



 

ة احملور لتخليق متجهات القطب الثنائي عند عرب قطب ثنائي أو ثالثيميكن استخدام أداة  .أوسع
  .الطبقة بصورة مثلىتلغي إشارات  زوا مائلة

هذه العوامل تكون . لوسط موصل بدرجة عالية عوامل هندسية متكاملة مدجمة يوضح  7الشكل 
داة ذات مرسل واحد، مستقبل واحد تعمل برتدد يبلغ  هرتز مبسافة تباعد تبلغ   f=500خاصة 

d1=24  عند زاوية ميل تبلغθdip =30 ْ  يف منطقة هلا مقاومة تبلغ R=1 كون املنحىن وي. أوم 5 

ويكون املنحىن . ◌ْ  45خاص بزاوية ميل مرسل تبلغ صفرْ  وزاوية ميل مستقبل تبلغ  771
ويكون املنحىن . ◌ْ  44.5وزاوية ميل مستقبل تبلغ  44.5ºخاص بزاوية ميل مرسل تبلغ  772
ويكون املنحىن . ◌ْ  42.5 وزاوية ميل مستقبل تبلغ  ْ 42.5خاص بزاوية ميل مرسل تبلغ  773
على الرغم من . ◌ْ  40.5 وزاوية ميل مستقبل  تبلغ  ْ 40.5اص بزاوية ميل مرسل تبلغ خ 774

أنه ميكن حتقيق إلغاء جيد للغاية ألي زاوية ميل للخلفية ذات املقاومة العالية، إال أنه تتم مالحظة  10 

ا، وهن. 7ختفيض يف أداء اإللغاء يف الوسط املوصل بدرجة عالية طبقًا ملا مت توضيحه يف الشكل 
ويسمح . 773 طبقًا ملا مت توضيحه يف املنحىن  ْ 42.5يتم حتقيق األداء األمثل عند زاوية 

جح عند قيم توصيل أعلى   .التشغيل عند ترددات أقل بتحقيق إلغاء 

يوضح كذلك طرح  8الشكل . يوضح عوامل هندسية مرتبطة مبسافيت تباعد خمتلفتني 8الشكل 
ألداة اليت تعمل برتدد . اعد خمتلفتنيعوامل هندسية مرتبطة مبسافيت تب هذه العوامل تكون خاصة  15 

 مبسافة تباعد تبلغ   ْ θdip =0هرتز يف منطقة ذات مقاومة عالية عند زاوية ميل تبلغ  f=500يبلغ 
d1=24  ومسافة تباعد تبلغ 891قدماً، وهلا إشارة موضحة يف املنحىن ،d1=20  قدماً، وهلا

قدماً من  24يتم طرح العوامل اهلندسية ملسافة التباعد اليت تبلغ . 892إشارة موضحة يف املنحىن 
مبقدور أن نالحظ . 893قدماً، املبينة يف املنحىن  20العوامل اهلندسية ملسافة التباعد اليت تبلغ 

ستخدام الطرح، ميكن تقليل العامل اهلندسي حول  8من الشكل  اخللية لألداة  املنطقةأنه،  20 

يتم تقدمي اإلشارات اليت متت مناقشتها يف الطلب احلايل بداللة . املنطقة األمامية وتركيزها حنو
ميكن احلصول على مثل هذه اإلشارات بضرب قيم الفولطية يف معامالت األداة . mhos-ملي



 

ستخدام إجراءات معروفة جيداً    .املرتبطة 

. ناطق املقاومة املرتبطةج توضح ثالثة مناذج إلشارة طبقة تلغي اهليئات وم9-أ9األشكال 
ب وإىل قياس معادل من الشكل 9أ يتعلق بقياس مطلق طبقاً لقياس نسبة من الشكل 9الشكل 

رسلب من احلاجة ملعايرة 9ميكن أن يقلل قياس النسبة يف الشكل . ج9
ُ
، نظرًا ألنه يتم إلغاء امل

ثري مضاعف على إشارة  رسلأي 
ُ
ستقبل ميكن تضبيط زاوية امليل لكل من. امل

ُ
األول والثاين  امل 5 

لنسبة لإللغاء ستقبلميكن حتقيق اإللغاء الفوري عند كال . على حنو خمتلف 
ُ
ميكن كذلك أن . نيامل

ج من املتطلبات للمعايرة على كل من أجهزة اإلرسال 9يقلل القياس املعادل يف الشكل 
ت املتضاعفة لدرجة احلرا ستقبالرة على واالستقبال، وميكن كذلك أن يزيل التفاو

ُ
ميكن  . تامل

ستقبلكذلك حتقيق اإللغاء الفوري عند كال 
ُ
رسلني لكال امل

ُ
ني، وخصوصا عندما يتم اإلبقاء على امل

يف مناذج متنوعة، ميكن وضع أحد . املسافة بني اهلوائيات يف مقدمة األداة وخلفية األداة صغرية 10 

دة ع لنسبة للقمة احلفر لز   .قبيل اخرتاق لقمة احلفرمق الكشف اهلوائيات أقرب ما ميكن 

بصفة عامة، ميكن . ب توضح أمثلة على هيئة قياس عميق وقياس ضحل10أ و10األشكال 
مرسل ومستقبل للقياسات الضحلة ومرسل ومستقبل للقياسات : استخدام أربعة هوائيات كإمجايل

رسل أو مستقبل أ، ميكن استخدام م10ومع ذلك، طبقًا ملا مت توضيحه يف الشكل . العميقة
يتسم القياس العميق حبساسية متتد ألبعد من القياس الضحل  .مشرتك لتقليل عدد عناصر اهلوائي 15 

منطيا يكون للقياس العميق مسافة . ويتلقى اإلشارات أبكر من القياس الضحل، عندما يبدأ احلفر
رسلتباعد بني 

ُ
ستقبل-  امل

ُ
لقياس الضحل امل ً ومع ذلك; أطول عند مقارنتها  ، فهذا ليس مطلو

ميكن أن توفر ترددات التشغيل األقل مسافات من البحث أكرب من الرتددات . على اإلطالق
رسلاألعلى لنفس زوج 

ُ
ستقبل - امل

ُ
رسلتكون مسافة تباعد  .امل

ُ
ستقبل/ امل

ُ
النمطية للقياس  امل

ستقبل/ قدماً، يف حني ترتاوح مسافة التباعد للمرسل  100- 20العميق 
ُ
قياس الضحل من لل امل 20 

ميكن أن تكون مسافة التباعد الضحلة كبرية بدرجة كافية للسماح بتعويض  .قدماً  20قدمني إىل 
لضمان الرتكيز األمثل، ينبغي إجراء القياس الضحل يف . احلساسية لتأثريات ثقب احلفر واالخرتاق



 

دة الزوا .أقرب موضع ممكن للقمة احلفر املائلة للمرسل  تزيد احلساسية يف العمق مع ز
ستقبلو 

ُ
ثريات ثقب احلفر وعمود الشياقامل ميكن . ، ومع ذلك فإن هذا يؤدي كذلك لتضخيم 

رسلإمالة واحد على األقل من 
ُ
ستقبلأو  امل

ُ
تكون احلساسية السمتية . إلنتاج حساسية مستية امل

ا تسمح بتحديد متييز بني اإلشارا ت الواردة من اجتاهات هامة لتطبيق التوجيه اهلندسي، نظرًا أل
ميجا  10 - هرتز  500تتضمن قيم مدى الرتدد النمطية للقياسات الضحلة والعميقة  .خمتلفة 5 

ميكن استخدام العديد من الرتددات للتمييز . كيلو هرتز، على التوايل  100 –هرتز  50هرتز و
هيئة األداة ب يبني أنه ميكن استخدام 10الشكل . بني املسافات املختلفة للطبقة العميقة

ً، للقياسات الضحلة أو العميقة ميكن حتقيق مثل هذه األداة . املوجودة، مثل األداة املتوفرة جتار
  ) .ADR(املقاومة العميقة السمتية   ُمستشعربواسطة 

هوائيات بزاوية مائلة يف مصفوفة مستية ميكن أن ترصد القياسات يف عدد   ADR ُمستشعريضم  10 

ت أو اجتاهات خانة، تسمح لعدد من  األعماق املختلفة من االجتاهات املتمي زة، ُتدعى خا
لنسبة للعديد من حدود الطبقة األرضية على سبيل املثال، . للبحث أن حتدد املسافة واالجتاه 

عمق  14اجتاه متميز و 32مع أجهزة اإلرسال واالستقبال الستخدام  ADRميكن ترتيب وضع 
اجتاه متميز  32أكثر أو أقل من  ADRأن تستخدم ترتيبات  ومع ذلك، ميكن. خمتلف للبحث

 .  عمق خمتلف للبحث 14أو أكثر أو أقل من / و
ُ
بعدًا إىل   ADR ستشعرميكن أن يضيف امل 15 

ستخدام هوائيات  ستقبلالقياسات 
ُ
ت من كافة مسافات التباعد املمكنة بني  امل ورصد البيا

رسل
ُ
ستقبل-إىل- امل

ُ
ت(ت يف عدد من املرا امل تضفي زاوية . أداة لكل دورة) املناظرة لعدد اخلا

ستقبالميل 
ُ
القراءات  ميكن أن حتسن.  ADRات ُمستشعر ت حساسية اجتاهية إىل مصفوفة من امل

ميكن أن . زمن التفاعل، مما يسمح بسرعة حفرة متزايدة أعمق ADR ُمستشعراليت يوفرها األعمق 
ئية وقياسات توجيه متعا قياسات مقاومة ADR ُمستشعريوفر  دلة متاما من حيث اجلودة البرتوفيز 20 

. (BHA)هندسي بقراءة عميقة مدجمة يف إحدى األدوات لتقليل طول جتميعة الثقب يف قاع البئر 
  . ، وزاوية ميل)رأسي(Rv و )أفقي( Rhتوفر القراءات السمتية اشتقاق قيم مقاومة متباينة اخلواص، 



 

يتم . رق زمن مستغرق مقابل إشارة الطبقة اليت تلغي القياسيوضح مقارنة قياس ف 11الشكل 
إصدار إشارة الطبقة اليت تلغي القياس يف هذا املثال بزاوية ميل مرسل وزاوية ميل مستقبل عند 

55º  ملنحىن  500تعمل عند تردد ا  هرتز يف منطقة ذات مقاومة عالية، حيث يتم متثيل إشار
 وزاوية ميل  ْ 0ن املستغرق يف هذا املثال بزاوية ميل مرسل عند يتم قياس الفرق يف الزم. 1142

ملنحىن  ْ 45مستقبل عند  ميكن حساب قياس . 1141، حيث يتم متثيل اإلشارة التفاضلية  5 

ستقبلالفرق يف الزمن املستغرق بطرح اإلشارة 
ُ
ة عند أحد مواضع األداة من موضع آخر لألداة امل

أن إشارة طبقة إلغاء القياس ميكن أن  11ن نالحظ من الشكل مبقدور أ. بوصة 0.2يبعد عنه 
لنسبة إىل العمق، عند مقارنة ذلك  تركز على عمق أكرب نتيجة الحنالل من الدرجة الثانية 

  .حنالل من الدرجة الثالثة لقياس الزمن املستغرق التفاضلي

ت، ، مثل نظا1200يوضح خمطط إطاري ألحد النماذج على جهاز  12الشكل  م رصد بيا 10 

وهوائيات مستقبلة  T-1   . . .1210-T-N-1210وائيات مرسلة  1205به أداة 
1210-R-1 . . .  1210-R-M 1205، قابلة تشغيل يف ثقب احلفر الذي يتم وضع األداة 

رسلميكن أن تكون اهلوائيات . فيه
ُ
ستقبلواهلوائيات  T-1   . . .1210-T-N-1210ة امل

ُ
ة امل

1210-R-1 . .   .1210-R-M  حبيث يكون لكل منها زاوية  1005مهيأة بطول األداة
لنسبة إىل حمور طويل  رسلميكن أن يكون هلوائيات . 1005من األداة  1207ميل 

ُ
أو  امل 15 

ستقبلهوائيات 
ُ
ميكن ترتيب وضع توليفة واحدة على األقل من . زاوية ميل تبلغ صفر درجات امل

رسل مائلة معينة حبيث يتم ترتيب اهلوائي هوائي مرسل وهوائي مستقبل بزوا
ُ
ستقبلواهلوائي  امل

ُ
 امل

رسلمن التوليفة إللغاء اإلشارات من الطبقات اليت تكون بني اهلوائي 
ُ
ستقبلواهلوائي  امل

ُ
لتوليفة  امل

، عندما 1205غري حساسة خلصائص املنطقة اليت تقع إىل جانب األداة  1205وجعل األداة 
ميكن أن تكون الزوا املائلة . يف وضع تشغيلي أسفل البئر يف بئر ما 1205يتم وضع األداة  20 

رسلللهوائي 
ُ
ستقبلواهلوائي  امل

ُ
وميكن ترتيب وضع توليفة واحدة على األقل . من التوليفة خمتلفة امل

رسلمن هوائي مرسل وهوائي مستقبل بزوا مائلة حبيث يتم ترتيب اهلوائي 
ُ
ستقبلواهلوائي  امل

ُ
 امل



 

رسللتوليفة إللغاء اإلشارات من الطبقات اليت تقع خارج املنطقة بني اهلوائي 
ُ
ستقبلواهلوائي  امل

ُ
 امل

ميكن أن تكون . يف وضع تشغيلي أسفل البئر يف بئر ما 1205لتوليفة، عندما يتم وضع األداة 
رسلالزوا املائلة للهوائي 

ُ
ستقبلواهلوائي  امل

ُ
كن أن تتضمن اهلوائيات مي .من التوليفة خمتلفة امل

رسل
ُ
ستقبلواهلوائيات  T-1   . . .1210 -T-N-1210ة امل

ُ
- R-1   . . .1210-1210ة امل

R-M  اشرتاك يف املوقع للهوائيات ذات الزوا املائلة املختلفة اليت يتم فيها إنشاء واحدة أو أكثر 5 

ميكن أن يكون اإللغاء التخليقي . قيةمن الزوا املائلة ختليقيًا ويتم حتقيق إلغاء اإلشارة بصورة ختلي
لإلشارات الصادرة من الطبقات بني اهلوائيات املشرتكة يف نفس املكان أو من اإلشارات الصادرة 

  .بني اهلوايئات املتعددة املشرتكة يف نفس املوقع املنطقةمن الطبقات خارج 

رسال، و 1220مركز التحكم يف النظام  1200ميكن أن يتضمن اجلهاز 
ُ
. .  1-1212  تامل

  .1210-N ستقبال، و
ُ
ت M-1214. . .  1-1214ت امل ، 1222، ووحدة رصد البيا 10 

ت  ت 1224وخمزن مؤقت للبيا  1228، ووحدة اتصاالت 1226، ووحدة معاجلة البيا
رسلاهلوائيات  ذات 1205إلضافة إىل األداة 

ُ
واهلوائيات  T-1  . . .1210-T-N-1210ة امل

ستقبل
ُ
 1220ميكن أن يتضمن مركز التحكم يف النظام . R-1 . . .  1210-R-M-1210ة امل

، أو إلكرتونيات قياسية، أو إلكرتونيات رقمية، أو توليفات متنوعة )CPU(وحدة معاجلة مركزية 
ميكن أن يولد مركز التحكم يف النظام . 1200منها إلدارة تشغيل الوحدات األخرى للجهاز  15 

إلشارة 1220 رسالتإىل  إشارة ويغذي 
ُ
ميكن توليد .  N-1212. . .  1-1212 امل

ميكن استخدام قيم مدى تردد . ميجا هرتز 10هرتز إىل  100اإلشارة يف نطاق تردد يف مدى 
رسالتميكن أن توجه . أخرى

ُ
رسلالتيارات إىل اهلوائيات  N- 1212. . .  1-1212 امل

ُ
ة امل

1210-T-1   . . .1210-T-Nعلى . كهرومغناطيسية يف التكوين، اليت تبعث املوجات ال
ميكنها أن تعمل على إلغاء اإلشارات من الطبقات اليت توجد بني  1205الرغم من أن األداة  20 

رسلهوائي 
ُ
ستقبلوهوائي  امل

ُ
غري حساسة خلصائص املنطقة  1205لتوليفة منتقاة وجتعل األداة  امل

رسلعديد من اهلوائيات ، إال أنه ميكن استخدام ال1205املوجودة إىل جانب األداة 
ُ
ة لتجميع امل



 

ت لتحسني استشعار متغريات التكوين على سبيل املثال، ميكن أن تنتج . املزيد من البيا
رسلاهلوائيات 

ُ
ستقبلة عند مسافات خمتلفة إىل اهلوائيات امل

ُ
كمثال . ة صورًا بعمق وحتليل خمتلفنيامل
ئلة أو اجتاهات خمتلفة إلنتاج حساسية حنو آخر على ذلك، ميكن استخدام هوائيات ذات زوا ما

  .متغريات التكوين متباينة اخلواص

رسلاهلوائيات ميكن تدوير واحد من أكثر من 
ُ
اليت يوفرها مركز التحكم يف اإلشارة بواسطة  N ةامل 5 

عند الرتدد املطلوب لتطبيقات نطاق ميكن أن تتكون اإلشارة من موجة جيبية  .1220النظام 
. طبيق نطاق زمين، ميكن أن تكون اإلشارة نبضة ذات شكل معني ونطاق تردد معنييف ت. الرتدد

رسالتميكن أن تكون 
ُ
منشطة آنيا أو تتابعيا وميكن إبقاؤها يف وضع تشغيل لفرتة زمنية طويلة  امل

ر الضوضاء عن طريق الرتاصبدرجة كافية حبيث تسمح  . بتالشي اإلشارات العابرة وتقليل آ
ستقبلإلشارات ميكن حتويل ا

ُ
ة إىل نطاق حيث ميكن فصل اجلزء العارض من اإلشارة عن اجلزء امل 10 

يتم توفري . Hilbertيكمن أحد األمثلة املعينة على مثل هذه التحويالت يف حتويل . املنعكس
ستقبالعند  اإلشارات

ُ
خمزن واليت ميكن ختزينها عند  ،1220 النظاممركز التحكم يف إىل  تامل
ت مركز التحكم ميكن كذلك أن يتحكم . قبل نقلها يف النهاية إىل السطح 1224 مؤقت للبيا

ذاتيًا بصورة أساسية دون الرجوع إىل  التوجيه اهلندسيأو يتداخل مع عملية  1220 النظاميف 
خري دىن   15  . السطح، حبيث ميكن اختاذ القرارات 

ستقبلاهلا عند اهلوائيات ميكن توجيه إشارات املوجات الكهرومغناطيسية اليت يتم استقب
ُ
ة امل

1210-R-1   . . .1210-R-M  ستقبالإىل
ُ
املناظرة  M-1214. . .   1-1214ت امل

إرسال واستقبال  1200ميكن أن يتضمن تشغيل اجلهاز . 1220ومركز التحكم يف النظام 
ن يف مثل هذا النوع م. العديد من الرتددات يف نفس الوقت الستخدام الوقت على حنو أفضل

التشغيل، ميكن استخدام صورة موجية جيبية، أو صورة موجية مربعة، أو صور موجية أخرى مبنية  20 

.  T-1-1210على الوقت الستثارة العديد من الرتددات يف نفس الوقت عند كل هوائي مرسل 
 . .1210-T-M  رسلأو ترددات فردية عند اهلوائيات

ُ
. T-1   . . .1210-T-M-1210ة امل



 

ستقبلشارات ميكن فصل اإل
ُ
ملرشحات عند الطرف امل ستقبلة املناظرة للعديد من الرتددات 

ُ
يف  امل

ت  ، ميكن T-1   . . .1210-T-M-1210لكل هوائي مرسل  .1222وحدة رصد البيا
ستقبلتسجيل اإلشارات 

ُ
ستقبال ة عند كلامل

ُ
ميكن .  M-1214. . .  1-1214ت امل

ت  ستقبلزين اإلشارة لتخ 1224استخدام خمزن مؤقت للبيا
ُ
  .ة للمعاجلةامل

ت  ت 1226ميكن استخدام وحدة معاجلة البيا . إلجراء عملية العكس أو معاجلة أخرى للبيا 5 

لسمات املعاجلة املماثلة أو املطابقة للنماذج املبينة يف  ميكن مواصلة املعاجلة وعملية العكس طبقاً 
حبيث ما نة القياسات بتوقعات منوذج مقار  العكس اتميكن أن تتضمن عملي. الطلب احلايل

ئية أو املكان ةحتديد تباين يف القيم ميكن ميكن أن تتضمن عملية العكس التقليدية . خلاصية فيز
ئية واملغنطيسية  ئي يف تكوين ما من قياسات اجملاالت الكهر حتديد تباين التوصيل الكهر

ام، مع حساب القيم امللحوظة املتوقعة تتعامل التقنيات األخرى، مثل منوذج لألم. املستحثة 10 

لنسبة إىل ، يف مناذج متنوعة. لنسبة إىل منوذج مفرتض ميكن إجراء عملية العكس، املنفذة 
بعد نقل  1204، يف قاع البئر أو يف وحدة حتليل، مثل حاسوب، عند السطح 1200اجلهاز 

ت إىل السطح  ت أو النتائج إىل  1228ميكن أن تنقل وحدة اتصاالت . 1204البيا البيا
أو حتديد اإلجراء التايل املطلوب اختاذه يف عملية حفر متعلقة / للمالحظة و 1204السطح 

ت أو النتائج إىل.  1200لقياسات املأخوذة بواسطة اجلهاز  األدوات  ميكن كذلك نقل البيا 15 

ستخالص األخرى أسفل البئر وتستخدم لتحسني جوانب متنوعة من حتديد املكان وا
ت   .اهليدروكربو

ت الضحلة والعميقة اليت مت احلصول عليها، يكون من املمكن إجراء عملية  ستخدام البيا
ستقبلالعكس القسرية على جمموعة كاملة من القياسات 

ُ
من ذلك ميكن بدًال ومع ذلك، . ةامل

لكامل إىل جزأين جراء لتقسيم العملية  إشارة اطالع حساب  :احلصول على املعاجلة املعززة  20 

يسمح هذا األسلوب املكون . طالع مقدماً وحساب خصائص طبقة التكوين من إشارة اال مقدماً 
جراء تفسريات من إشارة اال مباشرة، حىت إذا كان احلل للمقاومة األفقية  طالع مقدماً من جزأين 



 

  .فريداً  واملوضع مل يكن Rv، واملقاومة األفقية Rhللطبقة العميقة 

عرب عكس ملنطقة  إشارة اطالع مقدماً مسات لنموذج متثيلي لطريقة حلساب  13الشكل  يوضح
ستخدام كل . ضحلة ومنطقة عميقة ميكن أن يستفيد هذا احلساب من عملية العكس التامة 

 1311ميكن أن توفر اإلشارة الضحلة . 1312وإشارة عميقة  1311من إشارة ضحلة 
ميكن أن تستخدم عملية العكس . 1331س عددية عملية عك 1312واإلشارة العميقة  5 

عددًا من التقنيات التقليدية املختلفة مبا يف ذلك، ولكن ليس على سبيل  1331العددي 
 1333ومنوذج لألمام  1332ميكن أن تساعد جمموعة . احلصر، مطابقة النمط والطرق املتكررة

احلفر املعكوسة من تصحيح ميكن التغذية مبتغريات ثقب . 1331يف عملية العكس العددي 
. للحصول على تقديرات أفضل 1331عكسيًا إىل عملية العكس العددي  1334ثقب احلفر 

، مواضع )Rh ،Rv(مقاومات الطبقة  1331ميكن أن يتضمن اخلرج من عملية العكس العددي  10 

ثقب احلفر ، مقاومة )rb(، نصف قطر ثقب احلفر )φ(، زاوية االجتاه )θ(، زاوية امليل )z(الطبقة 
)Rb( ال متركزية ،)decc( ومست ال متركزي ،)φecc .( ذه املتغريات إىل ميكن التغذية العكسية 

ذه . 1334لتحديث تصحيح ثقب احلفر  1334تصحيح ثقب احلفر  ميكن كذلك التغذية 
ت للطبقات حول أو خلف األداة  تم ال ي. ملزيد من املعاجلة 1335العوامل مقدمًا لتوفري البيا

اخلرج من عملية العكس ) z(، مواضع الطبقة العميقة )Rh ،Rv(توفري مقاومات الطبقة العميقة  15 

ت املستبقاة ملزيد من املعاجلة مع طالع مقدماً لتحديد إشارة اال 1331العددي  ، تتعلق البيا
قاسةاإلشارة العميقة 

ُ
ت للط. لطبقات حول أو خلف األداة 1312 امل بقات ميكن توفري البيا

لطبقات  1336لعمل منوذج لألمام  1335حول أو خلف األداة  لتوفري هيئة عميقة مرتبطة 
إشارة منوذجية تكون  1336يوفر اخلرج من عملية عمل منوذج لألمام . حول أو خلف األداة

. 1337إشارة عمق متوقعة من الطبقات حول األداة، واليت ميكن توجيهها إىل عقدة الطرح  20 

بطرح إشارة عمق متوقعة من الطبقات حول األداة من  إشارة اطالع مقدماً على  ميكن احلصول
قاسةاإلشارة العميقة 

ُ
  .امل



 

ستخدام إشارة   إشارة اطالع مقدماً مسات لنموذج متثيلي لطريقة حلساب  14يوضح الشكل 
ًا ألن يف هذه احلالة، تكون الطبقات املعكوسة مجيعًا قريبة من األداة نظر . فقط 1411ضحلة 

لقرب من األداة ميكن توفري اإلشارة الضحلة . القياس الضحل يكون يف الغالب حساسًا 
 1431ميكن أن تستخدم عملية العكس العددي . 1431لعملية العكس العددي  1411

عددًا من التقنيات التقليدية املختلفة مبا يف ذلك، ولكن ليس على سبيل احلصر، مطابقة النمط  5 

يف عملية العكس  1433ومنوذج لألمام  1432ميكن أن تساعد اجملموعة . رةوالطرق املتكر 
ميكن التغذية العكسية ملتغريات ثقب احلفر املعكوسة من تصحيح ثقب احلفر . 1431العددي 
ميكن أن يتضمن . للحصول على تقديرات أفضل 1431إىل عملية العكس العددي  1434

، زاوية )z(، مواضع الطبقة )Rh ،Rv(مات الطبقة مقاو  1431اخلرج من عملية العكس العددي 
، الال متركزية )Rb(، مقاومة ثقب احلفر )rb(، نصف قطر ثقب احلفر )φ(، زاوية االجتاه )θ(امليل  10 

)decc( والسمت الال متركزي ،)φecc.(  ذه املتغريات إىل تصحيح ثقب ميكن التغذية العكسية 
ذه العوامل إىل .  1434لتحديث تصحيح ثقب احلفر   1434احلفر  ميكن كذلك التغذية 

ستخدام اهليئة العميقة إلنتاج إشارة تتضمن الطبقات القريبة  1436عملية عمل منوذج لألمام 
إشارة منوذجية تتضمن   1436يوفر اخلرج من عملية عمل منوذج لألمام . من األداة فقط

كنتيجة لذلك، . 1437إىل عقدة الطرح الطبقات القريبة من األداة فقط، واليت ميكن توجيهها  15 

قاسةعند طرح اإلشارة املنمذجة من اإلشارة العميقة 
ُ
، ميكن احلصول على إشارة 1412 امل

   .طالع مقدماً اال

ميكن . عرب فك الطيات إشارة اطالع مقدماً منوذج متثيلي على حساب  15يوضح  الشكل 
يف هذه احلالة، ميكن . تتضمن عملية عكساملذكور بطريقة ال  إشارة اطالع مقدماً إجراء حساب 

كدالة على   1542للحصول على عوامل هندسية ضحلة  1541إجراء عمل منوذج لألمام  20 

هليئات العميقة للحصول على عوامل  1543ميكن إجراء عمل منوذج لألمام . العمق، مرتبطة 
هليئات الضحلة  1544هندسية عميقة  وفري زاوية ميل ميكن ت. كدالة على العمق، مرتبطة 



 

تتمثل إحدى الطرق للحصول على . 1543ومنوذج لألمام  1541التكوين لعمل منوذج لألمام 
العامل اهلندسي يف إجراء سجل ختليقي لتكوين يتكون من مقاومة اخللفية وطبقة رقيقة للغاية عند 

لرتدد، ويف هذه من املفرتض أن تكون مقاومة اخللفية أكرب بدرجة كافية مقارنة بعكس ا. 0العمق 
من املتوقع كذلك أن تؤثر الطريقة . احلالة، ال تتم مالحظة أية ظاهرة سطحية ذات داللة إحصائية

عندما تكون هناك بعض الظواهر السطحية، غري أن مثل هذه الطريقة  15املوضحة يف الشكل  5 

ستخدام املقاومة النوعية ا  لك، ميكن أن ومع ذ. تستخدم عوامل هندسية تقليدية ليتم حسا
إلشارة الضحلة نتيجة العالقة الالخطية املستحثة بواسطة  الناجتة طالع مقدماً تتلوث إشارة اال
  .الظاهرة السطحية

بعد حساب العوامل اهلندسية، يتم حساب مرشح بفك طي العامل اهلندسي الضحل من عامل 
وصول إىل قيم اإلشارة  يف تطبيقات التوجيه اهلندسي، ال توجد إمكانية. 1545هندسي عميق  10 

ستقبل
ُ
، على سبيل املثال، بتطبيق قيم الصفر 1551ية، لذا ميكن حتويل املرشح إىل إىل سبيب امل

ستقبلعلى اجلانب 
ُ
يف . ي من املرشح وإضافة جمموع القيم املزالة إىل آخر معامل مرشح متاحامل

 املواقف اليت ال تكون فيها االجتاهات ثنائية القطب للمرسل و 
ُ
على سبيل املثال، (مثلى  ستقبلامل

رسل، ميكن تدوير )إذا مل توفر إلغاء إشارة طبقة جيد
ُ
ستقبلو  امل

ُ
إىل أي زاوية بشرط أن يتسىن  امل

لإلشارة  1552إجراء القياسات عرب االجتاهات ثنائية القطب لتحسني االجتاه ثنائي القطب  15 

يف املواقف . 1511رة الضحلة لإلشا 1554ولتحسني االجتاه ثنائي القطب  1512العميقة 
رسلاليت تدور فيها اهلوائيات 

ُ
ستقبلة أو امل

ُ
املختلفة الناجتة  ة، ميكن دمج االجتاهات ثنائية القطبامل

  . عن اهلوائي لعملية حتسني مماثلة

على اإلشارة الضحلة على معادلة حتليلها ويركز على القياس العميق  1556يعمل تطبيق املرشح 
مما يسمح بطرح فعال لإلشارة الضحلة من اإلشارة . 1157ة ضحلة مرتمجة مبا يوفر إشار  20 

ثريات نتيجة لفرق التحليل1537العميقة، عند عقدة الطرح  ميكن كذلك . ، دون إحداث 
وإجراء  1511لإلشارة الضحلة  1555تطبيق إجراء تصحيح عمق القشرة وثقب احلفر 



 

قبل الطرح والرتشيح إلزالة،  1512العميقة  لإلشارة 1553تصحيح لعمق القشرة وثقب احلفر 
ثريات عمق القشرة وثقب احلفر تكون الطريقة السابقة خالية من عملية . ومن مث معادلة، 

العكس وميكن أن تعمل حىت يف املواقف اليت ال يفرتض أن تعمل فيها عملية العكس على حنو 
تطبيقها أثناء التوجيه اهلندسي، نظراً ألن  ميكن معاجلة الطريقة بسرعة كبرية حبيث يتم. جيد للغاي

 5  .أكرب جزء حسايب يتمثل يف تطبيق املرشح

على . وذج متثيلي على حساب خواص الطبقة العميقة عرب العكس التاممنيوضح  16الشكل 
مبفردها ميكن أن تكون مفيدة يف التطبيقات، قد يكون  طالع مقدماً الرغم من أن إشارة اال
ميكن إجراء هذا بواسطة . قبيل اخرتاق لقمة احلفرومة ووضع الطبقات مطلو حساب املقا

خذ يف االعتبار كافة املعلومات املعروفة مثل متغريات الطبقة حول األداة، طبقاً ملا  خوارزم عكس 
إىل جانب  1631لعملية العكس  إشارة اطالع مقدماً ميكن توفري . 16مت توضيحه يف الشكل  10 

لقرب من  ، وزاوية امليل )z(، ومواضع الطبقة )Rh ،Rv(األداة مثل مقاومات الطبقة املتغريات 
)θ( وزاوية االجتاه ،)φ(  ونصف قطر ثقب احلفر ،)rb(  ومقاومة ثقب احلفر ،)Rb( والال ،

ومنوذج لألمام  1632ميكن أن تساعد اجملموعة ). φecc(، والسمت الال متركزي )decc(متركزية 
استخدام واحدة  1631ميكن أن تتضمن عملية العكس . 1631يف عملية العكس  1633

أو أكثر من التقنيات، مثل ولكن ليس على سبيل احلصر، املعادالت التحليلية، مطابقة النمط،  15 

  ).z(ومواضع الطبقة العميقة ) Rh ،Rv(والطرق املتكررة خلرج مقاومات الطبقة العميقة 

يف . الطبقة العميقة عرب العكس البسيطيوضح منوذج متثيلي على حساب خواص  17الشكل 
، ميكن احلصول على ) φ(وزاوية خط االجتاه ) θ(احلاالت اليت ال تعرف فيها سوى زاوية امليل 

ميكن . 17التغري يف املقاومة ووضع الطبقة بواسطة عملية العكس طبقاً ملا مت توضيحه يف الشكل 
). φ(وزاوية االجتاه ) θ(جانب زاوية امليل  إىل 1731لعملية العكس  إشارة اطالع مقدماً توفري  20 

ميكن أن . 1731يف عملية العكس  1733ومنوذج لألمام  1732ميكن أن تساعد اجملموعة 
استخدام واحدة أو أكثر من تقنيات، مثل ولكن ليس على سبيل  1731يتضمن العكس 



 

، Rh(ومات الطبقة العميقة احلصر، املعادالت التحليلية، مطابقة النمط، والطرق املتكررة خلرج مقا
Rv ( ومواضع الطبقة العميقة)z .( نظرا ألن العامل اهلندسي يكون يف تناسب عكسي مع مربع

نظرًا ألن . املسافة إىل حد الطبقة، فإنه ميكن استخدام املعادالت التحليلية لعملية العكس
ضغط، ميكن استخدام النتائج التغريات الكبرية يف املقاومة ميكن أن تشري إىل تغريات كبرية يف ال

 5  .من هذا احلساب يف إيقاف احلفر للسالمة قبل االقرتاب من املناطق اخلطرة

ميكن . يوضح منوذج متثيلي على حساب خواص الطبقة العميقة عرب العكس 18الشكل 
ميكن أن . لعكس املسافة ومقاومة الطبقات 18استخدام طريقة احلساب املوضحة يف الشكل 

إذا  . 1833اليت مت توفريها لعمل منوذج لألمام ) φ(وزاوية االجتاه ) θ(ب بزاوية امليل يبدأ احلسا
كان عمق القشرة صغريا بدرجة كافية أو ميكن أن يكون معادل بدرجة كافية، فهناك عالقة خطية 

ستقبالتقريبا بني املوصلية عند كل طبقة واإلشارة اليت تولدها عند 
ُ
ري مع توف كنتيجة لذلك،. تامل 10 

اإلشارة نتيجة الضطراب صغري على توزيع املوصلية، فيمكن توقع ما ميكن أن تكون عليه مسامهة 
عمل منوذج عملية من  1831ولذلك الغرض، عند اإلطار . اإلشارة لطبقة ذات أية موصلية

، بتسجيل تكوين من طبقتني على حنو Un(d)، ميكن توليد استجابة خبطوة، 1833لألمام 
، 1832يف اإلطار . فيما بني قيم موصلية الطبقة Δσيوجد تباين صغري جدا لـ ختليقي، حيث 

يف احلالة اليت  zعند العمق  n’th اخلطية، ميكن كتابة اإلشارة الكلية عند قياس يةاصاخلبناء على  15 

  ا اضطراب بطبقة واحدة على النحو التايل
                           )()( dUz nn

contrast
n
background

n   ,                        )1(  

متثل الفرق يف املوصلية بني الطبقة اليت تكون فيها األداة والطبقة اليت توجد أمام  σcontrastحيث 
يف اإلطار . تكون املوصلية نتيجة للتطبقة اليت تكون فيها األداة حالياً σbackground األداة، و
ثري اخللفية غري املعروفة، ميكن حسا ،1834  20  ب إشارة تفاضليةإلزالة 

                   )()(),( zdUdUdDSM nn
contrastcontrast

n            )2(  



 

ثري تباين املوصلية بوضع نسبة اإلشارات التفاضية من قياسات 1835يف اإلطار  ، ميكن إزالة 
n’th وm’th يف االعتبار على النحو التايل  

                               
)(

)(
)(

dDSM

dDSM
dRDSM

m

n
nm                                )3(  

 ،1836عند اإلطار  ،zعند العمق  n’th، عند قياس σn(z)، إشارة اطالع مقدماً ميكن توفري 
ميكن حساب  ،1837عند اإلطار ). DSn(z) = (σn(z) - σn(z- Δz)حلساب إشارة تفاضلية  5 

ستخدام النتيجة من  عند . RDSnm(z) = DSn(z)/ DSm(z)يف صورة  1836نسبة إشارة تفاضلية 
عكس إشارة تفاضلية مت احلصول ميكن  ,16طبقاً ملا مت توضيحه يف الشكل  ،1837اإلطار 

ستخدام σncontrast (z)، واملوصلية، dnm(z)عليها من القياسات للمسافة،  ، للطبقات قبل األداة 
=  RDSnm(z)حبيث  dnm(z)ميكن إجياد املسافة . 3-1العالقات الواردة يف املعادالت 

RDSMnm(d).  ميكن إجياد املوصليةσncontrast (z)  حبيثDSn(z) = DSMn(σncontrast, d
nm(z) .( ينتج 10 

وميكن التقاط القياسات املثلى خمتلف كشف خمتلفة نتائج ذات عمق   mو  nكل تقدير ب 
اضع ومو  (Rh, Rv)ميكن خرج قيم مقاومة الطبقة العميقة . 1839لبصر أو خوارزميا، يف اإلطار 

عندما تكون األداة بعيدة عن احلد، فيكون متوقع . من عملية العكس املذكورة (z)الطبقة العميقة 
عندما تقرتب األداة من احلد، ميكن أن تكون . من القياس العميق أن ينتج نتائج جيدة فقط

أن  18يف الشكل تتطلب املعاجلة اليت مت الكشف عنها . القياسات ذات عمق كشف أقل سارية 15 

على الرغم من أن القياسات العميقة ميكن . يكون حد الطبقة يف مدى قياسني خمتلفني على األقل
ميكن أن تكون أكثر دقة مما هي عليه وأقل  القياسات الضحلةأن تصل لكشف أعمق، إال أن 
  . ثراً حبدود العديد من الطبقات

ا يف الطلب احلايل وميكن إضافة يف مناذج متنوعة، ميكن تكرار خمططات املعاجلة اليت مت التوج يه 
حلفر  يوضح أحد النماذج التمثيلية  19الشكل . التحرك/ قياسات جديدة كلما قامت األداة  20 

ميكن توفري إشارة اطالع مقدمًا إىل جانب قيم مقاومة للطبقة . على خريطة قرار توجيه هندسي



 

ل) z(ومواضع الطبقة العميقة ) Rh ،Rv(العميقة   151أو الفحص اخلوارزمي / بصر ولفحصها 
ميكن اختاذ قرارات التوجيه اهلندسي من قبل الشخص . الذي ميكن منه اختاذ قرار التوجيه اهلندسي

بصورة بديلة، ميكن اختاذ قرارات التوجيه . الذي يالحظ نتائج معاجلة القياسات عند السطح
لنظام اآليل بسرعة أكرب بكثري، ميكن أن يستجيب ا. اهلندسي يف قاع البئر بواسطة نظام آيل

لقياس البعدي يف أسفل البئر  نتيجة ت إىل السطح لتوفريحلاالت التأخري املتأصلة املرتبطة  . البيا 5 

كنتيجة لذلك، . متناسبة مع قوة التباين يف املقاومة ومسافة التغيري طالع مقدماً إشارة االتكون 
نظراً ألن الطبقات . يد حول طبيعة الطبقات املقرتبةبيان مف طالع مقدماً إشارة االميكن أن تعطي 

العميقة اليت تكون يف تباين بعيد تشكل إشارة مماثلة للغاية إلشارة الطبقات القريبة ذات تباين 
مقاومة صغري، فإنه ميكن أن يكون من الصعوبة يف بعض احلاالت إجياد نتائج فريدة للمقاومة 

ا الختاذ قرار طالع مقدماً إشارة االن استخدام يف مثل هذه احلاالت، ميك. واملسافة يتمثل . ذا 10 

املعرفة املسبقة حول مقاومات الطبقات أو املسافات إلزالة مشكلة النتائج بديل آخر يف استخدام 
  . غري الفريدة

دة املقاومة قبل ، غري أنه مل يتم تناول التخفيض األداة ركزت اجملهودات املوجودة يف املراجع على ز
وكنتيجة لذلك، تستقبل األدوات املوجودة خليطًا من اإلشارات من . املقاومة حول األداة يف

ميكن ، يف مناذج متنوعة. للغاية أو يستحيل فصله اً حول وقبل األداة، وهذا إما يكون صعب 15 

استخدام زوا مائلة خاصة للهوائي لتحقيق إشارة طبقة تلغي التأثري على الطبقات بني أجهزة 
مة احلساسية حنو تلك . ل واالستقبالاإلرسا وهذا من شأنه أن يقلل إىل حد بعيد بصورة 

وعالوة على ذلك، ميكن استخدام طريقة بديلة تستعمل فك الطيات والعكس للعديد . الطبقات
ت مسافة التباعد لتقليل احلساسية حنو الط ميكن أن  .بقات اليت تكون قريبة من األداةمن بيا

ا الناجتة إمكانية االطالع مقدمًا يف مواقف األحداث العملية توفر الطريقة  العديد من اليت  20 

ت وتعقيدات كبريةيف الطبقات ذات قيم املقاومة املتنوعة،   .مقابل الطرق اليت تعاين من صعو

رسليوضح عوامل هندسية مرتبطة مبسافيت تباعد خمتلفتني بني  20الشكل 
ُ
ستقبلو  امل

ُ
يف هذا . امل



 

كيلو هرتز حبيث يكون   15قدم لقياس ضحل يعمل عند تردد  4، ُتستخدم مسافة تباعد املثال
 24أ . 2096 وله إشارة موضحة يف املنحىن  ْ 0 وهوائي مائل بزاوية  ْ 45اهلوائي مائل بزاوية 

هرتز حبيث يكون اهلوائي  500للقياس العميق الذي يعمل عند تردد  ُتستخدم مسافة تباعد. قدم
يتم تعريف إزاحة . 2097 وله إشارة موضحة يف املنحىن  ْ 0 وهوائي مائل بزاوية  ْ 45مائل بزاوية 

نه الوضع الرأسي احلقيقي لألداة بطول احملور . حنو األعلى z -، حيث يشري احملورz -األداة  5 

أن القياس العميق يكون أكثر حساسية للمواضع العميقة  20الشكل  مبقدور أن نالحظ من
)z<0 .( بتة عندما يكون حد الطبقة بني رسلتكون احلساسية عند أقصى قيمة و

ُ
ستقبلو  امل

ُ
 امل

)-4>z>0 24-للقياسات الضحلة و>z>0 يتم حساب مرشح فك ).  للقياسات العميقة
، الذي يوضح مرشح فك طيات 21حه يف الشكل طيات من هذين املنحنيني طبقًا ملا مت توضي

 10  .22يتم جعل هذا املرشح سبيب طبقاً ملا مت توضيحه يف الشكل .  غري سبيب

يوضح كل منهما سجل ختليقي بزاوي ميل صفر وأربع طبقات يف  24والشكل  23الشكل 
 2308، و2306، 2304يتم توضيح حدود الطبقة يف صورة خطوط رأسية . عملية عكس

يوضح مرسل يعمل عند تردد  23الشكل . كون مقاومة كل طبقة مبينة يف كل منطقةحبيث ت
قدم إىل هوائي مستقبل له زاوية ميل  24  مبسافة تباعد تبلغ   ْ 45هرتز بزاوية ميل تبلغ  500

قدم  4 مبسافة تباعد تبلغ  ْ 45كيلو هرتز بزاوية ميل تبلغ   15تبلغ صفرْ  ومرسل يعمل عند تردد  15 

ستقبلوائي إىل نفس ه
ُ
إشارة  2342يوضح املنحىن . إشارة عميقة 2341يوضح املنحىن . امل

إشارة اطالع يوضح  2344املنحىن . يوضح إشارة ضحلة مرتمجة 2343املنحىن .  ضحلة
 مبسافة تباعد  ْ 55هرتز بزاوية ميل تبلغ  500يوضح مرسل يعمل عند تردد  24الشكل . مقدماً 
كيلو هرتز   15 ومرسل يعمل عند تردد  ْ 55بل له زاوية ميل تبلغ قدم إىل هوائي مستق 24تبلغ  

ستقبلقدم إىل نفس اهلوائي  4 مبسافة تباعد تبلغ  ْ 55بزاوية ميل تبلغ 
ُ
يوضح املنحىن . امل 20 

إشارة  2443يوضح املنحىن . إشارة ضحلة 2442يوضح املنحىن . إشارة عميقة 2441
يفرتض أن تتحرك األداة من . ع مقدماً إشارة اطال 2444يوضح املنحىن . ضحلة مرتمجة



 

z=200  قدم إىلz=-200  نه تستخدم طريقة العكس . z–قدم، حيث يتم تعريف العمق 
ت إشارة ضحلة و  14املوضحة يف الشكل  ميكن أن نالحظ .  مرتمجة إشارة اطالع مقدماً حلسا

يتم إنتاج إشارة أعلى تشري بوضوح إىل االقرتاب من الطبقات، حيث  طالع مقدماً أن إشارة اال
الستفادة  .لتباين مقاومة أعلى ميكن حتديد املسافة واملقاومة لطبقة االقرتاب من عملية العكس 

على الرغم من أن مسافة . طبقًا ملا متت مناقشته فيما سبق طالع مقدماً من خواص منحىن اال 5 

كن احلصول على دقة أعلى تباعد مفردة توفر معلومات كافية ملثل عملية العكس هذه، إال أنه مي
ت اإلشارة . ستخدام العديد من مسافات التباعد العميقة يتم احلصول على الكثري من مستو

حيث تتم إمالة كل من هوائي اإلرسال وهوائي االستقبال لتحقيق إلغاء  ,24يف الشكل  األعلى
  . والرتكيز العميق إشارة طبقة

ستخدام منهجية فك  23ل عليها هليئة الشكل يوضح النتائج اليت مت احلصو  25الشكل  10 

هرتز بزاوية  500يوضح مرسل يعمل عند تردد  25الشكل . 15الطيات املوصوفة يف الشكل 
قدم إىل هوائي مستقبل له زاوية ميل تبلغ صفرْ  ومرسل  24 مبسافة تباعد تبلغ   ْ 45ميل  تبلغ 

قدم إىل نفس هوائي  4مبسافة تباعد تبلغ ْ◌  45كيلو هرتز بزاوية ميل تبلغ   15يعمل عند تردد 
ستقبل

ُ
يوضح . إشارة ضحلة 2542املنحىن  يوضح. إشارة عميقة 2541يوضح املنحىن . امل

يتم احلصول . إشارة اطالع مقدماً  2544يوضح املنحىن . إشارة ضحلة مرتمجة 2543املنحىن  15 

ستخدام نتيجة طريقة العكس، ومع ذلك تتم مال حظة بعض الضوضاء نتيجة على نتائج مقارنة 
  .لتأثري التطبيق السبيب وعمق القشرة

يئات إلغاء اإلشارة القياسية وإشارة الطبقة للحالة العملية بعدد كبري  27و 26تقارن األشكال 
سجل ختليقي مبنطقتني  26يوضح الشكل . من الطبقات وبعض الصور املغايرة للمقاومة

يوضح الشكل . فيما يتعلق بتهيئة القياس القياسية طبقة 20و) 2604منفصلتني بسطح بيين ( 20 

طبقة فيما يتعلق بتهيئة إلغاء  20و) 2604منفصلتني بسطح بيين (سجل ختليقي مبنطقتني  27
أوم وقيم مدى املقاومة  3.8و 2.5يف هذا املثال، ترتاوح مقاومة املنطقة األوىل بني . إشارة الطبقة



 

يف كال اهليئتني، يتم . بني املناطق 2604سطح بيين أوم مع  27و 22للمنطقة الثانية بني 
هوائي له زاوية ميل  26يوضح الشكل . استخدام نفس مواقع اهلوائي ولكن بزوا مائلة خمتلفة

درجة يتم تشغيله عند  0قدمًا إىل هوائي له زاوية ميل تبلغ  24تبلغ  مسافةدرجة و  45تبلغ 
أقدام إىل هوائي آخر له زاوية ميل تبلغ  4جة مبسافة در  45هرتز وهوائي له زاوية ميل تبلغ  500

درجة  55هوائي له زاوية ميل تبلغ  27يوضح الشكل  .كيلو هرتز  15درجة يتم تشغيله عند  0 5 

هرتز وهوائي  500درجة يتم تشغيله عند  55قدماً إىل هوائي له زاوية ميل تبلغ  24مبسافة تبلغ 
درجة يتم  0أقدام إىل هوائي آخر له زاوية ميل  4غ درجة مبسافة تبل 55له زاوية ميل تبلغ 

إشارة  2652يوضح املنحىن . إشارة عميقة 2651يوضح املنحىن . كيلو هرتز  15تشغيله عند 
 .إشارة إىل األمام 2654يوضح املنحىن . إشارة ضحلة مرتمجة 2653يوضح املنحىن . ضحلة

يوضح املنحىن . إشارة ضحلة 2752يوضح املنحىن . إشارة عميقة 2751يوضح املنحىن  10 

  .إشارة إىل األمام 2754يوضح املنحىن . إشارة ضحلة مرتمجة 2753

يئة إلغاء إشارة الطبقة، يتم ضبط زوا مائلة للقراءة العميقة مبباعدة منوذجية  قدمًا بني  24يف 
ثري احلدودي يف اهليئة القياسية، يصبح التأ. 3اهلوائيات حبيث يتحقق التأثري املبني يف الشكل 

أقدام من احلد بسبب احلساسية الكبرية للطبقات بني اهلوائي  5ملحوظًا على مسافة تقريبًا 
تتجسد مسة . قدم 15لنسبة لتهيئة إلغاء إشارة الطبقة، يزيد رصد العمق إىل . السفلي واألوسط 15 

ا يصبح أيضًا د اًال مباشرة على أخرى هامة إللغاء إشارة طبقة يف أن شكل اإلشارة العميقة ذا
ثري . 9الطبقات قبيل وخلف األداة كما هو موضح، على سبيل املثال، يف الشكل  تتم إزالة 

طالع وال ميكن مشاهدته يف إشارة اال 14الطبقات خلف األداة يف العملية املبينة يف الشكل 
التكوينات بني قدم النعدام حساسية األداة إىل  20و 0تعود اهلضبة امللحوظة بني عمق . مقدماً 

ستخدام هيئة مثًال يف الشكل . اهلوائي األوسط واهلوائي السفلي  20  .23ميكن إزالة هذا التأثري 

. ج منوذج استجابة خطوة منوذجية ومناذج اإلشارة التفاضلية النموذجية-أ 28توضح األشكال 
ضلية، ب منوذج اإلشارة التفا28أ منوذج استجابة اخلطوة، يوضح الشكل 28يوضح الشكل 



 

قد يتم احلصول على هذه النماذج عن . ج منوذج معدل اإلشارة التفاضلية28ويوضح الشكل 
لشكل  تشتمل . ميكن استخدام األداة اليت هلا عدة مسافات. 16طريق املعادالت املرتبطة 

درجة على  55ج من أربع هوائيات لكل منهم زاوية ميل - أ 28املسافات املتعددة يف األشكال 
 8000أقدام يتم تشغيلها عند  6هرتز،  32000يتم تشغيلها عند . أقدام 3تبلغ  مسافات

هرتز لكل  500قدمًا يتم تشغيلها عند  24هرتز، و 2000قدمًا يتم تشغيلها عند  12هرتز،  5 

مبا أنه يتم افرتاض أن انتقال خطوة اخلواص  .درجة 55منها هوائي مشرتك له زاوية ميل تبلغ 
 2861يوضح املنحىن . وي إزاحة األداة املسافة إىل حد القيم املوجبة، تساz =0تكون عند 

يوضح . أقدام 6استجابة خطوة ملسافة  2862يوضح املنحىن . أقدام 3استجابة خطوة ملسافة 
استجابة خطوة ملسافة  2864يوضح املنحىن . قدم 12استجابة خطوة ملسافة  2863املنحىن 

 10 2872يوضح املنحىن . أقدام 3ة التفاضلية ملسافة اإلشار  2871يوضح املنحىن . قدم 24

. قدماً  12اإلشارة التفاضلية ملسافة  2873يوضح املنحىن . أقدام 6اإلشارة التفاضلية ملسافة 
نسبة اإلشارة  2881يوضح املنحىن . قدماً  24اإلشارة التفاضلية ملسافة  2874يوضح املنحىن 

نسبة اإلشارة التفاضلية  2882يوضح املنحىن . أقدام 6أقدام إىل  3التفاضلية لنسبة مسافة من 
نسبة اإلشارة التفاضلية لنسبة  2883يوضح املنحىن  .قدماً  12أقدام إىل  6لنسبة مسافة من 

ميكن املالحظة من خمطط اإلشارة التفاضلية أنه، لكل قيمة . قدماً  24قدمًا إىل  12مسافة من  15 

تتناقص حساسية . لعثور على مسافة فريدة إىل احلدإشارة تفاضلية يف املدى املدروس، ميكن ا
دة األخرية ة لنسبة . اإلشارة التفاضلية مع املسافة إىل احلد مع ز ميكن التوصل ملالحظات مشا

  .اإلشارة التفاضلية

يف . إشارات مصححة لتأثري القشرة حلالة منوذجية هلا عدة حدود ومنطقتني 29يوضح الشكل 
درجة مع  55عدة مسافات من أربع هوائيات لكل منهما زاوية ميل هذا املثال، يتم عرض  20 

أقدام يتم تشغيلها عند  6هرتز،  32000أقدام يتم تشغيلها عند  3مسافات مناظرة تبلغ 
 500قدمًا يتم تشغيلها عند  24هرتز، و 2000قدمًا يتم تشغيلها عند  12هرتز،  8000



 

يتم عرض قيم املوصلية النموذجية يف  .درجة 55هرتز لكل منها هوائي مشرتك له زاوية ميل 
إشارة  2952يوضح املنحىن . أقدام 3إشارة ملسافة  2951يوضح املنحىن . 29الشكل 
إشارة  2954يوضح املنحىن . قدماً  12إشارة ملسافة  2953يوضح املنحىن . أقدام 6ملسافة 
  .قدماً  24ملسافة 

اقض موصلية للحالة النموذجية من ب مسافة معكوسة إىل احلد وتن- أ30توضح األشكال  5 

 55يف هذا املثال، يتم عرض عدة مسافات من أربع هوائيات لكل منها زاوية ميل . 29الشكل 
أقدام يتم تشغيلها عند  6هرتز،  32000أقدام يتم تشغيلها عند  3درجة ومسافات مناظرة 

 500غيلها عند قدمًا يتم تش 24هرتز، و 2000قدمًا يتم تشغيلها عند  12هرتز،  8000
ميكن احلصول على مسافة معكوسة . درجة 55هرتز لكل منها هوائي مشرتك له زاوية ميل تبلغ 

لشكل  ستخدام اللوغاريتم املقرتن  أ، يوضح 30يف الشكل . 18إىل احلد وقيم تناقض موصلية  10 

سافة امل 3082يوضح املنحىن . أقدام 6أقدام إىل  3مسافة نسبة مسافة من  3081املنحىن 
 12مسافة لنسبة مسافة من  3083يوضح املنحىن . قدماً  12أقدام إىل  6لنسبة مسافة من 

 3تناقض موصلية مبسافة  3091ب، توضح املساحة 30يف الشكل . قدماً  24قدمًا إىل 
تناقض  3094توضح املساحة . أقدام 6تناقض موصلية مبسافة  3092توضح املساحة . أقدام

، يتم استخدام طالع مقدماً من استخدام إشارة االبدًال يف هذه احلالة، . اً قدم 24موصلية مبسافة  15 

قد ينتج عن هذا نتائج جيدة بسبب خواص إلغاء . مباشرة 29إمجايل اإلشارات يف الشكل 
على الرغمن من أن هذه تنتج أيضًا بعض . إشارة طبقة للقياس املنصب على اإلشارة قبيل األداة

ت كبرية يف الرتكيز حنو خلف األداة ر يف حالة عدم تواجد تفو ، احلساية اخللفية ال ينتج عنها آ
ا من حد املنطقة ستخدام . املوصلية خلف األداة مع اقرتا يتم اختيار مسافة القياس التفاضلي 

Δz =2 ثري ضوضاء القياس . قدم لدرجة الكافية للتخلص من  يف هذا املثال، تكون كبرية  20 

لدرجة  ميكن مشاهدة من الشكل أن اثنني من . الكافية للسماح بقياس رصد العمقوصغرية 
قدمًا ميكنها قراءة املسافة واملقاومة  12قدمًا و 24أعمق القياسات يف هذا املثال على مسافة 



 

تقرتب قيم املقاومة اليت مت احلصول عليها من اللوغاريتم من  .قدماً بعيداً عن احلد 15عند حوايل 
يقرتب قياس املسافة أيضًا من . mmho 400-300علي الذي يرتاوح من حوايل التناقض الف
ستخدام أحد النماذج لطريقة العكس طبقًا للمشار إليه يف الطلب احلايل، ميكن . القيم الفعلية

 طالع مقدماً احلصول على حتديد املتغريات املطلوبة، حىت دون الفصل الكامل إلشارة اال
ستخدام الطبقات امل يف االختبارات اإلضافية، مت حتديد أنه يف حالة عدم استخدام . تعددةو 5 

جح يمن اإلشارة من الطبقات املتعددة على النتائج ويكون العكس غري    .إلغاء إشارة طبقة، 

حلصول على قياسات التكوينات اليت مل  قبيل اخرتاق لقمة احلفرقد تقوم أدوات مقاومة البحث 
مح بقرارات توجيه هندسي أفضل لتعظيم اإلنتاج واحلد من املواقف اخلطرة يتم حفرها بعد، وتس

ا . مثًال احلفر بقيم ضغط شاذة دة احلساسية قبيل األداة، بيد أ انصبت اجملهودات احلالية على ز
من املتوقع أن تواجه األداة اليت هلا حساسية  . مل تتعامل على حنو كامل مع احلساسية حول األداة 10 

ت أكرب يف استشعار اإلشارة قبيل األداةكبرية ح يف مناذج متنوعة، يكون اجلهاز . ول األداة صعو
مهيأ للتخلص بشكل أساسي متامًا من حساسية القراءة العميقة الكهرومغناطيسية إىل املناطق 

ن ميكن أن توفر هذه التجهيزة قياس ُحمسَّ . الواقعة على جانيب أداة القياس والرتكيز قبيل األداة
دوات وطرق التخلص من اإلشارة املباشرة بني  رسلللحساسية مقارنة 

ُ
ستقبلو  امل

ُ
املقرتن به  امل

قد تزيد هذه التجهيزة على حنو ملحوظ من . على األداة بواسطة االستفادة من زوا مائلة خاصة 15 

 
ُ
ء امل تمثل يف التعقيدات ت ستشعرجناح أداة القراءة العميقة، مبا أن أحد أكرب املخاطر املتعلقة بفز

ميكن استخدام األدوات املرتبة واملهيكلة للتشغيل طبقاً . بسبب الطبقات املوجودة حول األداة
ة أو املطابقة للنماذج املدروسة يف الطلب احلايل يف التوجيه اهلندسي وتطبيقات  للنماذج املشا

  .قياس ضغط الثقب

ت املختلفة ألداة القياس ووح عاجلة اليت تولد ميكن تنفيذ املكو
ُ
وخواص  إشارة اطالع مقدماً دة امل 20 

ستخدام القياسات الضحلة والقياسات العميقة مع ودون زوج  قبيل اخرتاق لقمة احلفرالتكوين 
رسل

ُ
ستقبل -امل

ُ
رسلاملوجه إللغاء أو إلغاء بدرجة أساسية اإلشارات من طبقات بني هوائي  امل

ُ
 امل



 

ستقبلوهوائي 
ُ
ل الذي يتم تشغيله أسفل البئر يف بئر، وفقًا للموصوف يف استجابة للُمرس امل

ة، يف توليفة من تطبيقات األجهزة والربامج قد تشتمل هذه . الطلب احلايل أو بطريقة مشا
التطبيقات على وسط قابل للقراءة بواسطة اآللة يشتمل على تعليمات قابلة للتنفيذ بواسطة اآللة، 

كمبيوتر يشتمل على تعليمات ميكن تنفيذها بواسطة كمبيوتر،   مثًال وسط قابل للقراءة بواسطة
لتشغيل نظام للتحكم يف تنشيط األداة املوضوعة أسفل البئر، األداة تشتمل على جتهيزة من  5 

رسلهوائي 
ُ
ستقبلوهوائي  امل

ُ
رسلاملباعدين والقابلني للتشغيل يف أزواج  امل

ُ
ستقبل-امل

ُ
; املنتقاة امل

ستخدام زوج لرصد إشارة عميقة من ق رسلياس عميق 
ُ
ستقبل- امل

ُ
وواحد أو أكثر من إشارات  امل

ستخدام واحد أو أكثر من أزواج  املنطقة الضحلة من واحد أو أكثر من القياسات الضحلة 
رسل

ُ
ستقبل-امل

ُ
ملعاجلة واحد أو أكثر من إشارات املنطقة الضحلة، وتوليد إشارة ; األخرى امل

لنسبة إىل املنا إىل حد  إشارة اطالع مقدماً ولتكوين ; طق اجملاورة للجوانب وخلف األداةمنوذجية  10 

إلشارة  بعيد دون مسامهات من املناطق اجملاورة لألداة بواسطة ُمعاجلة اإلشارة العميقة فيما يتعلق 
قد تشتمل التعليمات على تعليمات لتشغيل األداة اليت تشتمل على جمموعة من أزواج . املنمذجة
رسل

ُ
ستقبل-امل

ُ
ة أو املطابة  امل وإشارات املعاجلة من القياسات العميقة والقياسات الضحلة املشا

ألشكال  قد تشتمل التعليمات على تعليمات  .ب-أ30- 1للعمليات املناقشة فيما يتعلق 
عالوة على ذلك، يكون . لتشغيل األداة وتشغيل التوجيه اهلندسي طبقًا لتوجيهات الطلب احلايل 15 

ت جهاز ختز  ين قابل للقراءة بواسطة اآللة، يف الطلب احلايل، عبارة عن جهاز مادي خيزن البيا
تشتمل أمثلة وسائل ختزين قابلة للقراءة بواسطة اآللة، . املمثلة بواسطة البنية املادية داخل اجلهاز

 ،)RAM(، ذاكرة الوصول العشوائي )ROM(على سبيل املثال ال احلصر، على ذاكرة قراءة فقط 
وسيلة ختزين قرص مغناطيسي، وسيلة ختزين ضوئية، ذاكرة ومض، ووسائل ذاكرة إلكرتونية، 

 20  .أو ضوئية أخرى/ مغناطيسية، و 

  3100خمطط إطاري لسمات أحد النماذج لنظام  31يصور الشكل 
ُ
 ستشعرمبا يف ذلك أداة امل

ارات القياس له جتهيزة من أجهزة اإلرسال واالستقبال واليت فيها ميكن رصد إش 3105



 

قبيل وحتديد خواص التكوين  إشارة اطالع مقدماً للقياسات العميقة والقياسات الضحلة لتوليد 
ستقبالو  1-3110ميكن حتقيق جتهيزات أجهزة اإلرسال . اخرتاق لقمة احلفر

ُ
 2-3110ت امل

 
ُ
قد . على حنو مشابه أو مطابق للتجهيزات املناقشة يف الطلب احلايل 3105 ستشعرألداة امل

رسلتشتمل التجهيزات على واحد أو أكثر من أزواج 
ُ
ستقبل - امل

ُ
املرتبة إللغاء أو إلغاء إىل حد  امل

رسلبعيد اإلشارات من طبقات بني هوائي 
ُ
ستقبلوهوائي  امل

ُ
استجابة للُمرسل الذي يتم تشغيله  امل 5 

  .أسفل البئر يف بئر

، جهاز إلكرتوين 3142ة ، ذاكر 3141أيضًا على وسيلة حتكم  3100قد يشتمل النظام 
، ووحدة 3142، ذاكرة 3141ميكن ترتيب وسيلة حتكم . 3145، ووحدة اتصاالت 3143

  3145اتصاالت 
ُ
ولتحديد خواص  إشارة اطالع مقدماً لتحديد  3105 ستشعرلتشغيل أداة امل

 
ُ
 . 3105 ستشعراملنطقة قبيل أداة امل

ُ
بيب احلف 3105 ستشعرمع تثبيت أداة امل ر يف سلسلة أ 10 

 
ُ
قبيل اخرتاق لقمة هي املنطقة  3105 ستشعرقريبًا من أو عند لقمة احلفر، املنطقة قبيل أداة امل

ليشتمال على  3143، وجهاز إلكرتوين 3142، ذاكرة 3141ميكن حتقيق وسيلة حتكم . احلفر
رسلتنشيط التحكم يف اهلوائي 

ُ
ستقبلواختيار هوائيات  امل

ُ
  امل

ُ
رة وإدا 3105 ستشعريف أداة امل

عاجلة طبقًا إلجراءت القياس وُمعاجلة اإلشارة كاملوصوف يف الطلب احلايل
ُ
قد  .خمططات امل

قد تشتمل . على االتصاالت أسفل البئر يف عملية حفر 3145تشتمل وحدة االتصاالت  15 

  .االتصاالت أسفل البئر على نظام القياس عن بُعد

قل  3100قد يشتمل النظام  ئية  3147ر الناقل ، حيث يوف3147أيضًا على  موصلية كهر
ت النظام  قل  3147قد يشتمل الناقل . 3100بني مكو ت، و قل البيا قل عنوان،  على 

أيضًا خطوط موصلة  3147قد يستخدم الناقل . التحكم، وكل منهما مهيأ على حنو مستقل
ت، أو حتكم، والذي ميكن تن ظيم استخدامه بواسطة مشرتكة لتوفري واحد أو أكثر من عنوان، بيا 20 

يئة الناقل . 3141وسيلة حتكم  ت النظام  3147قد تتم  . موزعة 3100حبيث تكون مكو
ت أسفل البئر مثًال أجهزة اإلرسال واالستقبال ألداة  ميكن ترتيب التوزيع املذكور بني املكو



 

 
ُ
ت اليت ميكن وضعها على سطح البئر 3105 ستشعرامل كن حتديد بصورة بديلة، مي. واملكو

بيب احلفر أو على  ت على حنو مشرتك مثًال على واحد أو أكثر من جلب سلسلة أ موقع املكو
  .هيكل كبل احلفر

على شاشات عرض، ذاكرة ختزين إضافية،  3146يف مناذج متنوعة، قد تشتمل األجهزة احمليطية 
التصال مع وسيلة حتكم / و  أو ذاكرة / و  3141أو أجهزة حتكم أخرى ميكن تشغيلها  5 

يف صورة واحد أو أكثر من  3141يف أحد النماذج، ميكن حتقيق وسيلة حتكم . 3142
عاجلات

ُ
ا تعليمات ُخمزنة يف  3146ميكن ترتيب األجهزة احمليطية . امل ستخدام شاشة عرض 

  3142ذاكرة 
ُ
ت / و  3105 ستشعرلتنفيذ واجهة مستخدم إلدارة تشغيل أداة امل أو املكو

القرتان مع وحدة اتصاالت . 3100زعة داخل النظام املو  قد يتم تشغيل واجهة مستخدم 
قل  3145 ت املختلفة من النظام  .3147و مع أداة  3100ميكن أن تتكامل املكو 10 

 
ُ
عاجلة املناقشة فيما  3105 ستشعرامل

ُ
ة ملخططات امل حبيث ميكن إجراء ُمعاجلة مطابقة أو مشا

لنماذج املختل فة يف الطلب احلايل أسفل حفرة البئر على مقربة من القياس أو عند يتعلق 
  .السطح

 3200عند موضع حفر، حيث يشتمل النظام  3200أحد مناذج نظام  32يصور الشكل 
 
ُ
ة أو مطابقة لألداة ( 3205 ستشعرعلى أداة امل  15 31يف الشكل  3105واليت قد تكون مشا

جهزة اإلرسال واالستقبال وفيها ميكن رصد إشارات تشتمل على جتهيزة من أ) يف بعض النماذج
وحتديد خواص التكوين  إشارة اطالع مقدماً القياس للقياسات العميقة والقياسات الضحلة لتوليد 

  .قبيل اخرتاق لقمة احلفر
ُ
 ستشعرميكن حتقيق جتهيزات أجهزة اإلرسال واالستقبال ألداة امل

قد تشتمل التجهيزات . ملناقشة يف الطلب احلايلعلى حنو مشابه أو مطابق للتجهيزات ا 3105
رسلعلى واحد أو أكثر من أزواج 

ُ
ستقبل -امل

ُ
املرتبة إللغاء أو إىل حد بعيد إلغاء اإلشارات من  امل 20 

رسلطبقات بني هوائي 
ُ
ستقبلوهوائي  امل

ُ
  .استجابة للُمرسل املشغل أسفل البئر يف بئر امل



 

 3206البئر  3204يوجد عند سطح  3202ر على برج حف 3200يشتمل النظام  ميكن أن
بيب احلفر  بيب احلفر، واليت تكون، سلسلة أ ، متصلة معًا لتكوين سلسلة 3208وسلسلة أ

قد يوفر  .3212إىل ثقب البئر أو ثقب احلفر  3207حفر يتم إنزاهلا من خالل منضدة دوارة 
بيب احلفر  3202برج احلفر  بيب احلفر قد يتم تش. 3208دعمًا لسلسلة أ غيل سلسلة أ

خالل التكوينات حتت  3212حلفر ثقب احلفر  3207للنفاذ إىل منضدة دوارة  3208 5 

بيب احلفر  .3214السطح  وجتميعة  3218على أنبوب احلفر  3208قد تشتمل سلسلة أ
  .3218اليت توجد عند اجلزء السفلي من أنبوب احلفر  3220ثقب قاع البئر 

 3215على طوق حفر  3220قاع البئر قد تشتمل جتميعة ثقب 
ُ
، 3205 ستشعر، أداة امل

 . 3226ولقمة احلفر 
ُ
يوجد  ُمستشعرعلى  3205 ستشعريف مناذج متنوعة، قد تشتمل أداة امل

لتكوين ثقب احلفر  3226ميكن تشغيل لقمة احلفر . 3226قريباً قدر اإلمكان من لقمة احلفر  10 

قد تتم هيكلة . 3214كوينات حتت السطح والت 3204بواسطة النفاذ إىل السطح  3212
 
ُ
ميكن . LWDمثًال نظام  MWDلتنفيذ يف ثقب احلفر بئر يف صورة نظام  3205 ستشعرأداة امل

 
ُ
ستخدام مبيت حيتوي على إلكرتونيات لتنشيط مصدر مرسل  3205 ستشعرحتقيق أداة امل

ت عند  ل األجهزة اإللكرتونية املذكورة قد تشتم .ات االستقابل املنتقاةُمستشعر ولتجميع االستجا
 
ُ
وتوفري نتائج معاجلة  3205 ستشعرعلى وحدة ُمعاجلة لتحليل اإلشارات اجملمعة بواسطة أداة امل 15 

بصورة بديلة، قد تشتمل األجهزة اإللكرتونية . إىل السطح عرب آلية اتصال قياسية لتشغيل البئر
 ة بواسطة أُمستشعر على واجهة اتصاالت لتوفري إشارات 

ُ
إىل السطح عرب  3205 ستشعرداة امل

 
ُ
ة يف وحدة ُمعاجلة ستشعر آلية اتصال قياسية لتشغيل البئر، حيث ميكن حتليل هذه اإلشارات امل

  .عند السطح

 
ُ
مقرتن بكبل  3270يف جسم األداة  3205 ستشعريف مناذج متنوعة، قد يتم تضمني أداة امل 20 

قد يشتمل جسم األداة . كبل احلفر  مثًال، على سبيل املثال، لتطبيقات 3274التسجيل 
3270  

ُ
 ُمستشعرعلى األجهزة اإللكرتونية لتنشيط  3205 ستشعرالذي حيتوي على أداة امل



 

 
ُ
داة امل ت من  3205 ستشعرُمرسل  ستشعراتوجتميع االستجا

ُ
ستقبل امل

ُ
ة املنتقاة ألداة امل

 
ُ
حدة ُمعاجلة لتحليل اإلشارات قد تشتمل األجهزة اإللكرتونية املذكورة على و . 3205 ستشعرامل

 
ُ
وتوفري النتائج املعاجلة إىل السطح عرب آلية االتصال  3205 ستشعراجملموعة بواسطة أداة امل
بصورة بديلة، قد تشتمل األجهزة اإللكرتونية على واجهة اتصاالت . القياسية للتشغيل يف بئر

 
ُ
إىل السطح عرب آلية االتصال  3205 ستشعرلتوفري اإلشارات اليت مت جتميعها بواسطة أداة امل 5 

 .القياسية للتشغيل يف بئر، حيث يتم حتليل هذه اإلشارات اجملمعة يف وحدة ُمعاجلة عند السطح
،  )خطوط القدرة واالتصاالت املتعددة(يف صورة كبل حفر  3274قد يتم حتقيق كبل التسجيل 

، )قة أو االتصاالتال توجد موصالت للطا(أو خط مصقل / ، و )موصل فردي(كبل أحادي 
  .3212أو البنية املناسبة األخرى لالستخدام يف ثقب احلفر 

بيب احلفر  . 3207بواسطة منضدة دوارة  3208أثناء عمليات احلفر، ميكن تدوير سلسلة أ 10 

على (أيضاً بواسطة حمرك  3220إضافة إىل، أو بصورة بديلة، ميكن تدوير جتميعة ثقب قاع البئر 
إلضافة وزن إىل  3215ميكن استخدام أطواق احلفر . يوجد أسفل البئر) ك طنيسبيل املثال، حمر 

 3220أيضًا جتميعة ثقب قاع البئر  3215ميكن أن تيبس أطواق احلفر . 3226لقمة احلفر 
، وبدورها، 3226بنقل الوزن املضاف إىل لقمة احلفر  3220للسماح لتجميعة ثقب قاع البئر 

 15  .3214والتكوينات حتت السطح  3204النفاذ إىل السطح يف  3226مساعدة لقمة احلفر 

ً بواسطة (مائع احلفر  3232أثناء عمليات احلفر، ميكن أن تضخ مضخة الطني  معروف أحيا
سم  إىل أنبوب  3236عرب خرطوم  3234من حفرة الطني ") طني احلفر"املهرة يف اجملال 

يتدفق مائع احلفر خارج لقمة احلفر قد . 3226وإىل األسفل إىل لقمة احلفر  3218احلفر 
 3218بني أنبوب احلفر  3240عرب املساحة احللقية  3204وتتم إعادته إىل السطح  3226

، حيث يتم 3234قد تتم إعادة مائع احلفر إىل حفرة الطني . 3212وجوانب ثقب احلفر  20 

، 3226لقمة احلفر يف بعض النماذج، ميكن استخدام مائع احلفر لتربيد . ترشيح املائع املذكور
على حنو إضايف، قد يتم استخدام . أثناء عمليات احلفر 3226وكذلك لتوفري تزليق للقمة احلفر 



 

املتكون بواسطة تشغيل لقمة احلفر  3214مائع احلفر إلزالة حطام التكوين حتت السطح 
3226.  

مل بعض النماذج على على سبيل املثال، تشت. ال يزال ميكن إدراك النماذج اإلضافية من االخرتاع
ستخدام حلقة أو فراغ غري  BHAجهاز ونظم تعمل على حتويل اجلزء السفلي من  إىل هوائي، 

يف  يعتمد على الفراغ ABR ُمستشعريتم دمج هذه احللقة أو . ABR ُمستشعرموصل لتكوين  5 

ستخدام مصفوفة هوائيات كهرومغناطيسية لتوفري جهاز، وطرق، ونظم  لقياس القياس العميق 
  .املقاومة املعززة

يعتمد على الفراغ هذه أسهل يف الرتكيب امليكانيكي وحتديد  ABRبينما تكون مناذج احللقة و
الفراغ وملفات القياس  ُمستشعرأو  ABRاملكان أكثر من امللفات، إال أن توليفة من ملف 

 10 ال تشتمل على اليت(يعتمد على مبادئ التوصيل  ABR ُمستشعر، ألن مباشرةالعميق ال تكون 

لبئر ات القياس العميق على احلث ُمستشعر ، بينما تعتمد )عامل هندسي حمدد 
ذه الطريقة، من املالحظ أن يف العمليات التقليدية لقياس املقاومة، يتم . الكهرومغناطيسي و

على هذا النحو ال يتحمس الشخص ذو . وليس كالمها –استخدام احلث أو التوصيل فقط
دة النفقات املهارة ال عادية يف اجملال خللط األنواع املختلفة من القياسيات، ألن هذا يؤدي إىل ز

ئية خمتلفة، ولوغاريتمات معاجلة منفصلة، إخل ت كهر  15  .ستخدام مكو

ا هوائي ميكن تشغيله يف صورة " مبلف"ألغراض هذه الوثيقة، اإلشارات إىل هوائي  يُقصد 
ميكن تصنيع هوائي مبلف بواسطة لف سلك لتكوين حلقة . مكافئ ثنائي القطب مغناطيسي

اإلشارات . مسار خطي) احملور السميت له(واحدة على األقل يف دائرة، حبيث يشكل مركز امللف 
ئي" حبلقة"إىل هوائي  ا هوائي ميكن تشغيله يف صورة مكافئ ثنائي القطب كهر ميكن . يُقصد 

وين عدة ملفات، حبيث يشكل مركز امللفات مسار تصنيع هوائي حبلقة بواسطة لف سلك لتك 20 

كمثال، ميكن تكوين حلقة بواسطة تكوين تسلسل من امللفات حول جسم على . دائري مغلق



 

  .شكل حلقة، مثًال حلقة مرساة

ستشعراتيف هذه النماذج بدرجة رئيسية مقارنة  ABR ُمستشعرخيتلف 
ُ
األخرى اليت ميكن  مل

من امللف بدًال ، ABRعد استخدام حلقة أو فراغ كجزء من تطبيق يسا. وضعها عند لقمة احلفر
عند االستخدام يف توليفة مع  قبيل اخرتاق لقمة احلفرعلى حنو أبعد من البسيط، على الرتكيز 

 5  .على سبيل املثال، يف بعض احلاالت، ميكن مضاعفة عمق القياس. ات القياس العميقُمستشعر 

  ةالتوليفة اجلديدة خمتلف يف هذه ABR ُمستشعرمعاجلة مكون 
ُ
احللقي  ستشعرأيضاً، ألن امل

انظر (وفقًا ملا ستتم مناقشته مبزيد من التفصيل فيما يلي . سيكون له حساب مقاومة خمتلف
يعتمد على حلقة أو فراغ  ABR ُمستشعر، يسمح استخدام )37يف الشكل  3711الطريقة 

لغة الكفاءة  يعتمد  ABR ُمستشعرون متوفرة عند استخدام واليت ال تك –ستخدام آلية عكس 
ت قياس احللقة لتحديد املقاومة الواضحة . على ملف يرجع هذا إىل أنه ميكن تنفيذ معاجلة بيا 10 

قاسةبواسطة ضرب إشارة احللقة 
ُ
بت األداة امل للمقارنة، تستخدم معظم طرق املعاجلة مبلف . يف 

  .جدول حبث

جراء قياسات مقاومة عند لقمة احلفر والقياس العميق مهيأ إل 3300جهاز  33يوضح الشكل 
على أداة  3300يف بعض النماذج، يشتمل اجلهاز . املدجمة، طبقًا لنماذج متنوعة من االخرتاع

على واحد أو أكثر من مصفوفة  3300يف الكثري من النماذج، يشتمل اجلهاز . أسفل البئر 15 

 ABRات ُمستشعر ، واحد أو أكثر من 3308هوائيات كهرومغناطيسية للقياسات العميقة 
  .3326، ولقمة احلفر 3316

نظرًا الخنفاض احلساسية اهلندسية واألسية ألبعد من موضع األداة، تكون مجيع األدوات أسفل 
عالوة على ذلك، يتم . البئر تقريبًا أكثر حساسية لسمات التكوين القريبة، أكثر من تلك البعيدة

ئية ا نوية خلط اإلشارات الكهر ليت تصف مسات التكوين القريبة والبعيدة يف املعتاد بطرق غري  20 

 
ُ
  .املتعددة وترددات التشغيل ستشعريتم حلها بواسطة االستفادة من مواضع امل



 

ذه الطريقة، جيمع اجلهاز  ستخدام إشارات  ABR 3316 ُمستشعربني قياسات  3300و
سات القراءة العميقة إلشارات التكوين ، وقيا3326قربيًا من لقمة احلفر  3318التكوين 
لتعزيز حتليل  3308اليت توفرها مصفوفة هوائيات كهرومغناطيسية للقياس العميق  3320

ميكن املالحظة من . 3326 قبيل اخرتاق لقمة احلفرالتكوين والذي ميكن احلصول عليه من 
ات حتليل مرتفعة ميكنه إجراء قياس ABR 3316 ُمستشعرأن  33املخطط العلوي يف الشكل  5 

قبيل اخرتاق لقمة مرت  2-1نسبيًا خلواص التكوين إىل األسفل حىت موضع لقمة احلفر، وحىت 
يف  بعمق أكرب 3308يف ضوء ظروف مثالية، بينما تبحث مصفوفة القياس العميق  احلفر

حتل حدود طبقة التكوين  3318إلشارات التكوين  ABRنظرًا ألن قياسات . 3314التكوين 
املراد حلها بواسطة القياس  اإلشارات غري املعروفةإىل أعلى حىت موضع لقمة احلفر، تقل  3322

ذه الطريقة، يتم تعزيز كل من عمق الرصد . على حنو ملحوظ 3308العميق للمصفوفة  10 

  .وموثوقية القياسات

 ABR عرُمستش: ، يف صورة األداة أسفل البئر، على توليفة من نظامني3300هنا يشتمل اجلهاز 
على  3308قد تشتمل مصفوفة القياس العميق . 3308ومصفوفة القياس العميق  3316

عدة أجهزة إرسال وعدة ُمستقبالت ميكن وضعها يف حزات يف جتميعة أداة ثقب احلفر، ورمبا يتم 
ستخدام امللفات، امللفات املائلة، أو امللفات اللولبية . حتقيقها يف صورة ثنائي قطب مغناطيسي  15 

قد يتم توليد اإلشارات النبضية أو ذات احلالة الثابتة لتشغيل هوائيات اإلرسال يف املصفوفة 
وحدود الطبقة  3314تتفاعل اإلشارات الناجتة مع التكوين . ABR 3316 ُمستشعرو  3308
اليت يتم التقاطها  3320، 3318إلنتاج إشارات التكوين  3300جبوار اجلهاز  3322
ستقبالبواسطة 

ُ
 3308يف املصفوفة  تامل

ُ
  .ABR 3316 ستشعر، وامل

لرصد قياسات املقاومة عند لقمة احلفر والقياس  3400خمطط إطاري لنظام  34ميثل الشكل  20 

لتشغيل  3420تعمل وسيلة التحكم يف النظام . العميق، طبقًا لنماذج متنوعة من االخرتاع
رسلللهوائي  N1-1212…  1- 1212أجهزة اإلرسال 

ُ
صفوفة القياس مب T-1210 امل



 

 ABR ُمستشعريف  ABRأيضًا أجهزة إرسال  3420ُتشغل وسيلة التحكم . 3308العميق 
ت إشارة  3420بعد تفاعل اإلشارات مع التكوين، جتمع وسيلة التحكم . 3316 وتسجل بيا

ت إىل السطح ملعاجل1224التكوين إىل مصادة  ًاملعاجلة املسبقة، مث تنقل البيا ة ، وتطبق اختيار
ت . العكس  1226يف بعض النماذج، يتم تنفيذ معاجلة العكس والتفسري بواسطة معاجل البيا

على سبيل ( 1228أسفل البئر، ويتم توصيل النتائج إىل السطح عن طريق وحدة االتصال  5 

يتم اختاذ القرارات املتعلقة بتشغيل، إيقاف، وتوجيه احلفر أيضًا أسفل ). املثال، ُمرسل ُمستقبل
دة عرض نطاق القياس عن 3420ئر بواسطة وسيلة التحكم الب ، لتحسني زمن االستجابة وز

  .BHAبُعد لألدوات األخرى اليت ميكن وضعها مببيت 

، ABR 3500 ،3502 ،3504 ُمستشعرد مناذج متنوعة من 35- أ35توضح األشكال 
أ عبارة عن 35الشكل . ، طبقًا لنماذج متنوعة من االخرتاع3506قياس تكميلي  ُمستشعرو  10 

ج عبارة عن تطبيق ُمركز، 35ب عبارة عن تطبيق فرعي بفراغ، الشكل 35تطبيق حبلقة، الشكل 
بواسطة  ABRمستخدم يف تكملة قياسات (د عبارة عن تطبيق حثي 35به فراغني، والشكل 

يشتمل كل تطبيق على ). ج35ب، 35أ، 35األولية املوضحة يف األشكال  ABRات ُمستشعر 
  .3526لقمة حفر 

 Rx 15وُمستقبل حلقة  Txيتم تشغيل ُمرسل حلقة . 3530أ، يتم عرض حلقتني 35يف الشكل 

قريبًا من لقمة  Txميكن تركيب ُمرسل حلقة ). كيلو هرتز  50-500(عند تردد مرتفع نسبيًا 
  .3526، أو يتم تكوينه داخل لقمة احلفر 3526، على لقمة احلفر 3526احلفر 

ئيًا عن  G1ام فراغ غري موصل ب، يتم استخد35يف الشكل  لفصل األجزاء العليا والسفلى كهر
BHA . عند حقن تيارI1  لالنتقال بني األجزاء العليا والسفلى منBHA تتدفق التيارات خالل ،

املتكونة  فلطيةتكون ال). 3314أو  3214على سبيل املثال التكوينات (مائع احلفر والتكوين  20 

  .ومة التكوين املوضعيةدالة على مقا G1عرب الفراغ 



 

ئية خمتلفة G2، وG1ج، يتم استخدام الفراغني 35يف الشكل  أعلى، : لتعريف ثالث مناطق كهر
بطريقة حبيث ينخفض فرق  I2، وI1يتم حقن التيارات . G2، وG1أسفل، وبني الفراغات 

. عة السفليةاجملمو املوضوعة أعلى  M2، وM1إىل صفر بني اثنني من إلكرتودات القياس  فلطيةال
ستخدام إما الربامج أو األجهزة" الرتكيز"قد يتحقق منهج  تعتمد النتيجة النهائية على . هذا 

ينبغي أن نالحظ أنه  .BHAوأقصى اجلزء العلوي من  M1بني إلكرتود القياس السفلي  فلطيةال 5 

ب أو 35أ و35أي، توليفة من األشكال (ميكن استخدام توليفة من أجهزة حبلقة وبفراغ أيضًا 
  ).ج35

مصنوع من امللفات لتصنيع  3506قياس تكميلي  ُمستشعرد، ميكن استخدام 35يف الشكل 
نظراً لقيود املساحة قريباً من لقمة احلفر، قد يكون هذا القياس قليل العمق . نوع حثي من القياس

رسليف هذه احلالة، يتم فصل ملفات . وغري مسىت
ُ
ستقبلو  امل

ُ
، على Coil-Rcvو، Coil-Trx امل 10 

رسلسم، ويوضع ملف  60سم إىل  5التوايل بواسطة مسافة ترتاوح من حوايل 
ُ
قربياً  Coil-Trx امل

  .نفسها 3526، أو يوضع على أو يف لقمة احلفر 3526قدر اإلمكان من لقمة احلفر 

ملعاجلة إشارة التكوين طبقًا لنماذج  3611عبارة عن خمطط إطاري لطريقة أوىل  36الشكل 
ت إشارة التكوين بعد احلصول عليها. عة من االخرتاعمتنو    .هذه املعاجلة يتم تطبيقها على بيا

ت إشارة  ABRأوًال، يتم إجراء كل من  والقياسات العميقة وتطبيق املعاجلة املسبقة على بيا 15 

 العكس، على ترشيح، تركيز، التحويل إىلعملية قد تشتمل املعاجلة املسبقة، قبل . التكوين هذه
بت األداة، ختليق مصفوفة عديدة  ستخدام  املقاومة عن طريق البحث يف اجلدول، واملضاعفة 
ت املتعددة من تدوير األداة، واإلزاحة السمتية إىل زاوية اجتاه  العمق، التوزيع، اسرتجاع املكو

  .حمددة مسبقاً 

ريات التكوين كل من حول نياً، يتم قلب قيم إشارة التكوين املعاجلة مسبقًا للحصول على متغ 20 

ئية واجليولوجية للتكوينقبيل اخرتاق لقمة احلفرلقمة احلفر و  يشتمل هذا . ، لتوفري اخلواص الكهر



 

عملية أثناء . على قيم مقاومة الطبقة، املسافات، واالجتاه إىل الطبقات، من بني أمور أخرى
وإشارة مقاسة ) منمذجة لطيةفعلى سبيل املثال، (العكس، يتقلص الفرق بني إشارة منوذجية 

قاسة، يف حماولة ملطابقة اإلشارة )مقاسة فلطيةعلى سبيل املثال، (
ُ
يتم . إلشارة املنمذجة امل

ت اجملموعة لتوفري دخل إىل عملية العكس الرقمي، واليت تنتج جهاز،  استخدام قاعدة بيا
والقياس  ABRإشارة التكوين لـ  وطرق، ونظم لقياس املقاومة املعززة يف صورة توليفة من قياسات 5 

  .العميق

يف حالة األرض، يقرتب البئر . أخرياً، قد يتم اختاذ قرارات احلفر استنادًا إىل املعلومات املتاحة
احملفور من اخلزان من أعلى، ويتم رصد حد اخلزان قبيل زمن متكني تشغيل البئر إىل اخلزان دون 

، يتم إبقاء البئر احملفور داخل اخلزان يف املوضع املثايل، يف حالة تعيني موضع البئر. جتاوز اهلدف
، يتوقف حفر البئر قبل اإليقاف اجليولوجييف حالة . يُفضل قريبًا من أعلى اخلزان لتعظيم اإلنتاج 10 

تكون النماذج املختلفة مفيدة على حنو ملحوظ يف . اخرتاق املنطقة اخلطرة على حنو ممكن
دة عمق البحث للحفر الرأسي، اإليقاف اجليولوجيتطبيقات   .بسبب ز

نية  37الشكل  ملعاجلة إشارة التكوين طبقًا لنماذج  3711عبارة عن خمطط إطاري لطريقة 
، يتم توفري آلية أكثر كفاءة لتوفري جهاز، وطرق، ونظم 3711يف الطريقة . متنوعة من االخرتاع

 15  .لهما تتابعياً لقياس املقاومة املعززة لفصل املشكلة إىل جزئني ميكن ح

إىل األسفل على طول الطريق حلل متغريات التكوين  ABRأوًال، يتم عكس قيم إشارة التكوين 
يشتمل على حتليل مرتفع نسبيًا مقارنة مبصفوفة القياس  ABR ُمستشعرمبا ان . حىت لقمة احلفر
ين، مبا يف ذلك متثيل دقيق نسبياً خلواص التكو  3713 العكس األوىلعملية وفر تالعميق، عندئذ 

نظرًا الستخدام املنهج املتكرر، ال يتعني . حدود الطبقة، إىل أعلى حىت موضع لقمة احلفر
ت للعثور على قيمة وسطية للمقاومة   ABR.  20من قياسات  3717استخدام جمموعة قاعدة بيا

ستخدام معلومات طبقة التكوين البديهية اليت  ، 3713 العكس األوىلعملية وفرها تنياً، 



 

العكس عملية يف  قبيل اخرتاق لقمة احلفر، تتم معاجلة طبقات 3717والقيمة الوسطية للمقاومة 
  .3719لتحديد قيمة املقاومة املعززة  3715 ةالثاني

على . 3711كجزء من الطريقة   ABR ُمستشعرمن املفيد تنفيذ تصحيح ثقب احلفر لقياسات 
 سبيل املثال، يكون من املمكن تكملة إشارا

ُ
ات ُمستشعر بواسطة  ABR ستشعرت التكوين مل

 ( BHAضحلة أخرى يف 
ُ
، أو )د35يف الشكل  3506 ستشعرعلى سبيل املثال، انظر امل 5 

ستشعرات
ُ
  .هيكلية أو جوهرية ميلاليت توفر معلومات  امل

من األداة استجابة ملقاومة التخليق، طبقًا لنماذج  3810رسم بياين ختليقي  38ميثل الشكل 
 . من االخرتاعمتنوعة 

ُ
ومصفوفة القياس  ABR 3316 ستشعروهنا يتم عرض نتائج سجل احلفر مل

مت . إدراج، طبقًا ملا مت احلصول عليه من األداة طبقًا ملا مت توضيحه يف الشكل 3308العميق 
رة البالغ   10  .كيلو هرتز يف مصفوفة القياس العميق  5استخدام تردد تشغيل اإل

صمت( ABRيتم عرض نتائج قياس ، 3810يف الرسم البياين 
ُ
ستخدام ) اخلط امل بعد عكسها، 

) اخلط املتقطع(مت احلصول على نتائج القياس العميق . طريقة عكس حد الطبقة الواحدة
قاسةستخدام لوغاريتم العكس البعدي الصفري، استنادًا إىل الطور املطلق لإلشارة 

ُ
ميكن . امل

املرتفعة، حيث ترتاوح قيم مدى  ABRض من نتائج حتليل مشاهدة منوذج طبقة التكوين املفرت 
 15 1000> طبقة تكوين على عمق أوم  1القيمة املستهدفة هي . أوم 30إىل  12املقاومة من 

لنسبة جلميع الطبقات، حملاكاة سيناريو احلفر ) 0(البالغ صفر  يلمت استخدام امل. قدم درجة 
  .الرأسي

ستخدام  3920، 3910يانية ب عبارة عن رسوم ب39أ و39األشكال  لنتائج العكس 
  .قياسات مقاومة تقليدية، وقياسات مت إجراؤها طبقاً لنماذج متنوعة من االخرتاع، على التوايل

مت ; ARB ُمستشعر، دون استخدام 3910أ نتائج قياس املقاومة التقليدية 39يوضح الشكل  20 

رسلقدماً خلف  25إجراء القياس الضحل على بُعد 
ُ
مت اختيار هذه املسافة . 3914 األداة يف امل



 

بسبب قيود الطول، (مقاومة ضحل أسفل حمرك احلفر  ُمستشعرألنه من غري احملبذ وضع 
 
ُ
رسلقدم على األقل من  25الذي يوضع أعلى حمرك احلفر يكون على بُعد  ستشعرفامل

ُ
 ).امل

  .قدم 22حوايل  يبلغ 3912ستخدام هذا النظام التقليدي، يتم احلصول على عمق حبث 

ستخدام أحد النماذج املوصوفة  3920ب، يتم احلصول على قياسات املقاومة 39يف الشكل 
الضحل  ARB ُمستشعريف هذه احلالة، يتم عكش قياس . 3924يف الطلب احلايل، مثًال األداة  5 

ا تأوًال لتوفري معلومات بداهة  . ة احلفر، لطبقة واحدة أسفل لقمةالعكس الثانيعملية سرتشد 
  .قدم 37إىل حوايل  3922ب، زاد عمق البحث 39كما نشاهد يف الشكل 

املطلقة يف  فلطيةينبغي أن نالحظ أنه على الرغم من أنه قد مت عرض النظام استناداً إىل قياسات ال
ستقبالاملثال، ميكن أيضًا استخدام قياس النسبة بني 

ُ
على سبيل (ت املشرتكة أو أجهزة اإلرسال امل

ستقبلثال، ميكن استخدام امل
ُ
ملقارنة اإلشارات من اثنني من النواقل املختلفة، أو ميكن تشغيل  امل 10 

رسل
ُ
ستقباللتوفري إشارات إىل اثنني من  امل

ُ
قد يتحقق هذا بوضع . لتشغيل املقارنة) ت املختلفةامل

ستقبالاثنني من 
ُ
ً أعلى امل العكس أيضاً عملية عتمد تيف هذه احلالة، . BHAت املفصولة حمور

وتكون النتيجة عبارة عن قياس تفاضلي ميكن استخدامه يف . على السعة وطور النسبة املعقدة
  ).احلفر(حل غموض الطور، وإلغاء ضوضاء 

طبقًا لنماذج متنوعة من  4046والنظام  4000خمطط إطاري للجهاز  40ميثل الشكل  15 

ت، 4000اجلهاز . االخرتاع مبا يف ذلك تلك املوصوفة يف  قد يشتمل على عدد من املكو
ت اجلهاز املبينة يف األشكال  على سبيل املثال، . 35-33الفقرات التالية، وكذلك أي من مكو

. 4000وواحد أو أكثر من اجلهاز  4056على حمطة عمل السطح  4046قد يشتمل النظام 
ل، مصفوفة على سبيل املثا(ات ُمستشعر ، 4004بدوره على مبيت  4000قد يشتمل اجلهاز 

، من بني أمور ABR 4016 ُمستشعرو  4008هوائيات كهرومغناطيسية للقياس العميق  20 

عاجلات )أخرى
ُ
 4004يف الكثري من النماذج، يشتمل املبيت . 4030، وواحد أو أكثر من امل



 

ذه الطريقة، قد يتم استبدال اجلهاز . LWDأو  MWDعلى أداة  يف موضع اجلهاز  4000و
  .32يف الشكل  3205

على عناصر هوائي تشتمل " مصفوفة هوائيات كهرومغناطيسية"ألغراض هذه الوثيقة، تشتمل 
مصفوفة . "واحد على األقل Rcvrواحد على األقل وهوائي ُمستقبل  Xmtrعلى هوائي ُمرسل 

هي تلك اليت ميكنها احلصول على قياسات  4008" هوائيات كهرومغناطيسية للقياس العميق 5 

الطبقات اليت مل خترتقها أي، ( 4026 قبيل اخرتاق لقمة احلفرومواضع الطبقة مقاومة التكوين 
  4014يف التكوين ) لقمة احلفر بعد

ُ
 ABR ستشعربواسطة ضعف املسافة على األقل اليت ميكن مل

عاجلات . احلصول على قياسات مقاومة التكوين 4016
ُ
لرصد  4030ميكن استخدام امل

سمن  4070إشارات التكوين 
ُ
  .، وحساب جهاز، وطرق، ونظم لقياس املقاومة املعززةتشعراتامل

ذه الطريقة، يف بعض النماذج، يشتمل النظام  ، مصفوفة هوائيات  4004على مبيت  4046و 10 

 ABR 4016 ُمستشعر، و 4004مثبتة يف املبيت  4008كهرومغناطيسية للقياس العميق 
على عدة  4008ة للقياس العميق تشتمل مصفوفة هوائيات كهرومغناطيسي. مثبت يف املبيت

واحد مثبت يف املبيت  Rcvrواحد على األقل وهوائي ُمستقبل  Xmtrعناصر تضم هوائي ُمرسل 
ئيا حبلقة  4026على لقمة احلفر  ABR 4016 ُمستشعريشتمل . 4004 ، Txاملتصلة كهر

لكرتودات متعددة  رتودات منفصلة ، وتكون اإللك)مبينة يف الشكل يف صورة نقاط كبرية(أو  15 

  ).ج35ب، 35انظر األشكال (بفراغ واحد على األقل 

من  4070على األقل لرصد إشارات التكوين  4030على معاجل واحد  4000يشتمل اجلهاز 
، حيث تعتمد قيم إشارات ABR 4016 ُمستشعرو  4008مصفوفة هوائي القياس يف العمق 

عاجلات  ميكن. 4014على خواص تكوين جيولوجي  4070التكوين 
ُ
لقلب  4030يئة امل

لتحويل القيم إىل جهاز، وطرق، ونظم لقياس املقاومة املعززة  4070قيم إشارات التكوين  20 

قد تضم عملية العكس حتديد مسافة نسبية واحدة على األقل بني . 4014للتكوين اجليولوجي 



 

و تدرج مقاومة ، أ4004طبقات التكوين اجليولوجي، االجتاه النسيب للطبقات إىل املبيت 
  .الطبقات موضعياً  4026ال خترتق لقمة احلفر الطبقات، حيث 

عاجل 
ُ
عاجلات(قد يتم تثبيت امل

ُ
 4046والنظام  4000الذي يشكل جزء من اجلهاز  4030) امل

التكوين اجليولوجي  4066على سطح  4056، أو يوجد يف حمطة عمل 4004يف املبيت 
ذه الطريقة، مي. ، أو كالمها4014 كن تقسيم مهام معاجلة إشارة التكوين داخل النظام و 5 

عاجلات  4046
ُ
، اليت تشتمل على حمطة عمل كمبيوتر السطح 4030بني اثنني أو أكثر من امل

  .4056مقرتن على حنو متصل مبحطة العمل  4030وُمعاجل دون السطح  4056

وعدة  Xmtrsسل على عدة هوائيات ُمر  4008قد تشتمل مصفوفة هوائي القياس يف العمق 
، بني حمرك MOTORقد يتم وضع إحدى اهلوائيات أسفل حمرك احلفر . Rcvrsهوائيات ُمستقبل 

، وقد يتم وضع إحدى اهلوائيات أعلى حمرك احلفر 4026ولقمة احلفر  MOTORاحلفر  10 

MOTOR ذه الطريقة، قد يتم حتديد موضع عناصر هوائي يف . 4026، بعيداً عن لقمة احلفر و
، مع تواجد واحد أو أكثر من MOTORعلى أي جانب من حمرك احلفر  4008فة املصفو 

ا 4026العناصر على مقربة من لقمة احلفر  . 4026، أو تكون ُمبيتة يف أو إىل لقمة احلفر ذا
ذه الطريقة، يف بعض النماذج، توجد أحد عناصر مصفوفة هوائي القياس يف العمق   4008و

ويوجد العنصر اآلخر من العناصر يف مصفوفة هوائي  MOTOR على أحد جانيب حمرك احلفر 15 

بعبارة أخرى، يوجد . MOTORعلى اجلانب اآلخر من حمرك احلفر  4008القياس يف العمق 
  .4008بني اثنني من عناصر مصفوفة هوائي القياس يف العمق  MOTORحمرك احلفر 

ستقبلملثال، اهلوائيات على سبيل ا(قد تشتمل مصفوفة هوائي ُمستقبل كهرو مغناطيسي 
ُ
ة امل

Rcvrs ( وهو عبارة عن "ملف اسطواين"على جمموعة متنوعة من األجهزة املادية، مبا يف ذلك ،
ذه الطريقة، قد تشتمل مصفوفة هوائي ُمستقبل كهرو . ملف له ارتفاع ضعف قطره على األقل و 20 

  .ى األقلمغناطيسي على واحد من ملف، أو ملف ملف مائل، أو ملف اسطواين عل



 

 
ُ
فروق  إىل حد بعيدخلفض أو إلغاء  ABR ستشعرطبقًا للمالحظ سابقاً، قد تتكون فراغات امل

لرجوع اآلن إىل األشكال . بني إلكرتودات املراقبة فلطيةال ذه الطريقة،  ، ميكن 40ج و35و
 فلطيةبتضبيط قيم  M2، وM1بني إلكرتودات املراقبة  فلطيةمالحظة أنه ميكن خفض ال

بيب احلفر اليت ال تشتمل على إلكرتودات املراقبة (كرتودات التيار إل األجزاء املوصلة من سلسلة أ
M1و ،M2 .( سم قد . ألولئك املتمرسني يف اجملال" الرتكيز"قد يكون هذا اإلجراء معروف  5 

ستخدام أجهزة  ئي للتيارات يف إلكرتودات التيار عن (يتحقق هذا  طريق بواسطة التضبيط الفيز
ستخدام برامج )العكسية حلقة التغذية حيث يتم جتميع عدة قياسات غري مركزة، وبعد (، أو 

ذه الطريقة، ). إلكرتود القياس إىل القيمة صفر فلطيةذلك مجعها مع األوزان اليت ختفض فروق  و
 
ُ
بني  فلطيةخلفض فروق ال ABR 4016 ستشعريف بعض النماذج، قد يتم ترتيب فراغات امل

 10   .كرتودات املراقبةإل

يف  4070لرصد وتسجيل إشارات التكوين  4040على منطق  4000قد يشتمل اجلهاز 
ت 4050ذاكرة  تشتمل على نتائج معكوسة للقياسات اليت  4034، رمبا كجزء من قاعدة بيا

قد يتم نشر قيم اإلشارات . ABR 4016 ُمستشعرو  4008مت إجرائها بواسطة املصفوفة 
على سبيل املثال، ذاكرة (العكس، إىل واحد من أوساط التخزين عملية نتائج ، وكذلك 4070
على سبيل املثال، شاشة عرض يف حمطة (، مطبوعة نسخة ورقية، أو شاشة عرض )4050 15 

ت أسفل البئر  4040قد يشتمل املنطق ). 4056العمل  على جزء من نظام رصد البيا
4024.  

، سواء مت تطبيق املعاجلة املسبقة 4070يل قيم اإلشارات قد يتم استخدام القياس عن بُعد لتوص
ذه الطريقة، قد يشتمل اجلهاز . 4066أو ال، إىل السطح  على ُمرسل القياس عن  4000و

، القيم 4070لتوصيل اإلشارات ) 4044على سبيل املثال، كجزء من ُمرسل ُمستقبل (بُعد  20 

عند  4056لعكس، إىل حمطة عمل اعملية ، وكذلك نتائج 4070املشتقة من اإلشارات 
  .4066السطح 



 

على منتج تصنيع، مبا يف ذلك آلة حمددة، طبقاً  4000يف بعض النماذج، يشتمل اجلهاز 
على سبيل املثال، مبجرد قراءة واستيعاب حمتوى هذا الكشف، . لنماذج متنوعة من االخرتاع

مج من وسط قابل للقراءة بواسطة  سيدرك الشخص ذو املهارة العادية يف اجملال طريقة تشغيل بر
، واليت قد يتم تضمينها أسفل البئر، يف حمطة العمل 4050على سبيل املثال، الذاكرة (كمبيوتر 
مج بواسطة ) ، أو كالمها4056 يف نظام أساسه الكمبيوتر لتنفيذ الوظائف املعرفة يف الرب 5 

  .جمموعة من التعليمات

يف اجملال عالوة على ذلك خمتلف لغات الربجمة اليت قد  كما سيدرك الشخص ذو املهارة العادية
يتم استخدامها لتكوين واحد أو أكثر من الربامج املصممة لتنفيذ وإجراء الطرق اليت مت الكشف 

ستخدام لغة موجهة . عنها يف الطلب احلايل قد تتم هيكلة الربامج بتنسيق موجه للموضوع 
لنماذج، قد تتم هيكلة الربامج بتنسيق موجه لإلجراء يف بعض ا .++Cأو  Javaللموضوع مثًال  10 

ستخدام أي عدد من . Cستخدام لغة إجرائية، مثًال جتميعة أو  مج  ت الرب قد تتواصل مكو
مج التطبيق أو  اآلليات املعروفة جيدًا ألصحاب املهارة العادية يف اجملال، مثًال األسطح البينية لرب

ال تقتصر توجيهات  .يات، مبا يف ذلك اتصاالت اإلجراء البعيدتقنيات االتصال بني العمل
ذه الطريقة، ميكن تنفيذ النماذج األخرى. النماذج املختلفة على أية لغة برجمة أو بيئة حمددة   .و

على سبيل املثال، قد يشتمل منتج تصنيع، مثًال كمبيوتر، نظام ذاكرة، قرص مغناطيسي أو  15 

أو أي نوع من األجهزة اإللكرتونية أو نظام على / خرى، و بصري، بعض وسائل التخزين األ
عاجلات 

ُ
مثًال ذاكرة  4050املقرتنة بوسط قابل للقراءة بواسطة اآللة  4030واحد أو أكثر من امل

ئي، ( على سبيل املثال، أوساط ختزين ميكن إزالتها، وكذلك أية ذاكرة مبا يف ذلك موصل كهر
تشتمل على تعليمات خمزنة ) أوساط غري انتقالية، ملموسة بصري، أو كهرو مغناطيسي يشمل

مج كمبيوتر(عليها  ، واليت عند تنفيذها بواسطة واحد أو أكثر )على سبيل املثال، تعليمات بر 20 

عاجلات 
ُ
لطرق يف هذه  4030من امل ينتج عنها أداء اآللة ألي اإلجراءات املوصوفة فيما يتعلق 
  .الوثيقة



 

ت  4030نظام كمبيوتر حمدد يشتمل على ُمعاجل قد تتخذ اآللة صورة  مقرتن بعدد املكو
 4008أو املصفوفة / ، و 4044، ُمرسل ُمستقبل 4040على سبيل املثال، املنطق (مباشرة 

قل أو بعض قنوات االتصال األخرى، إما سلكيًا أو ABR 4016 ُمستشعرو  ستخدام  ، رمبا 
ذه الطريقة، قد تتشابه ا. السلكياً  ، أو اجلهاز 4056آللة مع أو تكون مطابقة حملطة العمل و
يف هذه احلالة، تشتمل بعض النماذج على وسيلة ختزين قابلة للقراءة . يف بعض النماذج 4000 5 

تشتمل على تعليمات ُخمزنة عليها، واليت، عند ) 4050على سبيل املثال، الذاكرة (بواسطة اآللة 
 إجراء عمليات، العمليات تشتمل على أي الطرق املوصوفة يف أدائها بواسطة آلة، تدفع الآللة إىل

  .سيتم اآلن وصف األمثلة اإلضافية على هذه طرق. هذه الوثيقة

ذه الطريقة، يكون الشكل  طبقاً  4111عبارة عن خمطط انسيايب يوضح عدة طرق  41و
لتنفيذ  4111ُمعاجل  على سبيل املثال، طريقة يتم تنفيذها بواسطة. لنماذج متنوعة من االخرتاع 10 

جراء طرق قد تشتمل على  عاجلات اليت تقوم 
ُ
القياس العميق وإشارات  رصدواحد أو أكثر من امل

ABR،  على سبيل املثال، عملية العكس ثنائية املرحلة(العكس عملية وُمعاجلة اإلشارات عرب (
  .لتوفري قياس حساسية املعزز

رسلقد يتم تشغيل مصفوفة 
ُ
اإلشارات النبضية أو ذات احلالة الثابتة الستثارة ستخدام  امل

ذه الطريقة، يف بعض النماذج، قد تبدأ . ُمستقبالت يف مصفوفة هوائي القياس يف العمق و 15 

ستخدام إشارة إرسال  4121عند اإلطار  4111الطريقة  بتشغيل هوائي ُمرسل واحد أو أكثر 
  .يف التكوين اجليولوجي بنبض أو احلالة الثابتة لتوفري إشارات التكوين

لرصد إشارات التكوين من مصفوفة هوائيات   4125حىت اإلطار  4111قد تستمر الطريقة 
، قيم إشارات التكوين تبعًا خلواص التكوين ABR ُمستشعركهرومغناطيسية للقياس العميق و 

مبا يف  قد تشتمل مصفوفة هوائيات كهرومغناطيسية للقياس العميق على عدة عناصر. اجليولوجي 20 

على لقمة  ABR ُمستشعرقد يشتمل . ذلك هوائي ُمرسل واحد على األقل وهوائي ُمستقبل واحد



 

لكرتودات متعددة منفصلة عن بعضها بفراغ واحد أو أكثر ئيا حبلقة، أو    .حفر متصلة كهر

 قد يتم ترتيب مصفوفة هوائي القياس يف العمق لتوفري قياس تفاضلي حيل غموض الطور، ويساعد
ذه الطريقة، قد يشتمل النشاط عند اإلطار . يف خفض ضوضاء احلفر على رصد  4125و

رسلإشارات التكوين من عناصر 
ُ
ستقبلأو  امل

ُ
املشرتكة يف مصفوفة هوائي القياس يف العمق  امل

قاسةلتكوين نسبة سعة معقدة للسعة 
ُ
 5  .والطور أو فرق الطور امل

العمق الستشعار مقاومة التكوين على مسافة تبلغ على قد يتم تصميم مصفوفة هوائي القياس يف 
ذه الطريقة، يف . ، بنفس درجة الدقةABR ُمستشعراألقل أربعة مرات ما ميكن قياسه بواسطة  و

خذ قياسات مقاومة  بعض النماذج، تكون مصفوفة هوائي القياس يف العمق هي تلك اليت 
  رقبيل اخرتاق لقمة احلفالتكوين ومواضع الطبقة 

ُ
 ستشعرأربع مرات على األقل مسافة قيام امل

ABR 10  .خذ قياسات مقاومة التكوين 

 
ُ
سام ) د35على سبيل املثال، انظر الشكل (على عناصر إضافية  ABR ستشعرقد يشتمل امل

استخدامها يف إجراء قياسات حثية، إلكمال القياسات اليت يتم احلصول عليها بواسطة احللقة أو 
 و. اإللكرتودات

ُ
لتوفري بعض  ABR ستشعرذه الطريقة، يف بعض النماذج، يتم استخدام امل

  .إشارات التكوين بواسطة إجراء قياسات حثية، غري مستية

إذا . إشارات التكوين رصدلتحديد ممدى اكتمال  4129إىل اإلطار  4111قد تستمر الطريقة  15 

إذا كان . اإلشارات رصد، ملتابعة 4125بعد ذلك إىل اإلطار  4111ال، قد تعود الطريقة 
  .4133عندئذ إىل اإلطار  4111األمر كذلك، قد تشتمل الطريقة 

لتأثيثرات ثقب احلفر، مبا أن موصلية ثقب احلفر ميكنها  ABR ُمستشعرميكن تصحيح إشارات 
ذه الطريقة، يف بعض النماذج، تشتمل الطريقة . تعديل قياسات املقاومة على، يف  4111و

لتأثريات ثقب  ABR ُمستشعرلى تصحيح قيم إشارات التكوين اليت يوفرها ، ع4133اإلطار  20 

  .احلفر



 

رسلات العمق الضحل األخرى، مثًال أزواج ُمستشعر قد يتم استخدام 
ُ
ستقبل-امل

ُ
املباعدة على  امل

ذه الطريقة، قد يشتمل نشاط التصحيح . ABR ُمستشعرحنو قريب، لتصحيح قيم إشارات  و
احلث الذي يشتمل على  ُمستشعرى استخدام اإلشارات اليت يوفرها عل 4133عند اإلطار 

موضوع الستشعار املقاومة املوضعية للتكوين  ُمستشعروهوائي ُمستقبل  ُمستشعرهوائي ُمرسل 
 5  .مباشرة أمام لقمة احلفر

بعدد من الطرق،  ABR ُمستشعرها بواسطة املصفوفة و رصدميكن معاجلة إشارات التكوين اليت مت 
، 4137، يف اإلطار 4111على سبيل املثال، قد تشتمل الطريقة . عكس القيم املناظرة هلاقبل 

عاجلة املسبقة إلشارات التكوين قبل العكس بواسطة تطبيق واحد على األقل من الرتشيح، 
ُ
على امل

دة االحنالل، حتويل قيم املقاومة  قاسةالرتكيز لز
ُ
بت عن طريق البحث يف اجلدول، الضرب يف  امل

ت العديدة من تدوير األداة،  األداة، ختليق إشارة مصفوفة عديدة العمق، التوزيع، اسرتجاع املكو 10 

 .أو اإلزاحة السمتية إىل زاوية اجتاه حمددة مسبقاً 

لتشتمل على عكس قيم إشارات التكوين لتحويل  4141إىل اإلطار  4111قد تستمر الطريقة 
املقاومة املعززة للتكوين اجليولوجي، حيث تشتمل عملية القيم إىل جهاز، وطرق، ونظم لقياس 

العكس على حتديد مسافة نسبية واحدة على األقل بني طبقات التكوين اجليولوجي، االجتاه 
الطبقات  ال خترتق لقمة احلفرالنسيب للطبقات إىل املبيت، أو تدرج مقاومة الطبقات، حيث  15 

  .موضعياً 

ئية واجليولوجية للتكوينميكن تطبيق عملية العكس لتحديد ا ذه الطريقة، قد . خلواص الكهر و
على عكس قيم إشارات التكوين لتحويل القيم إىل مقاييس  4141يشتمل النشاط عند اإلطار 

ئية أو اخلواص اجليولوجية قد تشتمل اخلواص . ملتغريات التكوين اليت تشمل اخلواص الكهر
ئية أو اخلواص اجليولوجية على و  احدة أو أكثر من قيم مقاومة الطبقة، املسافات إىل الكهر 20 

  .الطبقة، أو االجتاهات إىل الطبقة



 

على سبيل املثال، طبقًا ملا مت توضيحه يف (قد يتم تنفيذ عملية العكس كجزء من عملية تتابعية 
ستخدام عكس القيم اليت مت احلصول عليها أوًال من ُمسشتعر واحد لتوفري أساس )37الشكل   ،

ذه الطريقة، قد يشتمل . ملية العكس الثانية لقيم اليت مت احلصول عليها من ُمسشتعر آخرلع و
على عملية تتابعية تشتمل على عكس قيم إشارات التكوين  4141نشاط العكس عند اإلطار 

لتوفري أساس لعكس قيم إشارات التكوين اليت توفرها مصفوفة هوائي  ABR ُمستشعراليت يوفرها  5 

  . العمقالقياس يف

على سبيل املثال، ميكن . ميكن تطبيق الكثري من عمليات العكس املختلفة يف كل مرحلة
ذه الطريقة، قد يشتمل . ABR ُمستشعراستخدام عكس حد طبقة واحدة لقلب قيمة إشارة  و

 ABR ُمستشعرعلى عكس قيم إشارات التكوين اليت يوفرها  4141نشاط العكس عند اإلطار 
يف مثال آخر، قد يعتمد عكس قيم اإلشارات اليت يوفرها مصفوفة . واحد بعكس حد طبقة 10 

ذه الطريقة، قد يشتمل نشاط العكس عند . هوائي القياس يف العمق على قيم الطور املطلق و
، على عكس قيم إشارات التكوين اليت يوفرها مصفوفة هوائي القياس يف العمق 4141اإلطار 

  .لق إلشارات التكوين اليت يوفرها مصفوفة هوائي القياس يف العمقاستناداً إىل قيم الطور املط

قيمة مقاومة  ABR، قد يوفر عكس قيم إشارة 37يف العملية ثنائية املرحلة املوضحة يف الشكل 
ستخدام قيمة املقاومة املتوسطة كدخل إىل عملية عكس قيم إشارة  متوسطة، تتم تنقيتها  15 

ذه الطريقة، قد يشتمل نشاط العكس عند اإلطار  .مصفوفة هوائي القياس يف العمق  4141و
لتوفري قيمة مقاومة  ABR ُمستشعرعلى عكس قيم إشارات التكوين اليت توفرها حلقة يف 

متوسطة، قيمة املقاومة املتوسطة املراد حتويلها إىل قيمة مقاومة معززة بواسطة عكس قيم إشارات 
  .ياس يف العمقالتكوين اليت توفرها مصفوفة هوائي الق

لتشتمل على نشر قيم إشارة  4145إىل اإلطار  4111يف الكثري من النماذج، تستمر الطريقة  20 

التكوين، قيم املقاومة املتوسطة، أو قيم مقاومة معززة، من بني أمور أخرى، إىل واحد أو أكثر من 



 

يتم نشره عند تشتمل أمثلة ما ميكن أن . من وسط ختزين، مطبوعة نسخة ورقية، أو شاشة عرض
  .37و 36على أي قيم نتيجة عملية العكس املوضحة يف األشكال  4145اإلطار 

شار إليها يف  4111يتم إدراج األنشطة اإلضافية لتكوين جزء من الطرق 
ُ
يف أنشطة الطرق امل

ألشكال  . 37-36، و18- 13، 2عناصر احلماية فيما يلي، واملوصوفة سابقًا فيما يتعلق 
ذه الطريق للرتتيب و ة، ينبغي أن نالحظ أن الطرق املوصوفة يف الطلب احلايل ال يتعني تنفيذها  5 

ي ترتيب خاص عالوة على ذلك، ميكن تنفيذ خمتلف األنشطة املوصوفة فيما . املوصوف، أو 
لطرق املعرفة يف الطلب احلايل على حنو متكرر، تسلسلي، أو متوازٍ  قد تتم إضافة بعض . يتعلق 

ميكن استبدال األنشطة األخرى، واحداً . وقد يتم استبعاد بعض األنشطة املضمنة األنشطة،
عامالتميكن إرسال املعلومات، مبا يف ذلك املتغريات، األوامر، . خر

ُ
ت األخرى، امل ، والبيا

 10  .واستقباهلا يف صورة واحد أو أكثر من املوجات احلاملة

ستخدام اجلهاز، النظم، والطرق اليت مت الكشف عنها يف الطلب  وختاماً، ميكن مالحظة أنه 
احلايل، سيتمكن أولئك يف صناعة استخراج البرتول والصناعات األخرى اآلن من التوصل لتقييم 
ئية، مبا يف ذلك على مسافات  أكثر دقة وسرعة خلواص ثقوب احلفر ومنطق التكوينات اجليوفيز

، ABR ُمستشعرات القراءة العميقة و ستشعر مُ بواسطة دمج . قبيل اخرتاق لقمة احلفرملحوظة 
ميكن . ميكن حتديد معلومات املقاومة للطبقات على طول الطريق وصوال إىل لقمة احلفر، وبعدها 15 

ذه الطريقة، ميكن أن تكون تطبيقات اإليقاف . مضاعفة عمق البحث تقريباً يف بعض احلاالت و
  .ءة تشغيل أعلى ورضاء العميلاجليولوجي أكثر فعالية، حبيث ميكن أن تتوافر كفا

تعرض األشكال املصاحبة اليت تشكل جزء من الطلب احلايل، على سبيل اإليضاح، وليس 
يتم وصف النماذج املوضحة بتفاصيل  . احلصر، النماذج احملددة اليت ميكن فيها ممارسة املوضوع

كشف عنها يف الطلب كافية لتمكني أولئك املهرة يف اجملال من ممارسة التوجيهات اليت مت ال 20 

ميكن االستفادة من النماذج األخرى واملشتقة منها، حبيث ميكن إجراء االستبداالت . احلايل



 

ال يتعني النظر إىل هذا . اهليكلية واملنطقية والتغيريات دون اخلروج على نطاق هذا الكشف
ختلفة فقط الوصف التفصيلي، بناء على ذلك، على أنه حصري، ويتم تعريف نطاق النماذج امل

بواسطة عناصر احلماية املرفقة، إضافة إىل نطاق كامل من املكافئات اليت ترتتب عليها عناصر 
  .احلماية املذكورة

أو / إلمكان اإلشارة إىل النماذج املذكورة ملوضوع االخرتاع يف الطلب احلايل، على حنو فردي و  5 

ملصطلح  يل طوعًا إىل قصر نطاق هذا التطبيق على جملرد املالئمة ودون امل" االخرتاع"مجاعي، 
ذه الطريقة، . أي اخرتاع فردي أو مفهوم من االخرتاع يف حالة الكشف عن أكثر من واحد و

على الرغم من توضيح النماذج احملددة واملوصوفة يف الطلب احلايل، إال أنه يتعني إدراك أنه ميكن 
يغطي هذا الكشف أي ومجيع . ج املوضحةاستبدال أية جتهيزة لتحقيق نفس الغرض يف النماذ 

توليفات من النماذج السابقة، والنماذج . ستتضح يف خمتلف النماذج التهيئات أو الصور املغايرة 10 

  . األخرى غري املوصوفة حتديداً يف الطلب احلايل، للمتمرس يف اجملال عند مراجعة الوصف السابق

، والذي ينص على توفري ملخص )C.F.R. §1.72)b 37يتم توفري ملخص الكشف ليتوافق مع 
يتم تقدميه على أساس أنه لن يتم استخدامه  .يتيح للقارئ التأكد سريعاً من طبيعة الكشف الفين
إضافة لذلك، يف الوصف التفصيلي السابق، . لتفسري أو احلد من نطاق أو معىن عناصر احلماية

ال ينبغي حبال تفسري . بسيط الكشفميكن مشاهدة جتميع السمات املتنوعة منوذج واحد بغرض ت 15 

ن النماذج املطلوب محايتها تتطلب مسات أكثر مما هو  ا تعكس نية  طريقة الكشف هذه على أ
ألحرى، وفقًا ملا تبينه عناصر احلماية التالية، فإن املادة . منوه به صراحة يف كل عنصر محاية بل 

. ات اخلاصة بنموذج واحد مت الكشف عنهاحلالية املبتكرة تكمن يف عدد أقل من كافة السم
لوصف التفصيلي واألشكال، حبيث  وعليه فإنه يتم إدراج عناصر احلماية التالية يف هذه الوثيقة 

 20  .ميثل كل عنصر محاية على حدة منوذجاً منفصالً 



 

  عناصر احلماية

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
11  
12  
13  

 

 :نظام، يشمل. 1

 ;مبيت

غناطيسية للقياس العميق تشتمل على عدة عناصر مبا يف ذلك مصفوفة هوائيات كهروم
 ; هوائي ُمرسل واحد على األقل وهوائي ُمستقبل واحد مثبت يف املبيت

على  ABR ُمستشعرمثبت يف املبيت، حيث يشتمل )  ABR(املقاومة عند اللقمة  ُمستشعر
لكرتودات متعددة، اإللك ئيا حبلقة أو  رتودات منفصلة بفراغ واحد لقمة احلفر املتصلة كهر

 و; على األقل

، قيم ABR ُمستشعرُمعاجل لرصد إشارات التكوين من مصفوفة هوائي القياس يف العمق و 
إشارات التكوين اليت تعتمد على خواص التكوين اجليولوجي، ولقلب قيم إشارات التكوين 

ين اجليولوجي، حيث لتحويل القيم إىل جهاز، وطرق، ونظم لقياس املقاومة املعززة للتكو 
يشتمل القلب على حتديد مسافة نسبية واحدة على األقل بني طبقات التكوين اجليولوجي، 

 ال خترتق لقمة احلفرواالجتاه النسيب للطبقات إىل املبيت، أو تدرج مقاومة الطبقات، حيث 
  .الطبقات موضعياً 

1  
2  
 

عاجل م1النظام طبقًا لعنصر احلماية . 2
ُ
ثبتًا يف املبيت، أو يوجد يف حمطة ، حيث يكون امل

  .عمل على سطح التكوين اجليولوجي

1  
2  
3 

وجد أحد العناصر يف مصفوفة هوائي القياس يف ي، حيث 1النظام طبقًا لعنصر احلماية . 3
العمق على أحد جانيب حمرك احلفر ويوجد العنصر اآلخر يف مصفوفة هوائي القياس يف 

 .ك احلفرالعمق على اجلانب اآلخر من حمر 



 

1  
2  
 

، حيث تشتمل مصفوفة هوائي ُمستقبل كهرو مغناطيسي 3النظام طبقًا لعنصر احلماية . 4
  .على واحد على األقل من ملف، ملف مائل، أو ملف اسطواين

1  
2  
 

، حيث يتم وضع فراغ واحد على األقل خلفض فروق 1النظام طبقًا لعنصر احلماية . 5
  .ةبني إلكرتودات املراقب فلطيةال

1  
2  
 

، حيث يشتمل املبيت على أداة قياس أثناء احلفر أو أداة 1النظام طبقًا لعنصر احلماية . 6
  .تسجيل أثناء احلفر

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
11  

  
 

جراء . 7 عاجلات اليت تقوم 
ُ
طريقة يتم تنفيذها بواسطة ُمعاجل، لتنفيذ واحد أو أكثر من امل

 :الطريقة، تشتمل الطريقة على

د إشارات التكوين من مصفوفة هوائيات كهرومغناطيسية للقياس العميق تشمل عدة رص
مقاومة  ُمستشعرعناصر مبا يف ذلك هوائي ُمرسل واحد على األقل وهوائي ُمستقبل واحد، و 

، قيم إشارات التكوين املعتمدة على خواص التكوين اجليولوجي، حيث ) ABR(عند اللقمة 
 
ُ
لكرتودات متعددة، على  ABR ستشعريشتمل امل ئيا حبلقة أو  لقمة احفر متصلة كهر

 و; اإللكرتودات منفصلة بفراغ واحد على األقل

عكس قيم إشارات التكوين لتحويل القيم إىل جهاز، وطرق، ونظم لقياس املقاومة املعززة 
للتكوين اجليولوجي، حيث يشتمل القلب على حتديد مسافة نسبية واحدة على األقل بني 

ات التكوين اجليولوجي، االجتاه النسيب للطبقات إىل املبيت، أو تدرج مقاومة الطبقات، طبق
  .الطبقات موضعياً  ال خترتق لقمة احلفرحيث 



 

1  
2  
3  
 

 :، تشتمل عالوة على ذلك على7الطريقة طبقاً لعنصر احلماية . 8

ستخدام إشارة إرسال بنبض أو احلال ة الثابتة لتوفري تشغيل هوائي ُمرسل واحد على األقل 
  .إشارات التكوين يف التكوين اجليولوجي

1  
2  
3  
4  
5  
 

 :، تشتمل عالوة على ذلك على7الطريقة طبقاً لعنصر احلماية . 9

عاجلة املسبقة إلشارات التكوين قبل القلب بواسطة تطبيق واحد على األقل من الرتشيح، 
ُ
امل

دة التفريق، وحتويل قيم املقاومة   الرتكيز لز
ُ
عن طريق جدول البحث، والضرب يف  قاسةامل

ت املتعددة من تدوير  بت األداة، ختليق إشارة مصفوفة متعددة العمق، واسرتجاع املكو
  .األداة، أو اإلزاحة السمتية إىل زاوية اجتاه حمددة مسبقاً 

1  
2  
3  
 

 :، حيث يشتمل القلب على7الطريقة طبقاً لعنصر احلماية . 10

تكوين لتحويل القيم إىل قياسات متغريات التكوين الذي يشمل عكس قيم إشارات ال
ئية أو اخلواص اجليولوجية   .اخلواص الكهر

1  
2  
3  
 

ئية أو اخلواص 10الطريقة طبقًا لعنصر احلماية . 11 ، حيث تشتمل اخلواص الكهر
اجليولوجية على واحد على األقل من قيم مقاومة الطبقة، املسافات إىل الطبقة، أو 

  .جتاهات إىل الطبقةاال

1  
2  
  
 

لتوفري بعض  ABR ُمستشعر، حيث يتم استخدام 7الطريقة طبقًا لعنصر احلماية . 12
  .إشارات التكوين بواسطة إجراء قياسات حثية، وغري مستية



 

1  
2  
3  
4  
 

، حيث يشتمل القلب على عملية تتابعية تشتمل 7الطريقة طبقًا لعنصر احلماية . 13
 :على

لتوفري أساس لعكس قيم إشارات  ABR ُمستشعرات التكوين اليت يوفرها عكس قيم إشار 
  .التكوين اليت توفرها مصفوفة هوائي القياس يف العمق

1  
2  
 

 : ، تشتمل عالوة على ذلك على13الطريقة طبقاً لعنصر احلماية . 14

  .لتأثريات ثقب احلفر ABR ُمستشعرتصحيح قيم إشارات التكوين اليت يوفرها 

1  
2  
3  
 

 ُمستشعر، حيث يستخدم التصحيح إشارات يوفرها 14الطريقة طبقًا لعنصر احلماية . 15
موضوع الستشعار  ُمستشعروهوائي ُمستقبل  ُمستشعراحلث الذي يشمل هوائي ُمرسل 

  .املقاومة املوضعية للتكوين مباشرة أمام لقمة احلفر

1  
2  
 

 : لب على، حيث يشتمل الق7الطريقة طبقاً لعنصر احلماية . 16

  .بعكس حد طبقة واحد ABR ُمستشعرعكس قيم إشارات التكوين اليت يوفرها 

1  
2  
3  
 

 : ، حيث يشتمل القلب على7الطريقة طبقاً لعنصر احلماية . 17

عكس قيم إشارات التكوين اليت توفرها مصفوفة هوائي القياس يف العمق استنادًا إىل قيم 
  .وفرها مصفوفة هوائي القياس يف العمقالطور املطلق إلشارات التكوين اليت ت

1  
2  
3 

 : ، حيث يشتمل القلب على13الطريقة طبقاً لعنصر احلماية . 18

عكس قيم إشارات التكوين اليت توفرها احللقة لتوفري قيمة مقاومة متوسطة، قيمة املقاومة 
ارات التكوين اليت املتوسطة املراد حتويلها إىل قيمة مقاومة معززة بواسطة عملية عكس قيم إش



 

4  
 

  .توفرها مصفوفة هوائي القياس يف العمق

1  
2  
3  
 

 : ، حيث تشتمل عملية الرصد على13الطريقة طبقاً لعنصر احلماية . 19

رسلرصد إشارات التكوين من عناصر 
ُ
ستقبلأو  امل

ُ
املشرتكة يف مصفوفة هوائي القياس يف  امل

قاسةالعمق لتكوين نسبة سعة معقدة للسعة 
ُ
  .لطور أو فرق الطوروا امل

1  
2  
3  
4  
 

، حيث تكون مصفوفة هوائي القياس يف العمق هي 7الطريقة طبقًا لعنصر احلماية . 20
قبيل اخرتاق تلك اليت تتمكن من احلصول على قياسات مقاومة التكوين ومواضع الطبقة 

  لقمة احلفر
ُ
قياسات احلصول على  ABR ستشعرأربعة مرات املسافة على األقل اليت ميكن مل

  .مقاومة التكوين

1  
2  
3 

وسيلة ختزين قابلة للقراءة بواسطة اآللة تشتمل على تعليمات ُخمزنة عليها، واليت، عند . 21
أدائها بواسطة آلة، تدفع اآللة إىل إجراء العمليات، وتشتمل العمليات على الطريقة طبقاً 

 .20إىل7ألي عناصر احلماية
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