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USA Rotary Rig Count by Well Type (4 Sep 2015)
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1B1مقدمة . 
ر الذي ولّد مستوى لقد تصاعدت وتيرة عمليات الحفر األفقي للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي منذ بداية إلى منتصف العقد األول من األلفية الثانية، األم

رمجية المحّسنة التي من شأنها تبسيط وتحسين عملية تتبّع و إدارة مثل هذه العمليات من الناحية الهندسية جديد من الطلب على تقنيات التطبيقات الب
في النمو والتطّور لتلبية حاجات  SESلهذا الطلب. عليه، تواصل ) يمثل حالً متكامالً Stoner Engineering Software )SESوالجيولوجية. 

 .SESالمتغيرة والدقيقة اليومية الذين يختارون المشاركين في صناعة النفط والغاز 
 

SES عبارة عن برنامج تطبيقي متخصص في تخطيط وتنفيذ أنشطة اآلبار األفقية واالتجاهية، بما في ذلك إرشاد التوجيه الجيولوجي واالتجاهي من 
 تقنية تحّكم اتجاهية مستندة إلى منطق متعدد القيم.

 
 :تتضمن SESالميزات الرئيسية لـ 

 ةخيار ميزات مجاني

 جيولوجي أساسي مجاني
اإلرشاد 

والتوجيه 
 الجيولوجي

 تحميل/تحديث بيانات سهل
    

 إحصاء مسحي اتجاهي، باستخدام رسم بياني ثنائي وثالثي األبعاد
    

 مسح ُمْقَحَم إلحداثيات ديكارتية في أي عمق ُمقاس 
    

 إحصاء خطة بئر اتجاهية ثالثية األبعاد بأهداف ال محدودة
    

 سمت مقطع عمودي معّد بواسطة مسح أو خطة فردية
    

 َمحاِمل مرجع الشمال معّدة بواسطة مسح أو خطة فردية
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 وصول متزامن لعدة مستخدمين إلى قاعدة بيانات على محرك أقراص الشبكة
    

 تشغيل عدة طلبات بصورة مستقلة من حاسوب واحد
    

 أو قواعد البيانات بسهولة تامة SESتحويل البيانات بين مستخدمي 
    

 تحويل البيانات إلى تطبيقات نفط وغاز برمجية بسهولة تامة
    

 إنشاء تقرير مسح أو خطة اتجاهية إلى الجهات الناظمة
    

 دعم وحدات القياس األمريكية والمترية
    

 خيار ميزات أساسية

 جيولوجي أساسي 
اإلرشاد 

والتوجيه 
 الجيولوجي

   انحراف الفتحة الفني إحصاء
   

   بمشاهد للمقطع العمودي والخطة سجالت انحراف الفتحة الفنيإنشاء 
   

   البيانات الرجفيةمشاهدة النموذج الجيولوجي من شبكة ثالثية األبعاد/استكمال 
   

   استعراض رسوم بيانية ثالثية األبعاد لمسارات حفرة البئر وأسطح الشبكة
   

 
  ثالثي األبعاد: ُمُسوحات، خطط، بئر أحادي، آبار متعددة، وشبكات؛ يمكن النقر والسحب/التدوير/التكبير/التحريك الفوتوغرافي SESعارض 

 

   متعددة تراخيصدعم
   

 خيار ميزة التوجيه الجيولوجي ("جيولوجي")

 جيولوجي  
اإلرشاد 

والتوجيه 
 الجيولوجي

     صناعة النفط والغاز تقني ثالثي األبعاد األكثر تقدماً في توجيه جيولوجي منطق
  

     تشكيلة متنوعة ضخمة من الميزات لتحسين نوعية التفسير
  

     استخدام أنواع متعددة للسجالت وذلك لتحسين دقة التفسيرات 
  

     إنشاء فجوات/تراكبات تفسيرية أثناء التوجيه الجيولوجي النشط
  

http://www.makinhole.com/hole_deviation.htm
http://www.makinhole.com/hole_dev_logs.htm
http://www.makinhole.com/images/JPEGs/SES3DViewerExamples.jpg
http://www.makinhole.com/images/JPEGs/SES3DViewerExamples.jpg
http://www.makinhole.com/SES_Licensing.htm
http://www.makinhole.com/images/PDF/Stoner_Technical%20Geosteering.pdf
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) خالل التوجيه الجيولوجي LWDبيانات للتسجيل أثناء الَحفر ( 8رسوم بيانية يصل تعدادها إلى 
     النشط

  

     إنشاء سجل نمطي "مشتق" من أجزاء التفسيرات بسهولة
  

إنشاء بيانات تسجيل أثناء الَحفر الضجيجي غير ارتجاجية بسرعة خالل مواصلة عرض البيانات 
     الخام

  

     إعادة قياس سجل نمطي و/أو بيانات التسجيل أثناء الحفر بسرعة
  

     إدارة فرضيات/تفسيرات متعددة عاملة بسهولة
  

 

     توليد مقاطع تفصيلية/موضحة مقابل الُعمق الُمقاس/المقطع العمودي
  

     عرض مسارات البئر والطبقة المنتجة ومسارات متعددة لبيانات التسجيل أثناء الَحفر 
  

     عرض طبقات ُمجانَبة متعددة لتحسين الرؤية
  

     عرض بيانات شبكة مستكَملة ثالثية األبعاد على امتداد حفرة البئر والقمة
  

     نشر خط مركزي ومتوازيات في مرحلة الحقة لمسار بئر جديد مخطط له من أجل العمليات
  

     إحصاء ونشر مقطع حالي وإحصائيات بنسبة مئوية للطبقة
  

     تصدير خصائص/إحداثيات الطبقة لتنقيح برنامج األطراف الثالثة
  

     عرض وتغيير حجم عرض الخريطة الملحقة للمسح (المسوحات) والخطة
  

     وتغيير حجم المسار االستراتجرافي الملحق الداخلي للتفسيرعرض 
  

     م البياني للمقطع العرضي وتحديد مقاس الورقةتغيير حجم عرض الرس
  

     عرض حجم واحد للصورة/الشعار
  

 والتوجيه الجيولوجي")خيار ميزة اإلرشاد والتوجيه الجيولوجي  ("اإلرشاد 

   
اإلرشاد 

والتوجيه 
 الجيولوجي

       عرض لغاية أربع صور/شعارات مخصصة في المقاطع العرضية
 

       مقاطع لبيانات سمتية 8توليد وعرض سجالت صور من 
 

 
  بمقاطع 8مولّد من بيانات أشعة غاما سمتية بـ  SESسجل صورة 

 

       عن طريق اإلنترنت WITSMLتحميل/تحديث بيانات بالوقت الفعلي بواسطة استيراد خادم 
 

       تقنية تحّكم مستندة إلى منطق متعدد القيممن  إرشاد توجيهيتلقي 
 

       حتََسب من خطة جيولوجية أو من هدف التوجيه الجيولوجيإرشاد يُ 
 

http://www.makinhole.com/images/JPEGs/ImageLog.jpg
http://www.makinhole.com/images/JPEGs/ImageLog.jpg
http://www.makinhole.com/images/PDF/RMS_Snowbird_UT_Oct_8_07_Mark_Stoner.pdf
http://www.makinhole.com/THDT-1.htm
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18B1.1 خدمة العمالء 
المساعدة  ألي سبب (مثل Stoner Engineering LLCبـ التابع لنا أكثر الطرق موثوقية لالتصال يعد نموذج االتصال الموجود في موقع الويب 

أو  makinhole.com). يمكنك أيضاً إرسال بريد إلكتروني إلى فريق الدعم مباشرة في موقع /موارد التدريب ,خيارات، الفنية، الترخيص/األسعار
 االتصال بأرقام الهاتف المدرجة في الموقع. فال تتردد في االتصال بنا ألي سبب كان! 

19B2.1 موجز دليل االستخدام 
 وتفاصيل غاياتها ووظائفها. SESجميع الشاشات الرئيسية المتواجدة ضمن  SESستخدام يقدم دليل ا

 
 .SESهي الباب األمامي لـ  القائمة الرئيسية

 
، WITSML، وإعداد وصول خادم SES، وإدراج الحواسيب التي تستخدم قاعدة بيانات SESأدوات المساعدة تُستخدم إلعداد قاعدة بيانات  شاشة

 المتاحة، ومعالجة المشاكل المتعلقة بالترخيص. SESات وتلقي تحديث
 

 .SESلإلقحام العام ضمن  SESتُستخدم لتحويل الشبكة ثالثية األبعاد/بيانات نموذج البيانات الجيولوجية الرجفية إلى  الشبكاتشاشة 
 

  .SESتُستخدم إلدارة اآلبار في قاعدة بيانات  اآلبار شاشة
 

 كّون من شاشات متعددة أخرى مقدمة في تنسيق عالمة تبويب.وتت SESتعد قلب  SESشاشة 
 تدير بيانات وتعقيبات المسح االتجاهي - الُمُسوحات •
 يدير تصميمات وتحويالت خطة البئر االتجاهية - الُمخطِّط •
 يدير تسجيل بيانات الترابط من اآلبار الُمجانِبة ومجموعات البيانات المشتقة - السجل النمطي •
 يدير بيانات الَحفر/الترابط من حفرة البئر قيد التحليل - اء الَحفرالتسجيل أثن •
 )ParamTunerيدير إنشاء الترابط الجيولوجي ( - التوجيه الجيولوجي •
 تحصي انحراف الفُتحة الفني وإرشاد التوجيه االتجاهي، وتولّد سجالت انحراف الفُتحة الفني - تقنية انحراف الفُتحة الفني •
 تدير العروض التقديمية المرئية للتفسير النهائي والنتائج ذات الصلة - ةالمقاِطع العرضي •

20B3.1 متطلبات النظام 
إصدار مايكروسوفت و) NT/2000/XP/Vista/10/8/7بيت، -32بيت أو -64(: ويندوزمايكروسوفت  تشغيل نظام SESيتطلب برنامج 

-32بنظام  7نوصي حالياً باستخدام مايكروسوفت ويندوز  ).2016/2013/2010/2007/2003/2002/2000( بيت-32 س/أكسيل بنظامأكس
 من مجانيةبيت المذكورة يتم دعمها كلياً. قد تتوفر نسخة -32بيت مع مايكروسوفت أكسس/إكسيل، ولكن جميع إصدارات أكسس/إكسيل بنظام 

 Serviceمع نسخة قديمة من مايكروسوفت أكسس/إكسيل  SESكة مايكروسوفت. يتطلب تشغيل ) من شرtime-runمايكروسوفت أكسس (إصدار 
Pack 3  .المناسب لهما 

 
أو أكبر. ويمكن تغيير حجم بعض شاشات  1024x768غيغاهرتز أو أفضل وشاشة عرض بدقة  2.4عة ) بسرCPUويوّصى بوحدة معالجة مركزية (

SES  بوصة عمودياً. وقد تم تعديل  22بوصة أفقياً أو  22بفعالية فقط لغايةSES  واختباره كي يتوافق مع إصدار مايكروسوفت أوفيس/ويندوز باللغة
 الصينية (الصينية المبسطة).

 
نجاح، يجب على المستخدم أن يكون حاصالً على جميع األذونات الكاملة (أذونات القراءة/الكتابة/اإلنشاء/الحذف) داخل المجلد الذي ب SESلتشغيل 

).  شاشة أدوات المساعدة، SESdata.mdb(أي  SESوداخل المجلد الذي يحتوي قاعدة بيانات  SES) لـ run-time fileيحتوي ملف التشغيل (
وقد يتغير خالل عملية التثبيت.   \C:\SESrunاالفتراضي فهو  SES.  أما مجلد تثبيت SESرض المسار إلى مجلد وملف تشغيل عالمة تبويب تع

 .SESالملحق به  SESdata.mdbمكان  SESوتعرض شاشة القائمة الرئيسية وأدوات المساعدة وعالمة تبويب 

21B4.1 .التثبيت/الترخيص 
التنزيل الكامل بويوّصى  SESصفحة تنزيل الملفات التابعة لـ " أو ما شابهه من ES_5_49_Setup.exeSالمسّمى " SESيمكن تنزيل ُمثبت 

 SESبتشغيل  من مستعرض الويب مباشرةً.  قم )SES Installer() إلى القرص الثابت بدل تشغيل الُمثبت SES Installer أي( SESلُمثبت 
Installer  واتبع تعليمات الشاشة، لكن تأكد من أنSES  ليس قيد التشغيل (أي من تثبيت سابق) وأن يكون لديك امتيازات مسؤول نظام ويندوز

)Windows Admin privileges ويُنشئ .(SES Installer " أيقونةSES 5) على سطح المكتب "desktop والتي تستطيع منها تشغيل (
SES. ) وفي حاالت نادرة، فقد يحتاج سطح مكتب ويندوز إلى التحديثrefresh.لرؤية األيقونة ( 

 
تنسيقات  SESترخيصاً صالحاً وغير منتهي الصالحية. ويدعم  SESبإصدارين، مجاني ومدفوع. ويتطلب تشغيل اإلصدار المدفوع لـ  SESويأتي 

) floating-network)، وللشبكة العائمة (flash-driveلمعني، وللقرص الوميض (ترخيص متعددة بما في ذلك كلمة مرور مخصصة للحاسوب ا
لمزيد من المعلومات حول  SESصفحة ترخيص أو مراجعة  االتصال بناالحاالت الطارئة والتدريب الجماعي). يرجى  ألغراضوكلمة مرور سحرية (

http://www.makinhole.com/ContactSE.htm
http://www.makinhole.com/SES_TechSupport.htm
http://www.makinhole.com/SES_TechSupport.htm
http://www.makinhole.com/SES_Licensing.htm
http://www.makinhole.com/SES_Training.htm
http://www.makinhole.com/SES_Download.htm
http://www.makinhole.com/ContactSE.htm
http://www.makinhole.com/SES_Licensing.htm
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، License، مفتاح تبويب UTILITIES(شاشة  SESالترخيص واألسعار. ويتوفر عادةً ترخيص مجاني لفترة اختبار محددة ويمكن طلبه من ضمن 
 ").Request Machine-Specific Licenseطلب ترخيص مخصص لحاسوب 

 
وهو يعتمد على تسجيل دخول مستخدم ويندوز. وخالل هذه الخطوة تُقدم أربعة أرقام إلى  SESلـ  أول استعمالعند  SESويحدث تثبيت أمان/تسجيل 

 Virtual Machine( تثبيت اآللة الظاهريةالمستخدم إلدخالها يدوياً بواسطة لوحة المفاتيح كي يقر ويقبل اتفاقية ترخيص المستخدم وللمتابعة. ولتنفيذ 
Installلـ ( SES 0000، قم بإدخال ) عندما يُطلب منك ذلك في هذه الخطوة. ويُبطل تثبيت اآللة الظاهريةVirtual Machine Install لـ (SES 

يتم استخدامه عن طريق آلة ظاهرية  SESإذا كان  SES. ويتطلب األمر "تثبيت اآللة الظاهرية" لـ SESالترخيص المخصص للحاسوب لـ 
)virtual-machineخدام وسائل افتراضية للتطبيق البرمجي، وهو يتطلب أيضاً استخدام تنسيق ترخيص شبكة عائمة لـ )/استSES وال يتم دعم .

 صالحية تنسيق ترخيص شبكة عائمة مؤقت، والذي بمقتضاه يتم تحويل مقعد عائم مؤقت إلى استخدام ترخيص مخصص لآللة بعيداً عن الشبكة لمدة
 .SESتثبيت اآللة الظاهرية لـ ) أيام، مع خيار 9تصل إلى (

22B5.1  تشغيلSES  أي)SES.mde( 
جميع البرامج —" (ستونر إنجينيرينغ) إلى قائمة "بدء ويندوز"Stoner Engineeringبرنامج مجموعة " SESيضيف ُمثبت 

)Windows Start—All Programs" وتقع تحت  .(Stoner Engineering" أيقونة "SES 5 عليها " والتي عندما يُنقر
الموجودة على سطح  SES، على افتراض أن متطلبات النظام أعاله مستوفاة. ويمكن أيضاً النقر مزدوجاً فوق أيقونة SESتشّغل 

) يدوياً مباشرةً من برنامج SES(ملف تشغيل  SES.mdeفي فتح  SES. وتمثل طريق أخرى لتشغيل SESالمكتب لتشغيل 
 ). Windows Explorerمستكشف ويندوز إكسبلورر (مايكروسوفت أكسس أو عن طريق استخدام 

 
" Enable" (فتح) أو "Open. اختر "SESوقد تظهر لك رسائل أمان تحذيرية في معظم إصدارات برنامج مايكروسوفت أكسس عند تشغيل 

ولتغيير إعدادات مايكروسوفت  دون قيود كهذه. SES) كي تستطيع فتح dialog boxes(تمكين)، أو يمكنك أيضاً التنقل عبر مربعات الحوار (
. وتتمثل طريقة بديلة في فتح يمكنك اتباع التعليمات التالية، SES" أبداً عند تشغيل Openأكسس بصورة دائمة بحيث لن تضطر إلى النقر على "

 مان إلى "منخفض" باستخدام األدوات...ماكرو...األمان.مايكروسوفت أكسيس لوحده وتغيير إعدادات األ
 

متصالً بقاعدة  SES، بشرط أن يكون يدعم نسخ متعددة متزامنة SESعدة مرات من الحاسوب نفسه وفي الوقت نفسه (يعني،  SESيمكن تشغيل 
وأجهزة  SESزامن باستخدام نسخ متعددة من أن يراقبون عدة آبار على نحٍو مت SESنفسها). ومن األسهل على بعض مستخدمي  SESبيانات 

 عرض متعددة.

23B6.1  بياناتقاعدةSES ) أيdata.mdb( 
(مثل، الُمسوحات االتجاهية، إحداثيات السطح، بيانات  SESتُخزن بيانات 

السجل النمطي الُمجانِب، التسجيل أثناء الُحفر، خطط البئر، الشبكات 
تقنية انحراف الفُتحة الفني، الخ.) في  الجيولوجية، تفسيرات الطبقة الجيولوجية،

قاعدة بيانات مايكروسوفت أكسس ارتباطية في تنسيق معين ولكن مفتوح. 
مليئة باألمثلة وتسّمى  افتراضيةاألول قاعدة بيانات  SESوسيتضمن تثبيت 

"SESdata.mdbلـ  ". علماً بأن تثبيت إصدار حديثSES أو إلغاء تثبيت 
SES أو يغير قاعدة (قواعد) البيانات الحالية. يحذف أو يستبدل  لن 

 
 SES v5.xلبرنامج  االفتراضي SESdata.mdbويمكن تنزيل ملف 

والذي يحتوي على أمثلة متعددة عن التوجيه الجيولوجي الفني و استخدام 
صفحة الدعم الفني لـ الشبكة، وتقنية انحراف الفُتحة الفني، وخطة البئر، من 

SES ويمكن تنزيل ملف .SESdata.mdb من الصفحة نفسها.  فارغ
"فارغ" يدوياً أيضا عن طريق حذف  SESويمكن إنشاء ملف قاعدة بيانات 
تنقيح/حذف  4.5(اآلبار)؛ انظر  WELLSجميع اآلبار التي تستخدم شاشة 

 . تحرير/حذف متعدد 5.4متعدد 
 

متصالً وأين  SESبرنامج  SESdata.mdbومن المهم فهم بأي ملف 
على  SESdata.mdbيتواجد الملف. وينبغي إنشاء نسخة احتياطية لملف 

نحو منتظم كإجراء حاسوبي احترازي آمن بحيث يمكن استرجاعها في حال 
ويُعَرض موقع  ت أو ما شابه ذلك.فشل القرص الصلب أو تلف قاعدة البيانا

 SES Database(أدوات المساعدة)، في عالمة تبويب  UTILITIES(القائمة الرئيسية) وشاشة  Main Menuعلى  SESdata.mdbملف 
بملف قاعدة بيانات معين (مثل،  SESلوصل  SES Database، عالمة تبويب UTILITIES). وتُستخدم شاشة SES(قاعدة بيانات 

SESdata.mdb .(متواجد على محرك أقراص الشبكة 
 

يسمح أيضاً بوصول متزامن لعدة مستخدمين إلى قاعدة بيانات  SESفإن برنامج في الوقت نفسه،  SESوعالوة على إمكانية تشغيل نسخ متعددة لـ 
SES واحدة. 

http://www.makinhole.com/help/001/Help.htm
http://www.makinhole.com/SES_TechSupport.htm
http://www.makinhole.com/SES_TechSupport.htm
http://www.makinhole.com/SES_TechSupport.htm
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24B7.1  إعدادات مستخدمSES أي)SESuser.mdb( 
. ويُولَّد هذا الملف تلقائياً إذا كان SESuser.mdbملف قاعدة بيانات مخصص لمايكروسوفت أكسس يُسّمى تُخزن اإلعدادات التابعة لمستخدم معين في 

 منه. SESفي نفس المجلد الذي يتم تشغيل  SESuser.mdbغير موجود ويتم تحديثه تلقائياً من وقت آلخر عندما يكون مناسباً. ويتواجد ملف 
 

 :SESuser.mdbلمخزنة في وتتضمن اإلعدادات الخاصة بالمستخدم ا
 (من أجل االستدعاء/التبديل) SES) التي يتصل بها 10قواعد البيانات العشر ( •
 (اسم المستخدم، كلمة المرور، ُمحدد الموارد الموّحد، خادم وكيل، الخ.) WITSMLتفاصيل تسجيل دخول خادم  •
 من شاشات متعددة SES WITSMالُمصاَدفة باستخدام ميزات  WITSMLمعالم محددة جيداً لـ  •
 ) محفوظة باستخدام لوح ألوان مخصصة16ألوان مخصصة (لغاية  •
 عرض جدول النتائج المحتسبة على شاشة الُمنظِّم •
 عرض الرسم البياني لشريط السجل على شاشة السجل النمطي •
 )ParamTunerعرض مسارات العمق االستراتيجرافي (الطبقي) النسبي األيسر واأليمن على ُمَدْوِزن المعالم ( •
 إعداد المقطع العرضي األولي من شاشة المقاطع العرضية •

25B8.1  قاعدة بياناتSES ) األخيرةLDB.bin( 
مسار وملف قاعدة البيانات المتصلة عند  LDB.binويحتوي ملف  LDB.binأال وهو  SESيتم تحديث ملف نظام  SESفي كل مرة يتم فيها إغالق 

بحيث تجري عملية  SESتلقائياً بآخر قاعدة بيانات لـ  SESلوصل  SESبواسطة  LDB.binستخدام ، يتم اSES. وعند تحديث SESإغالق 
التي يتصل بها  SESللتحكم بقاعدة بيانات  LDB.binالتحديث بسالسة للمستخدم. غير أن مديري الشبكة في بعض بيئات الشركات يستخدمون سلوك 

ل مرة و/أو بعد تحديثه (ترقيته). ويترافق نشاط كهذا عادةً ببروتوكوالت نشر برنامجي داخلي يخرج ألو SESمستخدميهم افتراضياً عند تشغيل برنامج 
 .SESعن قواعد سلوك 

26B9.1 التدريب 
، أي معرفة أي زر SES.  أوالً، هناك منحنى التعلّم للوجستيات SESهناك ما ال يقل عن مستويين للتدريب مترابط مع التوجيه الجيولوجي الفني لـ 

واستخراج القيمة استناداً  SESجب ضغطه وأي شاشات تقوم بمهام العمل الحالي. ثانياً، هناك المهارة أو الحذاقة المكتسبة من تحليل البيانات بواسطة ي
اءة النتائج تأخذ مقداراً إلى ما تم اكتشافه بفضل معرفة كيفية تفسير البيانات، مثل، كيفية قراءة النتائج ومن ثم التصرف. وكما هو متوقع، فإن كيفية قر

 النتائج. أكبر من الوقت نسبياً لتعلمها وتتطلب أن يقوم المستخدم بـ "التفكير كاختصاصي بالجيولوجيا" وإدراك الجيولوجية المحلية لتحقيق أفضل 
 

واحداً من الموارد التي تساعد في  SESدام يمكن أن يتم بسرعة نوعاً ما. ويشكل دليل استخ SESولحسن الحظ فإن تسلّق المنحنى التعليمي للوجستيات 
على قدر مساٍو من األهمية  ESSالتدريب الرسمي على و على اإلنترنت SESصفحة فيديوهات إنجاز هذه المهمة، إال أن فيديوهات التدريب على 

دقيقة تقريباً على اإلنترنت بما في ذلك مثاالً "من المهد إلى اللحد" لمساعدة المستخدمين الجدد في  70أيضاً. تم إنشاء فيديوهات تستغرق أكثر من 
 ، كما تُقدم دورات تدريبية رسمية عدة مرات في السنة.SESالتعّرف على 

 
. يرجى SESة تدور حول التوجيه الجيولوجي التي تتعدى إلى حد كبير اختيار البرنامج التطبيقي في نهاية دليل استخدام وكذلك، تُقدم مفاهيم عام

 بعد استيعاب أساسيات التوجيه الجيولوجي التقنية . أسرار مهنة التوجيه الجيولوجي16مراجعة 

27B10.1 /البياناتتدفق البرنامج 
ينحصر في التوجيه الجيولوجي التقني  SESمعروض أدناه. إذا كان اهتمامك حول  بتوجيه جيولوجي نمطيالعام للقيام  SESتدفق برنامج/بيانات 

 ."مطلوب""الخام"، فيرجى مراجعة كحد أدنى أقسام دليل االستخدام المزودة بروابط تشعبية أدناه المعلّمة بـ 
 

 )الشبكات . شاشة3لشبكة (بيانات ا (اختياري) ⇓
  الُمنظِّم – SES. شاشة 7خطة البئر ( (اختياري) ⇓
 )السجل النمطي – SES. شاشة 8( بيانات السجل النمطي من االختراق الُمجانِب )مطلوب( ⇓
 ) الُمُسوحات – SES. شاشة 6( بيانات المسح االتجاهي )مطلوب( ⇓
. انحراف الفتحة الفني 14 ؛انحراف الفتحة الفني – SES. شاشة 12احتسابات العمق االستراتيجرافي (الطبقي) النسبي ( (اختياري) ⇓

 )وسجالت آبار انحراف الفتحة الفني
 )التسجيل أثناء الَحفر – SES. شاشة 9( بيانات التسجيل أثناء الَحفر )مطلوب( ⇓
ُمدوِزن  –التوجيه الجيولوجي  – SES. شاشة 11 ؛التوجيه الجيولوجي – SES. شاشة 10( التوجيه الجيولوجي )مطلوب( ⇓

 )المعالم
 )المقاطع العرضية – SES. شاشة 13( المقاطع العرضية )مطلوب( ⇓

 
ينحصر في تقنية اإلرشاد التوجيهي  SESمعروضة أدناه. إذا كان اهتمامك حول  اإلرشاد التوجيهيالعامة الستخدام تقنية  SESق برنامج/بيانات تدف

 ."مطلوب"وتطبيقها، فيرجى مراجعة كحد أدنى أقسام دليل االستخدام المزودة بروابط تشعبية أدناه المعلّمة بـ 

http://www.makinhole.com/SES_ScreenShots.htm
http://www.makinhole.com/SES_Training.htm
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 )الشبكات . شاشة3(بيانات الشبكة  (اختياري) ⇓
 الُمنظِّم – SES. شاشة 7( خطة البئر )مطلوب( ⇓
 ) الُمُسوحات – SES. شاشة 6( بيانات المسح االتجاهي )مطلوب( ⇓
. انحراف الفتحة الفني 14; انحراف الفتحة الفني – SES. شاشة 12( سابات العمق االستراتيجرافي (الطبقي) النسبياحت )مطلوب( ⇓

 )وسجالت آبار انحراف الفتحة الفني
 )التسجيل أثناء الَحفر – SES. شاشة 9فر (بيانات التسجيل أثناء الحَ  (اختياري) ⇓
 )المقاطع العرضية – SES. شاشة 13المقاطع العرضية ( (اختياري) ⇓

28B11.1 لصق/إدراج/حذف/تراجع 
للمسح االتجاهي وبيانات التسجيل أثناء الَحفر تنتج أسرع الطرق  LASأو استيرادات ملف  WITSMLبالنسبة لعمليات الَحفر الحية، فإن تنزيالت خادم 

. إال أن استخدام لوحة المفاتيح وعمليات النسخ/اللصق (من برنامج مايكروسوفت أكسيل) إلدخال البيانات مدعومة كلياً وأحياناً SESلتحديث بيانات 
البيانات باستخدام لوحة المفاتيح مفيداً عندما تقّدر محطة المسح أن العمق اإلجمالي ضروري الستخدام بيانات ترابُط  تمثل الخيار الوحيد. وقد يكون إدخال

بيانات خاطئة، وهو الُحفرة المقاسة والتي تكون أعمق من المدى الذي تصله أداة المسح. ويشكل استخدام لوحة المفاتيح أمراً مهماً أيضاً لتصحيح أو إزالة 
 .SESسهل جداً القيام به بواسطة  أمر

199B كيف يمكن إلصاق البيانات من برنامج مايكروسوفت أكسيل إلىSES 
بترقيم الصفوف تلقائياً عندما يكون  SESتنسخ عناوين األعمدة). ويقوم  الالموجودة في أعمدة في الترتيب المناسب (أي،  قيم البياناتقم بتحديد ونسخ 

ة في برنامج أكسيل أن يكون لها قيمة واحدة أو ال قيمة (يعني، ليس قيمتين أو أكثر). وفي بعض الحاالت، قد تحتاج البيانات مناسباً. وينبغي على كل خلي
 Excel'sأي ) لبرنامج مايكروسوفت أكسيلColumn-to-Textإلى أعمدة" (أمر "نص   إلى تحليل أوالً ليكون لها قيمة واحدة لكل خلية باستخدام

Columns command-to-Text. 
 

. فيقوم برنامج أكسيل تلقائياً بتحديد SES ) مباشرةً إلى جدول بياناتtab-delimitedويمكن إلصاق أي بيانات منسوخة ومحددة بعالمة جدولة (
). إال أنه يمكن أيضاً تحديد البيانات بعالمة جدولة يدوياً باستخدام محرر نصوص clipboardالبيانات بعالمات جدولة عند نسخ قيم الخلية إلى الحافظة (

)text editor مثل برنامج (UltraEdit. 
 

على ُمحِدد الصف األسفل (عالمة نجمية أو مثلث) وتحديد  األيمنبعد عملية النسخ، قم بالنقر بزر الماوس  SESوإللصاق البيانات إلى جدول بيانات 
حِدد الصف األسفل (عالمة نجمية أو مثلث) وضغط مفتاحي ) من القائمة المختصرة؛ أو يمكنك النقر بزر الماوس األيسر على مُ Paste"إلصاق" (

CTRL+V. 

 .SES) و/أو اإلحصاء بعد لصق البيانات إلى  SESمن الضروري الفرز (باستخدام زر شريط األدوات لـ  وقد يكون
 

  
 في آخر صف في الجدول ألصق انسخ البيانات (دون عناوين األعمدة)

200B) كيف يمكن إدراجInsert بيانات بين بيانات موجودة سلفاً في (SES 
. وفي بعض الحاالت، قد يكون الفرز ضروري بعد عملية إضافة و/أو حذف البيانات. انقر فوق SESتُضاف البيانات الجديدة في أسفل جدول بيانات 

 إذا وجدت.لفرز البيانات ’ A to Z‘) شريط األدوات زر (

201B كيف يمكن حذف صف فيSES  
) في أقصى الجهة اليسرى لجدول البيانات لتحديد صف (أو صفوف) لحذفها. أنقر بواسطة الزر األيمن للماوس فوق الصف انقر فوق ُمحِدد الصف (

 لوحة المفاتيح بعد تحديد الصف. " فيDelete") من القائمة المختصرة، أو اضغط على مفتاح "Delete Recordالمحدد وانقر "حذف السجل" ("

https://www.google.com/#q=Excel+text-to-columns+command
https://www.google.com/#q=Excel+text-to-columns+command
https://www.google.com/#q=Excel+text-to-columns+command
http://www.ultraedit.com/
http://www.ultraedit.com/
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202B) كيف يمكن التراجعUndo " "خالل  SES) في Edit Modeالتحرير ( نمط)عن التغييرات التي تم إدخالها 
) للتراجع عن تغييرات بيانات السجل/الخلية. وقد تظهر أحياناً Edit Modeوصع التحرير ( خالل' في لوحة المفاتيح Escاضغط على مفتاح '

 في وضع التحرير.  SES عندما يكون) في الجهة اليسرى للصف في بعض الشاشات لم رصاص" ("أيقونة...ق

29B12.1 شريط المعلومات، تعريف األدوات، وأمثلة 
شر يعمل أو كان مؤ SESيُستخدم شريط المعلومات الموجود في األسفل األدنى إلطار البرنامج بصورة شاملة إلحاطتك علماً بمعلومات مختلفة. إذا كان 

)cursor"فيرجى االنتظار حتى تنتهي هذه العمليات قبل النقر أو الطباعة) الماوس يعرض أنه "مشغول ،. 
 

. ما عليك إال وضع الماوس فوق عنصر التحكم وإذا توفرت التلميحات فإنها ستظهر لك. والنقر فوق مربع SESهناك العديد من تلميحات الشاشات في 
 ) أيضاً.  status barمعلومات في شريط المعلومات (نص يزود عادةً بالمزيد من ال

 
 !. وفي بعض الحاالت يمكنك بسهولة الحصول على إجابة عن سؤالك بعد فحص النموذجSESوترافق العديد من اآلبار النموذجية 
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2B2 . أدوات المساعدةشاشة 

 

30B1.2 عام 
، SES، فحص توفّر تحديثات WITSML، تكوين الوصول إلى خوادم ) إلدارة اتصال قاعدة البياناتUTILITIESتُستخدم أدوات المساعدة (
 ومعالجة قضايا الترخيص.

 
 ) قاعدة البيانات:tabويمكن استخدام عالمة تبويب (

 ) في تنسيق خاص.mdb)، والتي هي ملف قاعدة بيانات مايكروسوفت أكسس (SESdata.mdb(أي  SESبقاعدة بيانات  SES.) لوصل 1
 ، ولتصليح أي سجالت تالفة والتي قد تتواجد في حاالت نادرة.SESلتصغير حجم ملفها وتحسين األداء العام لـ  SESدة بيانات .) ضغط/تصليح قاع2
 المتصلة. SES.) تحديد إصدار تنسيق قاعدة بيانات 3
 .SES) لـ run-timeتنفيذ (-المتصلة كي تكون متوافقة مع إصدار وقت SES.) ترقية قاعدة بيانات 4

 
 ):NETWORKاستخدام عالمة تبويب الشبكة ( يمكن

 التنفيذ والمسار أيضاً.-. ويتم عرض ملف وقتSESواسم حاسوب المستخدم الذي يشّغل  SESلتحديد أسماء الحاسوب التي تستخدم حالياً قاعدة بيانات 
 

 ):WITSML(خادم  WITSML SERVERويمكن استخدام عالمة تبويب 
 باستخدام اإلنترنت. SESكحد أقصى من أجل تحويل البيانات حسب الطلب إلى  WITSMLم لتكوين الوصول إلى ثالثة خواد

 
 ):UPDATESويمكن استخدام عالمة تبويب التحديثات (

. ويُقارن إصدارك بأحدث إصدار متوفر. ويتوفر رابط يؤدي إلى SESلفحص ما إذا كانت هناك ترقية لـ  www.makinhole.comالستعالم 
 اإلصدار هنا أيضاً. مالحظات حولال

 
 ):LICENSEوتُستخدم عالمة تبويب الترخيص (

 لتحديد خيار الميزات المرّخص لها والتنسيق وتاريخ انتهاء الصالحية ومعالجة أي قضايا أخرى تتعلق بالترخيص. 
 

 (أدوات المساعدة). UTILITIESانقر زر عالمة االستفهام "?" لعرض شاشة المساعدة الموجزة لـ  
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 (القائمة الرئيسية). Main Menuوالعودة إلى  UTILITIES" (إغالق) إلغالق Closeانقر زر " 

31B2.2 SES Database  قاعدة بيانات)SES( 
(مثل، الُمسوحات االتجاهية، إحداثيات السطح، بيانات السجل النمطي الُمجانِب، التسجيل أثناء الُحفر، خطط البئر، األسطح  SESتُخزن جميع بيانات 

ن ولكن لجيولوجية، تفسيرات الطبقة الجيولوجية، تقنية انحراف الفُتحة الفني، الخ.) في قاعدة بيانات مايكروسوفت أكسس ارتباطية في تنسيق معيا
ية صالحة. وخالل األعمال العاد SESيجب أن يكون متصالً بقاعدة بيانات  SES. وللتشغيل الكامل لـ SESdata.mdbمفتوح، والذي يسّمى عادةً 

(قاعدة  SES Databaseوالوصول إليها. وتُستخدم عالمة تبويب  SESضمن شركة فإنه ليس من غير المألوف أن يتم ملء عدة قواعد بيانات 
 حالياً. SESالُملحقة ببرنامج  SES) إلعداد قاعدة بيانات SESبيانات 

 
 SESيسمح أيضاً بالوصول المتزامن إلى قاعدة بيانات  SES، فإن في الوقت نفسه من حاسوب واحد SESوعالوة على تشغيل عدة نسخ من برنامج 

(شاشة آبار) لتحويل بئر وبيانات الشبكة الصادرة والواردة من قاعدة البيانات كاملة  Wellsنفسها من عدة مستخدمين/حواسيب.  ويمكن استخدام شاشة 
 .SES xml) ملفات بتنسيق import) واستيراد (exportعن طريق تصدير (

 
) بيانات من العشرات إلى المئات من اآلبار المختلفة. وقد ينمو حجم SESdata.mdb(أي ملف  SESوفي نهاية المطاف، فقد تحتوي قاعدة بيانات 

اعد بيانات .  ومن المقبول جداً استخدام عدة قوSESالملف (أي إلى حجم قد يصل إلى المئات من ميغابايت) في نهاية األمر مما قد يؤثر ذلك على أداء 
ووضعها استراتيجياً في بنية مجلد ملفات والتي بطبيعتها تجمع المعلومات مع مجموعات ثانوية آلبار/حاجات شركتك (أي، المستخدم "أ" أو  SESلـ 

بار النشطة/قيد لآل SESdata.mdbالحقل "ب" أو القسم "ج" أو "العميل"د"، الخ.). وتتمثل ممارسة أخرى شائعة في إدارة اإلصدار "النشط" من 
 SESdata.mdbلحفظ بيانات وتفسيرات اإلصدار النهائي، حيث يتواجد ملف  SESdata.mdbالَحفر/الحديثة واستخدام إصدار "األرشفة" لملف 

 غيغابايت دون مشكلة.  2في مجلدين مختلفين أو أكثر. وعلى سبيل المثال، فإن قاعدة (قواعد) البيانات يمكن أن يصل حجمها إلى 
 

" ويمكن تخزينها في أي نوع من mdbاسم بملحق اسم ملف " أي) SESdata.mdb(اي ملف  SESبأن يكون لقاعدة بيانات  SESيسمح برنامج و
محركات األقراص (أي، محرك أقراص الشبكة، محرك أقراص متعدد الوسائط ثابت، أو محرك أقراص متعدد الوسائط قابل لإلزالة). ويمكن تحويل 

 SESإلى تنسيق حالي باستخدام عالمة تبويب  2.1، وx.3، و x.4") من إصدارات SES formattedالمنسقة" (" SES"قواعد بيانات 
Database . 

 
، وقد تتلف قواعد بيانات مايكروسوفت أكسس بشكل عام من وقت آلخر، والمسببات األكثر شيوعاً لذلك هي: شبكة بها خلل (أي، انقطاع االتصال

/مايكروسوفت أكسس أو SES) إيقاف تشغيل برنامج 2ل/منافذ تبديل/لوحات وصل بها خلل، ووحدة تحكم باألقراص ال تعمل)، كبالت/مفاتيح تبدي
 Compact/Repair) ويندوز معلّق فيما قاعدة البيانات مفتوحة. يمكن استرداد وظيفة "ضغط/تصليح قاعدة بيانات" ("4ويندوز بطريقة "خشنة"، 

SES Databaseفي عال (" مة تبويب قاعدة بياناتSES  معظم قواعد بياناتSES  أي، يومياً أو) ًالمتلفة. استخدم وظيفة "ضغط/تصليح" غالبا
 أسبوعياً) للحصول على أفضل أداء وللتقليل من احتمال حدوث مشاكل متعلقة بقاعدة بيانات مايكروسوفت أكسس.

 

) الستعراض وتحديد قاعدة SESيانات " (تغيير قاعدة بChange SES Database toانقر زر "... 
 . SES) التي يتصل بها برنامج SESdata.mdbبيانات محددة (ملف 

 
("إعداد إلى قاعدة بيانات حديثة) لالتصال بنقرة  "Set to recent database---استخدم المربع المنسدل "< 

ويغلق تلقائياً  SESن طريق هذا الخيار يتصل ) كانت متصلة قديماً. عSESdata.mdb(أي  SESواحدة بملف قاعدة بيانات 
UTILITIES  (أدوات المساعدة) ويعود إلىMain Menu  .(القائمة الرئيسية) 

 

 ُمستخدمة في المربع المنسدل. SESانقر هذا الزر لمسح آخر قائمة ملف قاعدة بيانات  
 

(أي ملف  SESنات لضغط/تصليح ملف قاعدة بيا "Compact/Repair SES Database"قر زر ان 
SESdata.mdb المتصلة حالياً بـ (SES لضمان أداء مثالي، ينبغي ضغط/تصليح قاعدة بيانات .SES  بانتظام. ويمكن ضغط/تصليح قاعدة بيانات

SES .ًفقط عندما ال يكون ملف قاعدة البيانات المعنية مفتوحا 
 

" Automatically Compact SES Database on Exitإذا تم تحديد خيار " 
وهذا يحدث فقط إذا لم  SESعند إغالق  SESلضغط/تصليح قاعدة بيانات  SESبرنامج  دّ عِ تلقائياً عند الخروج) فإنه يُ  SES(ضغط قاعدة بيانات 

سبوعياً"، و"شهرياً". يكن ملف قاعدة البيانات مفتوحاً. وتتضمن خيارات التكرار الزمني: "يومياً"، "أيام فَْرِديّة" (غير زوجية)، "أيام زوجية"، "أ
. "أسبوعياً" يعني أن الضغط/التصليح يحدث كلما تم إغالق برنامج في SES"يومياً" يعني أن الضغط/التصليح يحدث في كل مرة يتم إغالق برنامج 
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الشهر. ولضمان الحفاظ على في اليوم األول من  SESمن الشهر. "شهرياً" يعني أن الضغط/التصليح يحدث كلما تم إغالق برنامج  28/21/14/7أيام 
 بانتظام. SESأداء مثالي ينبغي ضغط/تصليح قاعدة بيانات 

 

 Convert SESانقر زر "... 
Database تحويل قاعدة بيانات) "SES لتحويل قاعدة بيانات (SES  أي ملف)SESdata.mdb إلى إصدار مطلوب بواسطة إصدار (SES 

أن يُنشئ تلقائياً نسخة احتياطية من قاعدة البيانات األصلية/غير  SESمكينه عند الحاجة فقط. ويمكن لـ برنامج قيد التشغيل. علماً بأن هذا الزر سيتم ت
المتصلة  SESإذا كان إصدار قاعدة بيانات  SES. ولن تعمل معظم ميزات برنامج SESالمحّولة (مستحسن جداً) خالل عملية تحويل قاعدة بيانات 

 .يختلف عن اإلصدار المطلوب

32B3.2 الشبكة 

 
 

. ويجب على المستخدم الحصول على أذونات SESمن حيث يتم تشغيل  SESتنفيذ -ملف ومجلد وقت )Network( الشبكة تعرض عالمة تبويب
الحالي وأسماء حاسوب جميع  SESالملف الكاملة بخصوص هذا المجلد للتنفيذ المناسب. وتعرض عالمة التبويب أيضاً اسم الحاسوب لمستخدم 

 نفسها.  SESألشخاص الذين يستخدمون قاعدة بيانات ا
 

). وإذا احتاجت قاعدة SESdata.mdb(أي ملف  SESمطلوب لضغط/تصليح قاعدة بيانات  SESلملف قاعدة بيانات علماً بأن الوصول الحصري 
اعد في تحديد األشخاص الذين يجب االتصال فإن عالمة تبويب الشبكة تس SESللضغط/تصليح عندما يكون هناك مستخدمين متعددين لـ  SESبيانات 

 . SESبهم إلغالق برنامج 
 

" (الحواسيب التي Computers Using SES Database" (تحديث) لتحديث قائمة أسماء الحاسوب لـ "Refreshانقر زر " 
 ).SESتستخدم قاعدة بيانات 
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33B4.2  خادمWITSML  

 
 

 Wellsite Information(أي  WITSMLاإلنترنت والواجهة القياسية غير المحمية المعتمدة  تحويل البيانات حسب الطلب باستخدام SESيدعم 
Transfer Standard Markup Language علماً بأن خدمة/خادم .(WITSML  هو برنامج تطبيقي يتمتع بواجهة مستخدم رسومية، أو

طلب أو تلقي بيانات للمعالجة مباشرةً. بكلمة أخرى، يمكن تنزيل معلومات  SESم من حيث يمكن لبرنامج المستخدم مثل باألحرى هو حاسوب خاد
 .SESوضمن  SESمتعلقة بالمسح االتجاهي والتسجيل أثناء الَحفر بسهولة مباشرةً من 

 
بنجاح على عدة مزودين لخدمة  SESاختبار . وقد تم TSMLWIحساباً لدى مزود خدمة خادم  SESيحتاج مستخدم  WITSMLولبدء استخدام خادم 

(خيار اإلرشاد والتوجيه الجيولوجي لـ  SES G&G Feature Optionفإن  WITSML. ولتنزيل بيانات حقيقية من خادم WITSMLخادم 
SES مطلوب، ولكن حتى وإن كان ترخيص (SES  منتهي الصالحية فإنSES  يسمح بالوصول إلى تكوين خادمWITSML  وكذلك إلى استعالمات

 قائمة البئر المتوفرة.
 

، 1.2التالية:  WITSML؛ إصدارات مخطط بيانات GetCapو GetVersion و WMLS GetFromStore ما يلي: وظائف SESويدعم 
 التالية: WMLS GetFromStoreنات ؛ وكائ1.4و 1.3

 البئر •
 ُحفرة البئر •
 المسار •
 التسجيل/السجل •

 
يطلب  SESيدعم تحويل وحدات القياس، فإن  WITSML. وإذا كان خادم SESللوصول إليها من  WITSML) خوادم 3ويمكن تكوين لغاية ثالثة (

 المعني.  بخصوص البئر SESتلقائياً بيانات من الخادم في الوحدات المكّونة في 
 

)" (تكوين الخادم/الخوادم) لتحميل حواراً إلعداد الوصول إلى خوادم Configure Server(sانقر زر "...( 
WITSML. 

 

http://www.energistics.org/


 SES v5.11 

©1999-2015 STONER ENGINEERING LLC 19 www.makinhole.com 

 
 

 Use Proxy Server to establish connection toانقر خيار " 
WITSML server استخدام خادم وكيل إلنشاء اتصال بخادم) "WITSML اإلنترنت من حاسوبك استخدام خادم وكيل ) فقط إذا تطلب وصول

)proxy server) وإذا انطبق ذلك، فيجب الحصول على رقم المنفذ .(port) وأوراق اعتماد التخويل (authorization credentials من (
 مسؤول الشبكة الخاص بك.

 

من أجل االستخدام  WITSMLأدخل االسم المرجعي لخادم  
 ) الخادم المناسب.URLاسم المستخدم، كلمة المرور، ومحدد موقع معلومات ( ، إضافة إلىSESالداخلي لـ 

 

د فقط   أدخل مالحظات مرجعية داخلية (اختياري). حدِّ
"Assume uidWellbore=uidWell" إذا كنَت معيَّناً للقيام بذلك (انظر عمود "NOTES تطلب معظم خوادم  .)هنا" أو مالحظات

WITSML .عدم تحديد هذا الخيار 
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باستخدام المعلومات التي  WITSML) لالتصال بخادم 1" (اختبار الخادم رقم Test Server #1انقر زر " 
وأي إصدار من مخطط البيانات  WITSMLط البيانات يدعمها خادم ، من بين أشياء أخرى، أي إصدارات من مخطSESتم إدخالها، وخالل ذلك يحدد 

افتراضات إلى اإلصدار األخير، ولكن يمكن للمستخدم تغييرها يدوياً). إذا تكلل االتصال بخادم  SES(يعيِّن  SESاستخدامها ضمن  SESينبغي على 
WITSML " بالنجاح، تُحدَّدOK (موافق) وبالتالي يمكن استخدام خادم "WITSML  في مكان آخر في برنامجSES. 

 

 المعني. WITSMLانقر فوق هذا الزر لمسح جميع إعدادات خادم  
 

كلمات المرور  ) show(عرض(إخفاء كلمات المرور) إلخفاء/ "Hide Passwordsخيار " )uncheck(تحديدألغي حّدد/ 
 المعروضة في مربع الحوار.

 

ق مربع الحوار دون حفظ التغييرات التي تم إدخالها منذ فتح مربع الحوار، والعودة إلى " (إلغاء األمر) إلغالCancelانقر زر " 
 ).WITSML(خادم  WITSML(أدوات المساعدة)،  UTILITIESعالمة تبويب 

 

" (حفظ وإغالق) لحفظ اإلعدادات الحالية المعروضة على مربع الحوار والعودة إلى Save and Closeانقر زر " 
كما ال يتم تضمينها  SES). وال تُحفظ اإلعدادات في قاعدة بيانات WITSML(خادم  WITSML(أدوات المساعدة)،  UTILITIESعالمة تبويب 

 .SESuser.mdb، بل في ملف SES xmlفي ملفات 

 األساسية وإصالحها WITSMLاستكشاف أخطاء خوادم  
في الماضي ومن ثم توقف عن العمل، فإن  WITSMLمع خادم  SESمج . فإذا عمل برناWITSMLهناك احتماالت عديدة لحدوث مشاكل لخوادم 

 .SESالذي يجب االتصال به بخصوص المشكلة بدالً من فريق دعم  WITSMLوإنما في مزود خدمة خادم  SESالمشكلة من األرجح ال تكمن في 
 

 شاشتا األخطاء األكثر شيوعاً تتم مناقشتهما أدناه.
 

تم التعّرف على اسم المستخدم أو كلمة المرور واسطة خادم تظهر رسالة كهذه إذا لم ي 
WITSML) أو إذا انتهى تاريخ صالحية أذونات ،permissions المستخدم بالنسبة للخدمة. تحقَّق من دقة اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم اتصل (

 إذا دعت الحاجة. WITSMLبمزود خدمة خادم 
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أو  SESصلة بـ وتتضمن المشاكل الشائعة غير المت 
 SES) في تكوين وصول خادم proxyما يلي: انقطاع اتصال اإلنترنت أو االتصال متقطّع؛ إعدادات خادم الوكيل ( WITSMLمزود خدمة خادم 

WITSML  غير صالحة؛ وصولSES) د بواسطة جدار الحماية ) التابع لك، أو من إمكانية الوصول إلى firewall/مايكروسوفت أكسيس مجمَّ
 ) غير صالح.URLنترنت؛ أو واحد أو أكثر من أحرف عنوان محدد المعلومات (اإل

 
وإنما في  SESفي الماضي ومن ثم توقف عن العمل، فإن المشكلة على األرجح ال تكمن في  WITSMLمع خادم  SESمرة ثانية، إذا عمل برنامج 

 .SESمن فريق دعم الذي يجب االتصال به بخصوص المشكلة بدالً  WITSMLمزود خدمة خادم 

34B5.2 التحديثات 

 
 

. وتأخذ لسنوات عديدةطويلة األجل. وكان هذا هو الحال  SESوخطط تصميم  SESبانتظام استناداً إلى ردود وتعقيبات مستخدمي  SESيتم تحسين 
ى شهور عديدة، إال إننا نبذل جهودنا لجعل كل تحسين ندخله مفهوماً وواضحاً قدر المستطاع والستخدامه عملية تطوير بعض الميزات أسابيع وأخر

ريط بسهولة باستخدام لغة واضحة وفقاً للمعايير الصناعية وإظهار األدوات بواسطة تمرير الماوس من فوق ما يراد االستفسار عنه، ونص موجز ش
 داً، والمقاربة التراكمية بصورة عامة.المعلومات عندما يكون عنصر ما محد

http://www.makinhole.com/LearningCenter.htm


 SES v5.11 

©1999-2015 STONER ENGINEERING LLC 22 www.makinhole.com 

 

بحثاً عما إذا  www.makinhole.com" (التدقيق بحثاً عن تحديثات) واستعالم Check for Updatesانقر زر " 
 الخاص بك بأحدث إصدار حالي ويتم اإلبالغ عن النتائج. SESتنفيذ -ويُقارن إصدار وقت . SESكانت هناك ترقية لـ 

 
، أو إذا SESأكسيس/-ذا الزر أيضاً إجراء تدقيق سريع لتبيان ما إذا كان حاسوبك يجّمد الوصول إلى اإلنترنت من مايكروسوفتويمكن من خالل ه

االتصال بموقع  SES. وتتطلب بعض لوجستيات ترخيص www.makinhole.comكانت شبكتك تجّمد الوصول إلى 
www.makinhole.com  عبر اإلنترنت. غير أنSES  باالتصال باإلنترنت دون منحك اإلذن الصريح مسبقاً بهذا الخصوص في كل مرة.ال يقوم 

 
، باألخص بين تحديثات دليل SES(تحديثات). ويتم توثيق تحسينات  Updatesمن عالمة تبويب  SESويُقدم أيضاً رابط إلى مالحظات إصدار 

ر المتكرر على حٍد سواء لالطالع على كل ما هو جديد ومحسَّن في برنامج ، مع كل إصدار لمساعدة المحدِّث المتكرر والمحدِّث غيSESاستخدام 
SES وتحديث .SES  هو طوعي عادةً. لكن بعض التحديثات مطلوبة كي تتم معالجة األخطاء والشائبات المتعلقة بويندوز أو مايكروسوفت أوفيس أو
SES ويمتلك جميع المرخص لهم الستخدام .SES دار من حق الوصول إلى آخر إصSES  (تحديث) بحيث ال يكون هناك أي سبب مالي لعدم ترقية

 . SESإصدار 

35B6.2 الترخيص 

 
 

تنسيقات ترخيص متعددة بما في ذلك كلمة مرور  SESبالمزايا ترخيصاً صالحاً وغير منتهي الصالحية. ويدعم  SESويتطلب تشغيل إصدار 
أو  االتصال بنا) وكلمة مرور سحرية. يرجى floating-network، وللشبكة العائمة ()flash-driveمخصصة للحاسوب المعني، وللقرص الوميض (

عالمة تبويب الترخيص خيار الميزات المرّخص لها وتنسيق لمزيد من المعلومات حول الترخيص واألسعار. وتعكس  SESصفحة ترخيص مراجعة 
 الترخيص قيد التشغيل وتاريخ انتهاء صالحية الترخيص.

 
 األيقونة SESخيار ميزات الترخيص لـ 

 أساسي

 

http://www.makinhole.com/ContactSE.htm
http://www.makinhole.com/SES_Licensing.htm
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 التوجيه الجيولوجي

 

 اإلرشاد والتوجيه الجيولوجي

 
 

 األيقونة SESتنسيق ترخيص 

: يتم تهيئة تنشيط الترخيص لكل الترخيص المخصص لحاسوب معين
حاسوب مادي وهو مخصص لمستخدم يُسجل دخوله إلى ويندوز؛ ويمكن 

استخدامه أيضاً في إطار التجربة المحددة زمنياً والتدريب والحاالت 
 الطارئة.

 

ويتم  USB: يُقدم قرص وميض )Drive-lashFالقرص الوميض (
؛ شبكة كاملة ومستقلة عن SESإدخاله بمنفذ الحاسوب الستخدام 

 الحاسوب؛ ترخيص قابل للنقل للحد األقصى.
 

: توفر استخدام متزامن محدود يحدده تعداد الترخيص؛ الشبكة العائمة
ترخيص على محرك أقراص شبكة  ؛ مديرCitrix/virtualمتوافق مع 

؛ يتم دعم تسجيل خروج WAN/منطقة واسعة LANوصول منطقة محلية 
 ترخيص مؤقت في حال عدم استخدام تثبيت آلة ظاهرية.

 

: للحاالت الطارئة (أي، أعطال الشبكة المجدولة)، كلمة المرور السحرية
 يمكن اختيار التدريب الجماعي واالختبار الجماعي.

 
 

" (طلب ترخيص مخصص لحاسوب) REQUEST Machine-Specific Licenseانقر زر " 
لطلب ترخيص بتنسيق مخصص لحاسوب معين، سواء كان ذلك بشكل فترة اختبار مجانية أو فترة استخدام يتم سدادها، أو ترخيص مؤقت (أي، حين 

 في طريقه إليك). SESيكون القرص الوميض لـ 
 

" (تنشيط ترخيص مخصص لحاسوب معين) أو أعد تنشيط ترخيص بتنسيق ACTIVATE MS Licenseانقر زر " 
فة مخصص لحاسوب معين على الحاسوب الحالي سواء كان ذلك بشكل فترة اختبار مجانية أو فترة استخدام يتم سدادها، أو ترخيص مؤقت. هذه الوظي

تفيد بأن  SESقد تلقى رسالة إلكترونية من فريق الدعم لدى  SESوفي حاالت عديدة يكون مستخدم . SESتستخدم اإلنترنت لالتصال ببرنامج 
 المخصص لحاسوب معين جاهز للتنشيط/إعادة التنشيط، وهو ما يعني أنه ينبغي عليه نقر هذا الزر. SESترخيص 

 

ب معين) إللغاء " (إلغاء تنشيط ترخيص بتنسيق مخصص لحاسوDEACTIVATE MS Licenseانقر زر " 
تنشيط الترخيص بالتنسيق المخصص لحاسوب معين. ويتم تمكين هذا الزر فقط إذا كان الحاسوب يستخدم حالياً ترخيص بتنسيق مخصص لحاسوب 

يص شبكة لكثير من األسباب المحتملة، أو لتسجيل دخول ترخ SESمعين غير منتهي الصالحية. وقد يكون هذا الزر مطلوباً لتنفيذ تحويل ترخيص 
 على أساسه أثناء الغياب عن شبكة صالحة. SESعائمة بشكل مبكر والذي تم تحويله إلى ترخيص بتنسيق مخصص لحاسوب معين الستخدام 

 

بتنسيق قرص وميض. يتم تمكين  SES" (تنشيط قرص وميض) لتنشيط أو إلعادة تنشيط ترخيص ACTIVATE FDانقر زر " 
من التعّرف عليه. هذه الوظيفة تستخدم اإلنترنت لالتصال بموقع  SESالوميض متصل بالحاسوب ويتمكن  SESهذا الزر فقط إذا كان قرص 
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www.makinhole.com وفي معظم الحاالت يكون مستخدم .SES  قد تلقى رسالة إلكترونية من فريق الدعم لدىSES  تفيد بأن الترخيص بتنسيق
 و ما يعني أنه ينبغي عليه نقر هذا الزر.وميض جاهز للتنشيط/إعادة التنشيط، وه SESقرص 

  

) لـ "تثبيت اآللة الظاهرية" في الجزء األيسر السفلي لعالمة تبويب الترخيص إذا تم التثبيت captionتُعرض التسمية التوضيحية ( 
خروج ترخيص مؤقت وهو يتطلب استخدام  " بتسجيلSES. وال يسمح خيار "تثبيت اآللة الظاهرية لـ SESالحالي مع خيار تثبيت اآللة الظاهرية لـ 

 لمزيد من المعلومات. التثبيت/الترخيص. 4.1ترخيص بتنسيق شبكة عائمة. انظر 
 

 !" (جميع المقاعد قيد االستخدام) إذا كانت جميع مقاعد ترخيص الشبكةALL Seats In Useتُعرض التسمية التوضيحية " 
ها في العائمة قيد االستخدام وبالتالي ال يتوفر مقعد ترخيص لطلب مستخدم جديد. يتم تسجيل حاالت رفض مقعد ترخيص وقد تتم مراجعة تكرار حدوث

 التقرير أدناه). . (انظرSESتقرير نشاط مقعد ترخيص الشبكة العائمة لـ 
 

" (مصدر الترخيص) وفي الجانب المقابل من License Sourceمتوفراً تحت "سيتم عرض أيضاً المدة الزمنية التقريبية حين يصبح مقعداً 
"Floating-Network License" :(ترخيص الشبكة العائمة). أنظر أدناه المثال ":next @ 03:14 PM" 

 
 
 

تمكين بعض األوامر فقط ) وظائف عديدة للحاالت الخاصة. وسيتم License" قرب أسفل عالمة تبويب الترخيص (Otherولدى شريط أدوات "
 عندما تصبح سارية.

 
 

. عندها يُعرض مربع حوار يُدرج مقاعد الترخيص اإلجمالية المتوفرة SESانقر هذا الزر إلجراء تدقيق بحالة مقعد ترخيص لشبكة عائمة لـ  
مضمون حالة مقعد الترخيص في ملف نصي ويفتحه  SESلالستخدام والحالة الراهنة لكل مقعد. فإذا كان لترخيص ما عدة مقاعد فعندها يولّد برنامج 

 .SESبواسطة محرر النصوص االفتراضي لمستخدم 
 

 ، بما في ذلك مقاطع التقرير التالية:SESويمكن لهذا الزر أن يقود أيضاً إلى توليد تقرير نشاط مفّصل الستخدام مقعد ترخيص الشبكة العائمة لـ 
 ، عدد حاالت الرفض)موجز النظام (تاريخ، عدد المستخدمين •
 )SESموجز الجلسة بواسطة المستخدم (تاريخ، عدد الجلسات، إشارة الرفض، إصدار  •
 ، مستخدم)SESموجز تسجيل خروج الشبكة العائمة إلى الترخيص المخصص آللة واحدة (تاريخ، وقت، مدة، إصدار  •
 مالحظات (بخصوص نشاط تسجيل الدخول وتفاصيل التقرير) •

 

تعليمات بالقيام بذلك. انقر هذا الزر الستعراض مجلد في محرك أقراص معين الذي  SESهذا الزر فقط إذا أعطى فريق دعم  ينبغي استخدام 
يدوياً بمعلومات؛ وهو ال يغير  SES. ويُستخدم هذا الزر فقط لتزويد فريق دعم SESسيكون الموقع المستقبلي لملف مدير ترخيص الشركة العائمة لـ 

 يشير إلى أي شيء ألية غاية. SESوال يدع  SESكيفية تشغيل 
 

تعليمات بالقيام بذلك. انقر هذا الزر إلجراء تنشيط للترخيص المخصص آللة معينة  SESينبغي استخدام هذا الزر فقط إذا أعطى فريق دعم  
 .SESيدوياً، أو إلزالة تثبيت خيار آلة ظاهرية لـ 

 

إلى مقعد ترخيص مؤقت مخصص آللة معينة.  SESيام كحد أقصى، لتحويل مقعد ترخيص شبكة عائمة لـ ) أ9انقر هذا الزر مؤقتاً، أي لتسعة ( 
بشكل مستقل ودون وصول للشبكة خالل فترة تسجيل الخروج (مثل،  SESوتمّكن هذه الميزة الحاسوب الذي يتمتع بوصول لشبكة شركة ما من تشغيل 

ة األسبوع أو إلى العمل الميداني لفترة وجيزة). ويتم تحديد فترة تسجيل خروج الترخيص عند تسجيل أخذ الحاسوب المحمول إلى البيت في عطلة نهاي
أي وقت في خروج الترخيص/التحويل. وتنتهي صالحية التراخيص تلقائياً في نهاية الفترة الزمنية المحددة مسبقاً، أو يمكن تسجيل دخولها مجدداً في 

 (إلغاء تنشيط ترخيص بتنسيق مخصص لحاسوب معين) المعروض أعاله. "DEACTIVATE MS Licenseاتصال الشبكة عن طريق نقر زر "
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(إذا انطبق).  SESdata.mdbدون محاولة ضغط ملف  SESفوراً وإنهاء/إغالق  SESانقر هذا الزر إلعفاء مقعد ترخيص الشبكة العائمة لـ  
 إذا انطبق األمر وكان ممكناً. SESdata.mdbلف ولكن هناك طريقتان أخريان إلجراء هذه المهمة مع ضغط م

 
 عن طريق استخدام أي من الطريقتين التاليتين: SESفوراً أغلق  SES إلعفاء مقعد ترخيص الشبكة العائمة لـ

  
 إذا انطبق األمر/كان ممكناً. SESdata.mdb" (خروج) من شاشة القائمة الرئيسية. عندها سيتم ضغط ملف Exitانقر زر " )1
 إذا انطبق األمر/كان ممكناً. SESdata.mdb" (خروج) من أي شاشة. عندها سيتم ضغط ملف Exit" (ملف)، ثم "Fileحدد قائمة " )2
 إذا انطبق األمر. SESdata.mdb". عندها لن يتم ضغط ملف License(إنهاء/خروج) من عالمة تبويب " leave/quitانقر زر  )3
  

إعادة  SES). يرجى المالحظة أنه يمكن لمستخدم 2فعندها تنتهي صالحية مقعد الترخيص تلقائياً بعد ساعتين ( بأي طرق أخرى SESإذا تم إغالق 
ل فوراً وإغالقه بالطريقة "المناسبة" إلعفاء المقعد فوراً إذا كانت طريقة اإلغالق األول لم تكن واحدة من الطرق المذكورة أعاله. وبشك SESفتح 

) أو أكثر، وإذا احتاج شخص آخر لمقعد، عندها 2مفتوحاً وأصبح البرنامج غير نشط لمدة ساعتين ( SESبرنامج  SESم مشابه، فإذا ترك مستخد
 يُستبَدل المستخدم غير النشط األول بالمستخدم الثاني النشط ويُعطى المقعد له. 

36B7.2  ًهام جدا 
 License" (منتهية الصالحية)، فيرجى الفحص بإمعان لقسم "Expiredعلى نحو غير متوقع لتصبح " SES.) إذا تغيرت رخصتك الستخدام 1

Source (مصدر الترخيص) لشاشة "UTILITIES " (أدوات المساعدة)، عالمة التبويبLicense (الترخيص) للحصول على معلومات مهمة "
 تشترك به.وفقاً لتنسيق الترخيص المنطبق الذي  SESغالباً. فقد يكون قد حان وقت إعادة تنشيط ترخيص 

 
) ألغراض إنشاء نسخة احتياطية، وفي حال اشتريت حاسوب جديد، وإذا SESdata.mdb.) يرجى فهم ومعرفة أين موقع قاعدة البيانات (أي ملف 2

(القائمة الرئيسية) وشاشة  Main Menuاضطررت إلى استرجاع النظام جراء فشل محرك األقراص. يمكنك معرفة موقع الملف من 
UTILITIES .(أدوات المساعدة) 

 
فجأة و/أو تبدأ رسائل الخطأ بالظهور دون أي سبب ظاهر، فقد يعود ذلك إلى تلف سجل ما في واحد أو أكثر من الجداول  SES.) إذا تغير سلوك 3

) من SES(ضغط/تصليح قاعدة بيانات  Compact/Repair of SES Database. وفي أغلب الحاالت فإن SESالموجودة في قاعدة بيانات 
إلى إعادة  SESإلى سلوكه المعتاد. وفي حاالت نادرة، فقد يحتاج  SES(أدوات المساعدة) يحل المشكلة فوراً ومن ثم يعود  UTILITIESشاشة 
 تثبيته.

 
 .SES، عندها قم بإعادة تثبيت SES.) إذا تغير إصدار مايكروسوفت أكسيس أو أكسيل في حاسوبك بعد تثبيت 4
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3B3الشبكات . شاشة 

 

37B1.3 عام 
تمثل الموقع المرقّم ثالثي  أطراف ثالثةتُستخدم الشبكات لتخزين األسطح من النموذج الجيولوجي. والشبكة عبارة عن مجموعة بيانات مرجعية عالمية من 

متغيراً وقد تتواجد قيم  X-Y، الخ.). وقد يكون تباعد X, Y, Z1, Z2, Z3األبعاد للسطح الجيولوجي، أو مجموعة األسطح الجيولوجية المتعددة (مثل، 
Z ) خالية/ضائعة، ولكن مربعdeltaX=deltaY تباعد الشبكة مستحسن. وقد تُستخدم الشبكات أيضاً إلعداد نوافذ العمق العمودي الحقيقي للَحفرية (

 المستهدفة (مثل، الرأس، الهدف، القاعدة).
 

 لشبكة):(إعداد بيانات ا GRID DATA SETUPويمكن استخدام عالمة تبويب 
عن طريق تسمية وتكوين الشبكة وأسماء سطحها/طبقتها/منطقتها، ومن ثم إلصاق بيانات الشبكة الفعلية  SES.) إلضافة شبكة جديدة لقاعدة بيانات 1

 (بيانات الشبكة) للشاشة. Grid Dataإلى قسم جدول 
 .SESنات .) لحذف الشبكة الحالية المحددة وكافة البيانات ذات الصلة من قاعدة بيا2
 .) لتعديل/تحرير خصائص الشبكة العديدة.3
 ورؤية خصائصها وعدد اآلبار التي تتصل بها. SES.) لتحديد الشبكات في قاعدة بيانات 4

 
 (التخطيط البياني السريع): QUICK PLOTوتُستخدم عالمة تبويب 

 حيث توجد البيانات للشبكة المحددة. Z-X.) لتخطيط مواقع 1
 ) إللصاقها إلى برامج أخرى.clipboardسم البياني بواسط أي طابعة نظام أو نسخ الرسم البياني إلى الحافظة (.) لطباعة الر2
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. وقد تغطي مجموعة بيانات شبكة ما مدى ضخم وقد تُستخدم بواسطة عدة آبار 
(الشبكات). وستُعرض أعمدة  GRIDSأليسر لشاشة لتحرير أو حذف مجموعة بيانات شبكة حالية، حددها أوالً في مربع القائمة على طول الجانب ا

") عبارة عن Grid Name" (اسم الشبكة). اسم الشبكة ("Grid Nameزائدة عندما يتم تحريك الماوس فوق مربع القائمة ثم انسدالها بعد النقر فوق "
كحد أقصى، وهي معّدة  20، من واحد إلى Zات " (عدد األسطح) هو عدد طبقSurfacesاالسم المرجعي الداخلي لمجموعة بيانات الشبكة. و"#

التي تشير إلى مجموعة بيانات الشبكة المعنية من  SES" عبارة عن تعداد اآلبار في قاعدة بيانات WellsUsingلمجموعة بيانات الشبكة المعنية. "#
وجدول البيانات والتخطيط البياني السريع بعد تحديد شبكة  مسح اتجاهي واحد على األقل أو من خطة بئر واحدة على األقل. ويتم تحديث إعدادات الشبكة

 مختلفة.
 

 انقر زر "?" لعرض شاشة المساعدة الموجزة. 
 

 (القائمة الرئيسية). Main Menu(الشبكات) والعودة إلى  GRIDS" (إغالق) إلغالق Closeانقر زر " 

38B2.3 إعداد بيانات الشبكة 
أو تحرير إعدادات شبكة حالية أو  SES(إعداد بيانات الشبكة) إلضافة شبكة جديدة إلى قاعدة بيانات  Grid Data Setupتُستخدم عالمة تبويب 

 ") لتخزين مضمون بيانات الشبكة.detail") لإلعدادات العامة وجدول "تفصيلي" ("headerحذف شبكة حالية. ولدى الشبكة قسم "رأس" ("
 

 عدادات الشبكة لشبكة محددة.انقر هذا الزر لتحميل مربع حوار لتحرير إ 
 

 . SESانقر هذا الزر لتحميل مربع حوار وإلحاق مجموعة بيانات شبكة جديدة بقاعدة بيانات  
 

 .SESانقر هذا الزر لحذف الشبكة المحددة من قاعدة بيانات  
 

و  F34بيانات لشبكة لها عشرين سطحاً، وتسمى أدناه، تجد حوار خصائص شبكة لعالمة تبويب إعداد شبكة مفّصل. ويعرض المثال أدناه مجموعة 
F35) إلخ. واثنى عشرة سطحاً ملّونة باألحمر البني وسطحين ملونَين باألخضر ،F52  وF53 يجب على األقل تعريف سطحاً واحداً ألي مجموعة .(

 بيانات شبكة.
 



 SES v5.11 

©1999-2015 STONER ENGINEERING LLC 28 www.makinhole.com 

 
 

 (الشبكات). GRIDS" (إغالق) إلغالق حوار خصائص الشبكة والعودة إلى شاشة Closeانقر زر " 
 

(الشبكات). لم تُحفظ أي تغييرات تم  GRIDS" (إلغاء) إلغالق حوار خصائص الشبكة والعودة إلى شاشة Cancelانقر زر " 
 إدخالها إلى خصائص الشبكة.

 

التي  (الشبكات). تم حفظ جميع التغييرات GRIDS" (حفظ) إلغالق حوار خصائص الشبكة والعودة إلى شاشة SAVEانقر زر " 
 تم إدخالها إلى خصائص الشبكة.

 
 أدخل اسم مقتضب لمجموعة بيانات الشبكة لغايات مرجعية داخلية. 

 
أدخل العدد اإلجمالي لألسطح التي تحتوي عليه مجموعة بيانات الشبكة. على سبيل المثال، إذا كانت مجموعة  

 .20. يبلغ العدد األقصى لألسطح 2، فحدد بيانات الشبكة تحتوي على حدود علوية وسفلية للطبقة الُمنتِجة
 

(على سبيل المثال:  Z-أدخل توصيف مقتضب للمعطيات البيانية القيمية اإلحداثية الشاملة التجاه 
موجبة فوق مستوى  Z=TVDss(مثالً:  لبيانات الشبكة موجبة فوق المعطيات وسالبة تحت المعطيات Z-أن قيم SES مستوى البحر). ويفترض

 بحر وسالبة تحت مستوى سطح البحر.سطح ال
 

أدخل توصيف مقتضب لمجموعة بيانات الشبكة اإلحداثية/مرجع نظام اإلسقاط لقيم االنحراف شرقاً  
)X) ًواالنحراف شماال (Y ويفترض .(SES  بأن مرجع ووحدات نظام إحداثي لشبكة ماY-X  ومرجع ووحدات نظام إحداثي لسطحX  وسطحY 

 متماثلين.
 

 عند إضافة شبكة جديدة. SESتحديد هوية شبكة تلقائياً بواسطة يتم  
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 أدخل أي مالحظات اختيارية إلى مجموعة بيانات الشبكة. 
 

 أدخل أي مالحظات اختيارية، مثل اسم ملف مصدر البيانات، متعلقة بمجموعة بيانات الشبكة. 
 

ظِّم والُمُسوحات بعروض مقطعية عمودية. أدخل اسم المرجع لكل سطح. يُنشر اسم السطح في شاشات الُمن 
ت وقد يتم إقحام أسطح الشبكة، ثم عرضها من شاشات الُمُسوحات والُمنظِّم والمقاطع العرضية. ويتم تطبيق ألوان خطوط األسطح هنا في شاشا

ويمكن إنشاء ألوان مخصصة وتخزينها الستخدامها الُمُسوحات والُمنظِّم والمقاطع العرضية. انقر زر لوحة األلوان المجاورة لتغيير لون خط سطحها. 
 .SESuser.mdbعند الحاجة في ملف 

39B3.3 تحويل بيانات الشبكة 

عن طريق النسخ/اإللصاق عادةً من  SESيتم تحويل أرقام بيانات الشبكة الفعلية إلى  
محددة ويجب أن تكون البيانات المنسوخة اف ثالثة. أو تشبيك/تكييف من أطر برامج نمذجة جيولوجيةيتم تصديره من  ASCII/textملف بتنسيق 

البيانات المنسوخة من مايكروسوفت أكسيل على سبيل المثال محددة بعالمات تبويب.  .SES) إللصاقها إلى tab-delimited( بعالمات تبويب
أن يتم  SES). ومن المهم حين إلصاق البيانات إلى UltraEditويمكن أيضاً تحديد البيانات بعالمة جدولة يدوياً باستخدام محرر نصوص (مثل برنامج 

وسوفت كيف يمكن إلصاق البيانات من برنامج مايكر فقرةمزيد من المعلومات المفّصلة موجودة في التحديد الصف األسفل من جدول البيانات أوالً. 
 .SESإلى  أكسيل

http://www.ultraedit.com/
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40B4.3 التخطيط البياني السريع 
Error!

 
 

ة بيانات الشبكة. قم حيث توجد إحداثيات خطة مجموع Y-X(التخطيط البياني السريع) لتوليد رسم مبعثر لمواقع  Quick Plotوتُستخدم عالمة تبويب 
ختلفة، مثل بنقر وسحب إطار فوق الرسم البياني لتكبيره. انقر بالزر األيمن للماوس فوق الرسم البياني إلعداد خيارات مختلفة والوصول إلى وظائف م

..."Maximize.(تكبير) لتغيير حجم الرسم البياني لملء الشاشة " 
 

وإعادة توليد الرسم البياني، مثالً بعد تغيير بيانات الشبكة المحددة.  SESالم قاعدة بيانات " (تحديث) إلعادة استعRefreshانقر زر " 
 بعدها، ستعود إعدادات الرسم البياني إلى القيم االفتراضية بعد التحديث.

 

ات الصور مع تحديد وجهة " (نسخ) لتحميل مربع حوار وذلك لتصدير الرسم البياني بواحد من التنسيقات المختلفة لملفCopyانقر "... 
 ، ملف، أو طابعة) وتصدير الحجم/الدقة. clipboard-التصدير (الحافظة

 

" (نسخ) لتحميل مربع حوار وذلك لتصدير الرسم البياني بواحد من التنسيقات المختلفة لملفات الصور مع تحديد وجهة Printانقر "... 
 دير الحجم/الدقة.، ملف، أو طابعة) وتصclipboard-التصدير (الحافظة
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41B5.3  ًهام جدا 
 ) أن تكون موجبة فوق المعطيات (مثل، مستوى سطح البحر) وسالبة تحت المعطيات.TVDss" ( يعني، Z.) تُفتَرض األعماق "1

 
لمرجع نظام يجب أن يكون مساٍو  Y-X.  إلقحام الشبكة على نحو صحيح، فإن مرجع نظام إحداثيات SES.) يمكن إقران مسح أو خطة بئر بشاشة 2

 كما ينبغي أن تكون وحدات القياس متماثلة. Y-Xإحداثيات سطح البئر 
 

انات الشبكة .) يوصى ببيانات شبكة متساوية البعد، رغم أن هذا ليس مطلوباً تقنياً، للحصول على إقحام شبكة على نحو مثالي (يعني إذا كان تباعد بي3
 قدم على سبيل المثال). 50، وليس Y-قدم أيضاً في اتجاه 200، فينبغي أن يساوي X-قدم في اتجاه 200يساوي 

 
شبكة، .) إلقحام الشبكة على نحو صحيح في حاالت يكون فيها المرجع الشمالي السمتي للمسح االتجاهي أو خطة البئر هو الشمال الحقيقي لشمال ال4

 ).Plannerناسب في الُمُسوحات و/أو شاشات الُمنظِّم (تحديد تقارب في موقع سطح البئر وإدخاله على نحو م SESينبغي على مستخدم 

 ر مفيدةأفكا 6.3 

 
معّدة في  SES. ورغم ذلك، فإن النتائج من التوجيه الجيولوجي لـ ألطراف ثالثةعادةً، يتم إنشاء بيانات الشبكة بواسطة برامج هندسية/جيولوجية  •

بعد الَحفر وخالله. ويمكن تصدير النقاط المرقمة للطبقات الموجهة جيولوجياً من تصميمها للمساعدة في تحديث مثل هذه النماذج الجيولوجية 
 ) واستخدامها الحقاً في عملية التشبيك التي تُنشئ بيانات الشبكة.SES(المقاطع العرضية لـ  SES Cross-Sectionsشاشة 

 بيانات الشبكة لَحفر إطار مستهدف من نموذج جيولوجي متفرق •

o ي بعض الحاالت عرض أهداف إطارية حفرية للعمق العمودي الحقيقي في رسوم بيانية محددة باستخدام من المرغوب فيه ف
باستخدام بيانات شبكة لتعريف  SESنموذج جيولوجي محدود جداً (مثل، ثالثة آبار ُمجانِبة). وهذا يمكن معالجته في برنامج 

تعّرف إحداثياتها بدورها سطح أو أسطح متعددة كما  في  Z-Y-Xفي ثالثة نقاط  األدنىحواف حدود الَحفر. ويتمثل المتطلب 
حالة الرأس/الهدف/القاعدة. وسنورد الحقاً مثالً حيث تتكون مجموعة بيانات الشبكة من ثالثة مواقع نقاط بيانات وثالثة أسطح 

 (الرأس، والهدف، والقاعدة). 
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4B4 .اآلبار شاشة 

 

 عام 1.4 
بموقع سطحي شائع وسيكون لها العديد من مجموعات   SES(بئر) لـ  Well. يتمتع SESر) إلدارة اآلبار في قاعدة بيانات (آبا Wellsتُستخدم شاشة 

ابات انحراف البيانات ملحق به، مثل ُمُسوحات اتجاهية، خطط اتجاهية، تسجيالت نمطية، مقاييس التسجيل أثناء الَحفر، طبقات دليلية (تفسيرات)، احتس
 ني، ومقاطع عرضية.الفُتحة الف

 
 (إعداد بئر) لـ: WELL SETUPيمكن استخدام عالمة تبويب 

 .SES.) إضافة بئر جديد إلى قاعدة بيانات 1
 .SES.) حذف بئر حالي محدد وكافة البيانات ذات الصلة من قاعدة بيانات 2
 .) تعديل/تحرير العديد من خصائص البئر.3
 وعرض خصائصها. SES .) التنقل إلى اآلبار في قاعدة بيانات4

 
 (تصدير) لـ: EXPORTيمكن استخدام عالمة تبويب 

، وهو ما يمكن استخدامه لتحويل SESوشبكة  SES" يحتوي على جميع البيانات المتعلقة ببئر SES XMLإنشاء ملف "مسطح" بتنسيق نص "
 أخرى. SESو/أو قواعد بيانات  SESبيانات كهذه إلى مستخدمين آخرين لـ 

 
 لـ: IMPORTتخدام عالمة تبويب يمكن اس

 .SESلـ  Exportتم إنشاؤه بميزة  SES XMLاستيراد ملف 
 

 (تحرير/حذف متعدد) لـ: MULTI EDIT/DELETEيمكن استخدام عالمة تبويب 
 تحديد ومن ثم حذف عدة آبار مرة واحدة، أو تحرير خصائص بئر لعدة آبار بشكل أسهل بفضل تنسيق التصميم الجدولي.
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 (تعداد السجالت) لـ: RECORD COUNTSاستخدام عالمة تبويب  يمكن

 بالنسبة للبئر المحدد. SESفحص قائمة تعداد سجالت البيانات في جميع جداول بيانات قاعدة بيانات 
 

بموقع سطحي شائع وقد يحتوي عدة ُمُسوحات  SESلـ  ”Well“  يتمتع 
.  WELLSير أو حذف بئر حالي، حدده أوالً في مربع القائمة على امتداد الجانب األيسر من شاشة . لتحراتجاهية وخطط آبار (مثل، ُحفر آبار متعددة)

 ويشكل اسم البئر االسم المرجعي الداخلي لمجموعة بيانات البئر. ويتم تحديث تفاصيل البئر وعرضها بعد تحديد بئر آخر.
 

 MULTIوعالمة تبويب  WELLSاج اآلبار في شاشة حدد خيار فرز قائمة اآلبار المفضل. وهذا يتحكم بكيفية إدر 
EDIT/DELETE  (تحرير/حذف متعدد) وكيفية إدراج اآلبار في مربع اآلبار المنسدل لشاشةSES. 

 

 لعرض شاشة المساعدة الموجزة لآلبار. انقر زر "?" 
 

 الرئيسية). (القائمة Main Menu(اآلبار) والعودة إلى  WELLS" (إغالق) إلغالق Closeانقر زر " 

44B2.4 إعداد البئر 
أو تحرير إعدادات بئر حالي أو حذف بئر حالي.  SESإلضافة بئر جديد إلى قاعدة بيانات  WELLSفي شاشة  WELLSتُستخدم عالمة تبويب إعداد 

التبويب العديدة لتفاصيل ولدى البئر عدة خصائص يمكن الوصول إليها عن طريق مربع حوار محدد بعالمات تبويب. ويرجى المالحظة أن عالمات 
 البيانات. لتغيير(تحرير) أوالً  Editالبئر يمكن نقرها لعرض المضمون، ولكن يجب نقر زر 

 

 .SESانقر هذا الزر لتحميل مربع حوار بغية تغيير خصائص البئر المحدد في قاعدة بيانات  
 

 .SESبيانات انقر هذا الزر لتحميل مربع حوار إلنشاء وإلحاق بئر جديد بقاعدة  
 

 .SESانقر هذا الزر لحذف الشبكة المحددة نهائياً من قاعدة بيانات  
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140B1.2.4  عام -إعداد بئر 
(إعداد بئر) إلدخال خصائص بئر شائعة. يجب إدخال اسم للبئر. جميع العناصر األخرى  Well Setup(عام) لـ  Generalتُستخدم عالمة التبويب 

 اختيارية.
 

 (آبار). WELLS(إغالق) إلغالق حوار خصائص البئر والعودة إلى شاشة " Closeانقر زر " 
 

(آبار). لم تُحفظ أي تغييرات تم إدخالها  WELLS" (إلغاء) إلغالق حوار خصائص البئر والعودة إلى شاشة Cancelانقر زر " 
 إلى خصائص البئر.

 

(اآلبار). تم حفظ جميع التغييرات التي تم  WELLSشة " (حفظ) إلغالق حوار خصائص البئر والعودة إلى شاSAVEانقر زر " 
 إدخالها إلى خصائص البئر.

 
 عند إضافة بئر جديد. SESويتم تحديد هوية البئر تلقائياً بواسطة  

 

 
 

 أدخل اسم مقتضب للبئر كمرجع عام.  
 

أدخل  اسم الحقل الذي ينتمي إليه البئر. تُعرض هذه الخاصية في رأس شاشات  
. على سبيل SESو WELLSوحات والُمنظِّم في إطار تقديم التقارير التنظيمية. وقد يتم استخدام الحقل أيضاً إلعداد كيفية فرز اآلبار في شاشات الُمسُ 

 SES Sort Options" تحت Field, Well Nameالمثال، إذا رغبت في رؤية اآلبار مدرجة أوالً حسب الحقل ومن ثم حسب اسم البئر، حدد "
 .WELLSشاشة من 
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أدخل اسم الشركة التي تعمل في البئر. تُعرض هذه الخاصية في رأس شاشات  
 (المقاطع العرضية). Cross-Sectionsالُمُسوحات والُمنظِّم في إطار تقديم التقارير التنظيمية والمقاطع العرضية في شاشة 

 
هذه الخاصية في أدخل أسم (أسماء) محلل (محللي) التوجيه الجيولوجي. تُعرض  

 (المقاطع العرضية). Cross-Sectionsرأس المقاطع العرضية في شاشة 
 

أدخل اسم شركة الخدمات التي تقدم خدمات التوجيه الجيولوجي، إذا  
 (المقاطع العرضية). Cross-Sectionsانطبق. تُعرض هذه الخاصية في رأس المقاطع العرضية في شاشة 

 
(جهاز الَحفر) للبئر. ال تُعرض هذه الخاصية بعد في  Drilling Rigأدخل اسم  

 أي تقارير.
 

 (مجموعة البئر) المقترن به البئر.  Well Groupأدخل اسم  

 Surveysلشاشة  ثالثي األبعادارض الع 4.6 تحدد هذه الخاصية أي من اآلبار ستدرج في العروض المتعدة الثالثية األبعاد للبئر المتوفرة من 
 .Plannerمن شاشة  األبعاد العارض ثالثي 7.7ومن 

 
ف البئر الفريد للبئر. تُعرض هذه الخاصية في رأس شاشات الُمُسوحات   أدخل معرِّ

 والُمنظِّم في إطار تقديم التقارير التنظيمية.

 ،csv، lasإلى ملف خارجي (مثل، تنسيقات  المقاطع العرضية – SES. شاشة 13من  TopsTVDssأو  TopsTVDانات عند تصدير بي
xls، txt، prnأو إلى الحافظة ،-clipboard يتم إدخال عمود (WellboreID ف ُحفرة البئر) إلى العمود األول من ملف البيانات.  ويتم  (عمود معرِّ

ف  ف البئر الفريد  WellboreIDتحديد معرِّ ف بئر فريد ورقم إحصائي ناقص واحد. على سبيل المثال، إذا كان معرِّ ف البئر) عن طريق معرِّ (معرِّ
ف البئر الفريد هو 2والرقم اإلحصائي هو  0512312345  .05123123450100، فإن معرِّ

 
ف بئر معهد النفط األ ميركي للبئر، إذا انطبق. تُعرض هذه الخاصية في رأس أدخل معرِّ

 شاشات الُمُسوحات والُمنظِّم في إطار تقديم التقارير التنظيمية.

 ،csv، lasإلى ملف خارجي (مثل، تنسيقات  المقاطع العرضية – SES. شاشة 13من  TopsTVDssأو  TopsTVDعند تصدير بيانات 
xls، txt، prnأو إلى الحافظة ،-clipboard يتم إدخال عمود (WellboreID  ف البئر) إلى العمود األول من ملف البيانات. ويتم تحديد (عمود معرِّ

ف  ف البئر فارغ حينها يتم  WellboreIDمعرِّ ف بئر فريد ورقم إحصائي ناقص واحد. إذا كان معرِّ ف البئر) عن طريق معرِّ ف بئر (معرِّ استخدام معرِّ
ف بئر معهد النفط األميركي  ف البئر الفريد 1والرقم اإلحصائي هو  0512312345معهد النفط األميركي. على سبيل المثال، إذا كان معرِّ ، فإن معرِّ

ف ا05123123450000هو  ف معهد النفط األميركي فارغين عندها يتم تحديد معرِّ ف البئر ومعرِّ ف بئر . أما إذا كان معرِّ  SESلبئر عن طريق معرِّ
 والرقم اإلحصائي.

 
أدخل رقم البئر للبئر. تُعرض هذه الخاصية في رأس شاشات الُمُسوحات  

 والُمنظِّم في إطار تقديم التقارير التنظيمية.
 

أدخل اسم فتحة البئر. تُعرض هذه الخاصية في رأس شاشات الُمُسوحات والُمنظِّم  
 التنظيمية. في إطار تقديم التقارير
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141B2.2.4  السطح -إعداد البئر 
(السطح) إلدخال معلومات موقع سطح البئر. وتظهر معظم القيم في رؤوس التقرير المحددة. وتتطلب ميزات إقحام  Surfaceتُستخدم عالمة تبويب 

 ، إحداثيات سطح دقيقة للبئر.SESبيانات الشبكة في 
 

 
 

ه الخاصية في رأس شاشات الُمُسوحات والُمنظِّم في إطار أدخل توصيف لموقع سطح البئر. تُعرض هذ 
 تقديم التقارير التنظيمية.

 

أدخل توصيف لموقع/مكان سطح البئر. تُعرض هذه الخاصية في رأس شاشات الُمُسوحات والُمنظِّم في إطار  
 تقديم التقارير التنظيمية.

 
ه الخاصية في رأس شاشات الُمُسوحات والُمنظِّم في إطار تقديم أدخل مقاطعة (أو ما شابهها) موقع سطح البئر. تُعرض هذ 

 التقارير التنظيمية.
 

أدخل والية (أو ما شابهها) موقع سطح البئر. تُعرض هذه الخاصية في رأس شاشات الُمُسوحات والُمنظِّم في إطار تقديم  
 التقارير التنظيمية.

 
تُعرض هذه الخاصية في رأس شاشات الُمُسوحات والُمنظِّم في إطار تقديم  أدخل مقاطعة (أو ما شابهها) موقع سطح البئر. 

 التقارير التنظيمية.
 

التي تم إدخالها، أدخل توصيف مقتضب إلحداثيات الخارطة/مرجع  Yوسطح  Xبالنسبة إلحداثيات سطح  
متماثلين، وأن يكونا بنفس  Yوسطح  Xالنظام اإلحداثي لسطح  ومرجع ووحدات Y-Xنظام اإلسقاط. من المهم أن يكون مرجع النظام اإلحداثي لشبكة ما 

 وحدات الطول (قدم وأمتار).
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إحداثية التشريق (المسافة المقاسة باتجاه الشرق) الجغرافية الديكارتية لموقع سطح رأس البئر، بالنسبة إلحداثية  
ي رأس شاشات الُمُسوحات والُمنظِّم في إطار تقديم التقارير التنظيمية. تُستخدم منطقة الخارطة العالمية المختارة/نظام اإلسقاط. تُعرض هذه الخاصية ف

البئر/مسار  هذه الخاصية إلقحام ومن ثم عرض بيانات الشبكة في شاشات الُمُسوحات والُمنظِّم والمقاطع العرضية، كما تستخدم في إحصاء إحداثية حفرة
 لية وخصائص ذات صلة.من إحداثيات مح )X/MapE/GridXالبئر العالمي (

 
أدخل إحداثية التشريق (المسافة المقاسة باتجاه الشرق) الجغرافية الديكارتية لموقع سطح رأس البئر، بالنسبة  

التنظيمية. قارير إلحداثية منطقة الخارطة العالمية المختارة/نظام اإلسقاط. تُعرض هذه الخاصية في رأس شاشات الُمُسوحات والُمنظِّم في إطار تقديم الت
ثية حفرة تُستخدم هذه الخاصية إلقحام ومن ثم عرض بيانات الشبكة في شاشات الُمُسوحات والُمنظِّم والمقاطع العرضية، كما تستخدم في إحصاء إحدا

 من إحداثيات محلية وخصائص ذات صلة. ) Y/MapN/GridYالبئر/مسار البئر العالمي (
 

هو االرتفاع  Zالمي كالمسافة من مستوى سطح البحر المتوسط، فإن سطح الع Z-بالنسبة لنظام إحداثية اتجاه 
روتوكوالت الذي يتطابق مع معطيات المرجع العمودي المحلي للبئر، مثالً، حيث العمق المقاس والعمق العمودي الحقيقي يساويان صفر. وتشير معظم الب

)، ولكن األمر المهم drilling-floor/rotary-tableية الحفر/المنضدة الدّوارة () أو أرضkelly bushingالشائعة إلى جلبة عمود الحفر المضلع (
األرضي زائد يتمثل في التجانس مع بيانات الشبكة ذات الصلة. إذا كان يتم استخدام جلبة عامود الحفر المضلع، فادخل القيمة المساوية لعلو المستوى 

فر المضلع لجهاز الحفر. إذا كان يتم استخدام أرضية الحفر/المنضدة الدّوارة، فادخل القيمة االرتفاع من مستوى األرض إلى رأس جلبة عمود الح
ت المساوية لعلو المستوى األرضي زائد االرتفاع من مستوى األرض إلى رأس أرضية الحفر/المنضدة الدّوارة. تُعرض هذه الخاصية في رأس شاشا

ر التنظيمية. تُستخدم هذه الخاصية إلقحام ومن ثم عرض بيانات الشبكة في شاشات الُمُسوحات والُمنظِّم الُمُسوحات والُمنظِّم في إطار تقديم التقاري
 من إحداثيات محلية. ) Z/SysTVD/TVDssوالمقاطع العرضية، كما تستخدم في إحصاء إحداثية حفرة البئر/مسار البئر العالمي (

 
، حيث يساوي العمق المقاس والعمق العمودي الحقيقي أدخل معطيات المرجع العمودي المحلي للبئر، مثل 

)، أو المستوى األرضي RT)، أو المنضدة الدّوارة (DF)، أو أرضية الحفر (KBصفراً. التحديدات النمطية تتمثل في جلبة عمود الحفر المضلع (
)GLر التنظيمية.). تُعرض هذه الخاصية في رأس شاشات الُمُسوحات والُمنظِّم في إطار تقديم التقاري 

 
بالنسبة لإلحداثيات الجيوديسية لخط طول السطح وخط عرض السطح التي تم إدخالها، أدخل توصيفاً مقتضباً  

 للنظام الجيوديسي/مرجع المعطيات. تُعرض هذه الخاصية في رأس شاشات الُمُسوحات والُمنظِّم في إطار تقديم التقارير التنظيمية.
 

لبئر بشكل ُعشري. تُعرض هذه الخاصية في رأس شاشات الُمُسوحات والُمنظِّم أدخل خط طول موقع سطح ا 
 في إطار تقديم التقارير التنظيمية.

 
أدخل خط عرض موقع سطح البئر بشكل ُعشري. تُعرض هذه الخاصية في رأس شاشات الُمُسوحات والُمنظِّم  

 في إطار تقديم التقارير التنظيمية.
 

رضية في موقع سطح البئر. تُعرض هذه الخاصية في رأس شاشات الُمُسوحات أدخل ارتفاع مستوى األ 
 والُمنظِّم في إطار تقديم التقارير التنظيمية.
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142B3.2.4  وحدات البيانات -إعداد البئر 
للبئر  االفتراضيةلبيانات (وحدات البيانات) إلعداد البئر لتعيين وحدة القياس المناسبة للبئر. تحديد وحدات ا Data Unitsتُستخدم عالمة تبويب 

، عندها ينبغي SESالمضاف الجديد هو نفس تحديد وحدات البيانات للبئر المضاف األخير. وإذا تغيّر تحديد وحدات البيانات بعد إضافة بيانات البئر إلى 
 إعادة إحصاء القيم من جميع الشاشات المحتملة.

 

 
 

= الميل الحاد السريع.  DLCدم أو أمتار. (حدد وحدة القياس للبئر. تتمثل الخيارات في ق 
RCVD  .التغير النسبي في االنحراف العمودي =RCHD  .التغير النسبي في االنحراف األفقي =RCID  .التغير النسبي في االنحراف الَميلي =
RCAD (.التغير النسبي في االنحراف السمتي = 
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143B4.2.4  إعداد البئر- WITSML 
ف الفريد للبئر كما هو  WITSMLإلعداد البئر لتعيين أي خادم  WITSMLتُستخدم عالمة تبويب  يحتوي بيانات للبئر المحدد وكذلك لتحديد المعرِّ

د من لمزي  WITSMLخادم  4.2قبل القيام بهذه الخطوة. انظر  WITSML. ويجب تكوين الوصول إلى خادم WITSMLموجود في خادم 
 المعلومات.

 

 
 

المحدد. وتُعرض فقط خوادم  SESالذي يستضيف المعلومات لبئر  WITSMLحدد خادم  
WITSML " التي تتمتع بوضعOK خادم  4.2" في المربع المنسدل. انظرWITSML  .لمزيد من المعلومات 

 

 Match SES" (استعراض قائمة آبار الخادم) لتحميل مربع حوار "Browse server well listانقر زر "... 
well to WITSML server well مطابقة بئر) "SES  لبئر خادمWITSML إلدراج جميع آبار خادم (WITSML  المتوفرة ومن ثم تحديد البئر

 .SESالمناظر الذي يطابق بئر 
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حول قائمة جميع اآلبار الموجودة في خادم  WITSMLستعالم خادم " (قائمة اآلبار) الList Wellsانقر زر " 
WITSML  التي يتمتع المستخدم المشترك في خادمWITSML  بإذن للوصول إليها. وبعدما تظهر القائمة، حدد الخادم الذي يطابق بئرSES  .الحالي

 " تم تحديده.SSES_TESTفي المثال أدناه، البئر "
 

 
 

" والعودة إلى عالمة Match SES well to WITSML server wellإلغاء) إلغالق مربع حوار "" (Cancelانقر زر " 
 (اآلبار). لم تُحفظ أي تغييرات تم إدخالها. WELLSلشاشة  WITSMLتبويب 
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 Match SES well to WITSML" (حفظ وإغالق) إلغالق مربع حوار "Save and Closeانقر زر " 
server wellعالمة تبويب  " والعودة إلىWITSML  لشاشةWELLS  (اآلبار). تم حفظ أي تغييرات تم إدخالها كما تم تحديث عالمة تبويب

WITSML.كما هو موضح في المثال أدناه ، 
 

 
 

" بنجاح، Browse server well listاستخدام زر "... بعد 
ف الفريد لبئر   هذا ألغراض العلم فقط.هنا.  WITSMLالذي تم تحديده من خادم  SESيُعرض المعرِّ

 

" بنجاح، Browse server well listاستخدام زر "... بعد 
 هنا. هذا ألغراض العلم فقط. WITSMLالذي تم تحديده من خادم  SESيُعرض اسم بئر 
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144B5.2.4  آخر -إعداد البئر 
 " (آخر) إلدخال معلومات إضافية اختيارية حول البئر.Otherتُستخدم عالمة تبويب "

 

 
 

أدخل المشروع أو معلومات مصنّفة أخرى التي ينتمي إليها البئر. ال تُعرض هذه  
 الخاصية في أي تقارير.

 

أدخل أي معلومات أخرى ذات صلة حول البئر. ال تُعرض  
 هذه الخاصية في أي تقارير.
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45B3.4 التصدير 
 SESلتحويلها إلى مستخدمين آخرين لـ  SESتوي بيانات متعلقة بـ (اآلبار) لتوليد ملفاً يح WELLS(تصدير) شاشة  Exportتُستخدم عالمة تبويب 

 أو قواعد بيانات.
 

 
 

" SES xml) إلعداد مسار إخراج واسم الملف، ومن ثم توليد ملف "SES(إنشاء ملف  "Create SES Fileانقر زر "... 
أو أكثر. وقد يتم  SESوشبكات  SESن واحد من آبار م SESوقد يحتوي بيانات شبكة  SESوهو ملف نصي بتنسيق خاص يحتوي بيانات بئر 

الذي تم  SES xmlالذي تم توليده وإرساله عبر البريد اإللكتروني أو تحويله إلى آخرين لالستيراد الالحق. وقد يُستخدم ملف  SES xmlضغط ملف 
 الحالية.  SESتوليده أيضاً إلنتاج نسخة كاملة من البئر في قاعدة بيانات 

 

لتوليده. عادةً، التنسيق الحالي هو األفضل.  SES xmlنسيق تصدير لملف حدد ت 
عندها قم بتحديد خيار تنسيق تصدير إصدار أقدم قبل إنشاء ملف  SESوفي حال كان المتلقين المقصودين للملف معروف أنهم يستخدمون إصدار قديم لـ 

SES xml . 
 

(تضمين بيانات  "if applicable) Include Associated Grid Dataحدد خيار "( 
أيضاً على أي بيانات شبكة يستخدمها بئر أو جميع اآلبار المحددة. قد يزيد تحديد هذا  SES xmlشبكة ملحقة، إذا انطبق) إذا كان ينبغي أن يحتوي ملف 

 بشكل كبير. SES xmlالخيار حجم ملف 
 

" (تضمين not only the selected Well) Include ALL Wellsحدد خيار "( 
؛ وليس فقط البئر المحدد. هذا SESيحتوي بيانات من جميع اآلبار في قاعدة بيانات  SES xmlجميع اآلبار وليس فقط البئر المحدد) لتوليد ملف 

 SES xmlملف . قد يزيد تحديد هذا الخيار حجم SESإلى أخرى أو أكثر من قواعد بيانات  SESالخيار مفيد عند دمج البيانات من قاعدة بيانات 
 بشكل كبير.
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46B4.4 االستيراد 
(التصدير) إلى قاعدة  Exportالذي تم إنشاؤه بواسطة ميزة  SES xmlلتحويل محتويات ملف  WELLSفي شاشة  Importتُستخدم عالمة تبويب 

 .SESبيانات 
 

 
 

. يجب أن SESة بيانات حالي الستيراده من قاعد SES xml" الستعراض وتحديد ملف Import SES Fileانقر زر "... 
أو  SESأو عدة آبار  SES. وقد يحتوي الملف المحدد على بيانات من بئر SES Exportيكون قد تم توليد الملف المحدد باستخدام عالمة تبويب 

 .SESالمّولدة بإصدارات أقدم لـ  SES xmlتلقائياً ملفات  SESأو العديد منها. وسيستورد  SESواحد من شبكات 
 

" (حذرني Warn before overwriting data in SES Databaseخيار "حدد  
ف  SES") في حال أوقف SESقبل الكتابة فوق البيانات في قاعدة بيانات  ف البئر) أو أن  wIDعملية االستيراد عند اكتشافه أن البئر بنفس المعرِّ (معرِّ

ف  ف الشبكة) ستقوم بالكتابة فو gIDالشبكة بنفس المعرِّ . ال تحدد هذا الخيار إذا كان ينبغي SESق بيانات حالية موجودة حالياً في قاعدة بيانات (معرِّ
الذي يتم استيراده وعدم إصداره تحذير بهذا  SES xmlبمحتويات بيانات متضمنة في ملف  SESاستبدال البيانات ضمن قاعدة بيانات  SESعلى 

 الخصوص. 
 

 Create copy if Well in SES XML fileحدد خيار " 
already exists in SES Database"  إنشاء نسخة إذا كان البئر في ملف)SES XML  موجود حالياً في قاعدة بياناتSES ألمر (SES 

ت موجود حالياً في قاعدة بيانا SES xmlإذا اكتشف بأن البئر و/أو الشبكة في ملف  SESبإنشاء نسخة عن البئر الموجود حالياً في قاعدة بيانات 
SES.وفي حال تم توليد نسخة، يُضاف طابع زمني إلى اسم البئر للمساعدة في التفريق بين نسخ متعددة كهذه . 
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47B5.4 تحرير/حذف متعدد 
و/أو لتحرير خصائص بئر  SESلحذف عدة آبار في آن واحد من قاعدة بيانات  WELLSفي شاشة  Multi Edit/Deleteتُستخدم عالمة تبويب 

 يعود إلى تنسيق تصميم الجدول.بشكل أسهل لسبب 
 

 
 

ال يمكن حذفه، ولكن يمكن  SESلحذف اآلبار المحددة في الجدول. هناك بئر محجوز في  "Delete Selectedانقر زر " 
 تغيير اسمه للتحكم في كيفية عرضه في قائمة اآلبار.

 

 " لتحديد جميع اآلبار في الجدول.Select Allانقر زر " 
 

 " إللغاء تحديد جميع اآلبار في الجدول.De-Select Allانقر زر " 
 

 " في أقصى اليسار على الصف المعني لتحديد أو إلغاء تحديد حذف بئر.xانقر تحت عمود " 
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ويمكن تغيير خصائص البئر المعروضة عن  
 بار (الصفوف) وخصائص اآلبار.للتنقل بين اآل Shift+Tabو Tabو Arrowطريق النقر في خلية وتحريرها. ويمكن استخدام مفاتيح 

48B6.4 السجالت 
بالنسبة للبئر  SESلفحص قائمة تعداد سجالت البيانات في جميع جداول بيانات قاعدة بيانات  WELLSلشاشة  Recordsتُستخدم عالمة تبويب 

 المحدد.
 

 
 

سجالت في كل جدول للبئر وتوليد جدول موجز لتعدادات ال SES" الستعالم قاعدة بيانات Query/Refreshانقر زر " 
 المحدد. ويفيد هذا التقرير أحياناً لتحديد اإلصدارات المختلفة السم البئر نفسه للحذف الالحق/المناسب.
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 هام جداً  7.4 
من  وإعادة تحميلها SESمفتوحة، يمكنك إغالق شاشة  SESعندما تكون شاشة  WELLSمن شاشة  SES.) إذا تمت إضافة بئر إلى قاعدة بيانات 1

 .SESالقائمة الرئيسية لتحديث قائمة اآلبار في شاشة 
 

، قم بإعادة إحصاء جميع البيانات المتعلقة SES.) إذا تم تغيير تحديد وحدات البيانات لبئر ما بعد إضافة بيانات (مثل، بيانات المسح االتجاهي) إلى 2
 .SESبالمسح باستخدام شاشات 

 
جي عن طريق بيانات الشبكة في الُمُسوحات، الُمنظِّم، و/أو المقاطع العرضية، عندها يجب إدخال إحداثيات .)  إذا كان سيتم عرض نموذج جيولو3

، الخ.) والوحدات UTM13، Colorado Central Zone) سطح البئر واإلشارة إليها باستخدام نظام إحداثي (مثل، Z، سطح Y، سطح X(سطح 
 (مثل، قدم) كبيانات للشبكة.

 فيدةأفكار م 8.4 

 
 .SESالبئر االفتراضي المحدد/المحمَّل عند تحميل شاشة  WELLSيكون البئر المحدد عند إغالق شاشة  •

" الذي لديه أكثر قدر ممكن من المعلومات حول بئر جديد تم إدخاله بالخيارات والقيم Template Wellويجد البعض نفعاً من تحديد " •
اآلبار والُمُسوحات والُمنظِّم والسجل النمطي والتسجيل أثناء الَحفر والتوجيه الجيولوجي و/أو  واإلعدادات المرغوبة المعتادة على امتداد

 .SESشاشات المقاطع العرضية، إلعداد بئر جديد في 

ومن ثم استيراد الملف نفسه على أن يكون خيار  SES xmlوقم بتصديرها إلى ملف  WELLSإلنشاء نسخة كاملة عن بئر، استخدم شاشة  •
.‘..Create copy’  محدداً في عالمة تبويبImport .ثم قم بتغيير اسم البئر على النحو المناسب 

 لكل بئر. SES xmlوهناك طريقة أخرى ألرشفة اآلبار وتتمثل في حفظ ملف  •
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5B5 شاشة .SES 

  
 

 

 عام 1.5 
بما في ذلك دمج  SESبويب أو "شاشة" جانب فريد من وهي تحتوي شاشات أخرى. وتعالج كل عالمة ت SES"مركز األوامر" لـ  SESتمثل شاشة 

 البيانات الذكية حسب تصميمها.
 

 لـ: SESويمكن استخدام شاشة 
 

  .) إعداد البئر النشط وعرض بياناته الحالية عن طريق تحديد اسم البئر من المربع المنسدل.1
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وحات االتجاهية، خطط البئر، السجالت النمطية، بيانات التسجيل أثناء الَحفر، .) إنشاء والتنقل بين مجموعات البيانات المتعددة فيما يخص الُمسُ 2
 والطبقات الدليلية (التفسيرات) من التوجيه الجيولوجي، تقنية انحراف الفتحة الفني، والمقاطع العرضية.

 
 .) احصل على مزيد من المعلومات عن طريق النقر على أيقونة المساعدة ("?") في الشاشة.3

52B2.5   أدوات المساعدة 
 أفكار مفيدة فيما يخص التحكم | وصف مفّصل التحكم

  close SES screen   قم بإغالق شاشة |SES .والعودة إلى القائمة الرئيسية 

  
Main Menu |   دون إغالق شاشة العودة إلى القائمة الرئيسيةSES قد يكون هذا مفيداً كي تفتح شاشة .WELLS اشة (اآلبار) أو ش

GRIDS  (الشبكات) عندما تبقى شاشةSES .مفتوحة و فيها بئر محّمل 

 
refresh (sometimes needed in network environment)  إعادة استعالم جميع مجموعات البيانات للبئر الحالي. وهذا |

على البئر نفسه وفي الوقت نفسه ومن حواسيب يشابه تحديد اسم البئر من مربع منسدل. ويمكن لهذا أن يكون مفيداً إذا عمل عدة أشخاص 
 من حاسوب واحد أثناء العمل على البئر نفسه. SESمختلفة، أو إذا تم تشغيل عدة نسخ من 

  SES help   عرض شاشة المساعدة الموجزة لـ |SES. 

 
edit Active Well properties  | أو إضافة محتوى جديد. مربع الحوار  مربع حوار خصائص البئر  للبئر النشط وذلك لتحرير عرض

" من شاشة اآلبار. على سبيل المثال، انقر هذا الزر لتغيير اسم البئر أو إحداثيات السطح. وتُعرض جميع Editهذا هو مثل النقر على زر "
 .SESالمحتويات الحالية التي تم إدخالها للبئر النشط في الجدول العلوي األيمن في شاشة 

 يزات أخرىوظائف/م 3.5 

حدد بئراً من المربع المنسدل لتحميله وجعله بئراً نشطاً. إذا لم يكن البئر  
 وأعد فتحها. SESالمضاف حديثاً مدرجاً في المربع المنسدل ولكنه موجود في شاشة اآلبار، فاغلق شاشة 

 

 
. هذه المعلومات في الجدول SESوستُعرض جميع المعلومات التي تم إدخالها من شاشة اآلبار بالنسبة للبئر النشط في الجدول العلوي األيمن في شاشة 

 .هي للقراءة فقط. لتغيير المعلومات، انقر 

 هام جداً  4.5 
 فقط باستخدام شاشة اآلبار.أو تُحذف  SES.) تُضاف اآلبار إلى قاعدة بيانات 1

 
 .SES.) إغالق وإعادة تحميل المربع المنسدل للبئر النشط يؤدي إلى تحديث شاشة 2

 
ى بالخروج من شاشة 3 " العلوي األيسر ما يؤدي إلى حفظ البئر Xباستخدام زر " SESعلى النحو الصحيح. وهذا يعني إغالق شاشة  SES.) يوصَّ

 .SESإذا أمكن عند العودة مجدداً إلى شاشة  النشط للتحميل األولي الالحق
 

ى أيضاً بالخروج من برنامج 4  Exitثم  File" (خروج) من القائمة الرئيسية (أو قائمة Exitعلى النحو الصحيح. وهذا يعني نقر زر " SES.) ويوصَّ
 تقريباً). SESمن أي شاشة 

55B5.5 التشغيل السريع حمفاتي 
 CTRL -  ضغط مفتاحControl تحديد بئر مختلف من المربع المنسدل والُمُسوحات/الُمنظِّم ال يقوم بتحديث الرسوم البيانية  أثناء

 " (تحديث) بالترتيب لتحديث الرسوم البيانية).Refresh(التنقل/تحميل البيانات أسرع دون تحديث الرسوم البيانية؛ انقر زر "
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6B6 شاشة .SES –  الُمُسوحات 

 

 عام 1.6 
. والطريقة االحتسابية SES. وتُنَجز جميع إحصاءات المسح االتجاهي داخلياً لبرنامج SESهي لحفرة البئر أساسي للعديد من ميزات يعد المسح االتجا

 للمسح انحنائية بحد أدنى، بما في ذلك اإلقحام بين المحطات. 
 

 ويمكن استخدام الُمُسوحات لـ:
 

(العمق الُمقاس/االنحراف/السمت) بواسطة آلة تثقيب، عن طريق اإللصاق من مايكروسوفت  .) إدخال بيانات محطة المسح االتجاهي لحفرة البئر1
 ؛ إدخال إحداثيات نقاط الربط وسمت المقطع العمودي يدوياً.WITSML، أو التنزيل/االستيراد من خادم LASأكسيل، استيراد ملف 

 
 كي أو الشمال الحقيقي)..) تعيين مرجع الشمال من حيث تكون السمتات نسبية (الشمال الشب2

 
، والمقطع DLS -)، الميل الحاد السريع E -، الشرق N -، الشمال TVD -.) احتساب اإلحداثيات الديكارتية المحلية (العمق العمودي الحقيقي 3

 من بيانات مسح حفرة البئر. VertS -العمودي 
 

 خرى..) إعداد كل سمت مقطع عمودي مسحي اتجاهي مستقل عن المسوحات األ4
 

 .) إنشاء عرض مقطعي عمودي وتخطيطات بيانية اتجاهية قياسية لعرض خطة/خارطة حفرة البئر.5
 

 .) إلحاق مجموعة بيانات شبكية جيولوجية بالمسح ومن ثم إقحام سطحها بأبعاد ثالثية وعرض التكوينات الطبقية/األسطح بطرق عرض معينة.6
 

) ولنشر التعقيبات/المالحظات في عرض TVD,N,E,INC,AZI,DLS,VERTSمن أجل اإلحداثيات (.) إقحام مسح في أعماق مقاسة عشوائياً 7
 مقطعي عمودي وشاشة مقطعية عرضية.



 SES v5.11 

©1999-2015 STONER ENGINEERING LLC 52 www.makinhole.com 

 
لة إ8 لى إحداثيات .) إنشاء جدول مسح مرقم لحفرة البئر مع قيم ُمقحمة زائدة للحصول على رسوم بيانية أنقى، بما في ذلك اإلحداثيات المحلية المحوَّ

TVDss ،Y، X.عالمية . 
 

 .) طباعة/معاينة تقرير مسح اتجاهي رسمي من أجل اإلبالغ التنظيمي أو ما شابهه.9
 

 .) طباعة التخطيطات البيانية االتجاهية القياسية بواسطة أي طابعة نظام (بما في ذلك أدوبي/بي دي أف).10
 

 امج آخر..) نسخ التخطيطات البيانية االتجاهية القياسية إللصاقها إلى برن11
 

 .) عرض إحداثيات محطة مسح حفرة البئر بتنسيق ثالثي األبعاد مع إمكانيات كاملة للتدوير/التكبير/التحريك الفوتوغرافي.12
 

 .) تكبير الرسوم البيانية ثنائية األبعاد عن طريق سحب اإلطار بواسطة الماوس؛ ثم تحريكها فوتوغرافياً عن طريق نقر أشرطة التمرير.13
 

واسطة تغيير الخصائص المختلفة للرسوم البيانية مؤقتاً (بما في ذلك ملء الشاشة/وضع التكبير إلى الحد األقصى) عن طريق نقر الرسم البياني ب .)14
 الزر األيمن للماوس والتحديد من القائمة المختصرة. 

 أدوات المساعدة   2.6 
 أفكار مفيدة فيما يخص التحكم | وصف مفّصل التحكم

 
...import Survey MD/Inc/Azi from LAS file | " يفتح مربع حوارImport 3rd-Party Data File الستعراض وفتح "

الذي يطابق العمق المقاس/االنحراف/السمت، واستيراد بيانات المسح االتجاهي إلى المسح  LAS، تعيين األعمدة في ملف LASملف 
 .LASملف  استيراد بيانات مسح من 6.6المحدد. لمزيد من المعلومات انظر 

 
...import Survey MD/Inc/Azi from WITSML server " يفتح مربع حوارImport 3rd-Party Data لتنزيل ومن ثم "

،  WITSMLاستيراد بيانات مسح من  خادم  7.6  . لمزيد من المعلومات انظرWITSMLاستيراد بيانات المسح االتجاهي من خادم 
 . WITSMLخادم  4.2، و WITSML -إعداد البئر  4.2.4

 
add Survey .ينسخ  | يضيف مجموعة بيانات مسح جديدة وتحديدهاSES  تلقائياً خصائص (السمت المقطعي العمودي، إحداثيات نقطة

 الترابط، الخ.) رأس المسح من أكبر مسح مرقم حالي ويقوم بتهيئة المسح الجديد بقيم كهذه.

 
delete Survey |  .(ومن الممكن أن يعيد ترقيم مجموعات بيانات المسح الحالية) يمكن حذف يحذف مجموعة بيانات المسح المحددة

. ومجموعات بيانات المسح مرقمة بدءاً من 1فقط إذا كان هناك على األقل مجموعتين من بيانات المسح قبل حذف المسح رقم  1المسح رقم 
عندما يكون هناك مجموعة بيانات مسح واحدة فقط، أضف أوالً مجموعة بيانات مسح جديدة ثم قم بتحديد وحذف  1. لحذف المسح رقم 1

 .1المسح رقم  2، بالتالي يصبح المسح رقم 1م المسح رق

 
view digitized Survey table  يعرض جدول بيانات يحتوي على مجموعة بيانات كاملة للمسح بما في ذلك إدخاالت بيانات محطة |

)، وقيم كهذه عشوائية TVDss(أو  Z ،Y ، Xالمسح، اإلحداثيات المحتسبة، اإلحداثيات/الزوايا الُمقحمة بين المحطات، اإلحداثيات العالمية 
يتم إدخالها من قبل المستخدم مثل أعماق مقاسة وموضحة للمسح. ويمكن نسخ القيم من جدول البيانات بسهولة من أجل إلصاقها إلى برامج 

 أخرى لويندوز.

 
export Survey data to LAS file…  يقوم بإصدار بيانات المسح االتجاهي المحتسبة من ملف |LAS  بعد إعداد مسار المخرج

تم إنشاؤها أيضاً لتقديم محتوى البيانات  SESالمّولدة من  LAS، فإن ملفات CWLS LAS v3واسم الملف. عالوة على أنها متوافقة مع 
 بتنسيق محدد بعالمات الجدولة وتنسيق نصي ذو عرض ثابت من أجل تعددية أكبر في التنسيقات.

 
print preview Survey report |  يعرض معاينة لطباعة تقرير المسح االتجاهي وهذا مناسب غالباً ألغراض اإلبالغ التنظيمي. وقد

يحتوي رأس التقرير كثير من بيانات تعريف البئر، كما يتضمن محتوى بيانات التقرير مجموعة بيانات المسح الكاملة، بما في ذلك بيانات 
، وقيم كهذه عشوائية يتم إدخالها SysTVD، MapN، MapEالمحتسبة، اإلحداثيات العالمية  محطة المسح التي تم إدخالها، اإلحداثيات

من قبل المستخدم مثل أعماق مقاسة وموضحة للمسح (مثل إعدادات األعماق). ويمكن طباعة التقرير بسهولة (انقر بالزر األيمن للماوس 
 الستعراض الخيارات).

 SURVEYS help | دة الموجزة للُمُسوحات.يعرض شاشة المساع 

 
sort Survey data on MD & Renumber ID (occasionally needed) |  يفرز مجموعة بيانات المسح المحددة بالنسبة

. وبما أنه يجب إضافة جميع البيانات الجديدة إلى SES" هو رقم مؤشر داخلي لـ ID". علماً أن "IDللعمق المقاس ويعيد تحديد قيم أعمدة "
. وقد يتطلب حذف واحدة SESفل جدول البيانات، فمن الضروري أحياناً إعادة الفرز لضمان زيادة العمق المقاس حسب الحاجة بواسطة أس

 أو أكثر من محطات المسح الداخلية أيضاً الفرز باستخدام هذا الزر.

 
check Survey for possible problems |  ول بحثاً عن أحوال معروفة أو مشتبه بأنها يفحص رأس المسح المحدد وبيانات الجد

تسبب مشاكل أثناء أو بعد إحصاء المسح االتجاهي. فحص جودة البيانات هذا يُطبَّق في كل مرة يتم فيها إحصاء المسح أو عندما ينقر هذا 
 ة يدين تتصافحان. " أن تمثل في الحقيقcat button. ويُقَصد باأليقونة التي تسمى أحياناً "SESالزر شخص غير مستخدم 
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 (F6) Compute Survey & Digitize for Graphing |  يحتسب اإلحداثيات المحلية للعمق العمودي

الحقيقي والشمال والشرق والمقطع العمودي من إدخاالت المسح االتجاهي للعمق المقاس واالنحراف وإحداثيات النقطة الترابطية وسمت 
األدنى للقيم الُمقحمة المنحنية من أجل تخطيط بياني السلس؛ ويحّدث الجدول المحتَسب/جدول اإلخراج؛ المقطع العمودي؛ ويحتسب الحد 

 ويحّدث عرض الخارطة؛ وكذلك يحّدث عرض المقطع العمودي.

 
lock graph extents (when zoomed) between refreshes |  يحافظ/يُقفل القيم الدنيا والُعظمى للمحاور الحالية بعد
) فقط عندما يتم تكبير عرض الخارطة و/أو toggle buttonاالحتساب المسحي الالحق و/أو تحديث الرسم البياني. يتم تمكين زر التبديل (
بإعادة تحديد حدود محاور الرسم البياني افتراضياً بعد  SESالمقطع العمودي. للتكبير، انقر واسحب إطار تكبير على الرسم البياني. ويقوم 

 بتجاوز ذلك السلوك مؤقتاً. SESساب المسحي أو التحديث، كما يسمح هذا الزر لمستخدم االحت

 
convert Survey to new SES Plan |  يحّول مجموعات بيانات المسح المحددة والمحتسبة إلى مجموعة بيانات خطة لشاشة

األسهل واألكثر دقة رقمياً بسبب الحد األدنى من الخطأ التقريبي الطريقة  SESالُمنظِّم. تعد هذه الطريقة لتحويل خطة بئر لطرف ثالث إلى 
 المتأصل في كيفية تخزين خطط البئر في البرنامج ومن ثم تنسيقه إلى مكانين عشريين عند نشره للزبائن.

  auto-update after key punch; leave un-checked if pasting data from 
clipboard | " يُِعد/يفحص خيارAuto Re-calc (االحتساب التلقائي) في حال كان على "SES  احتساب المسح بعد أن يتم تغيير أو

 إضافة أي من بيانات محطة المسح االتجاهي. إذا تم إدخال بيانات المسح بصورة عادية بواسطة لوحة مفاتيح ثَقّابة، فقد يكون هذا الخيار

إلعادة احتساب المسح. يجب دائماً ترك هذا الخيار غير  F6فتاح أو ضغط م مفيداً. وهذا يشكل بديالً عن النقر 
 )!clipboardمَحدداً عند إلصاق بيانات من الحافظة (

58B3.6 وظائف/ميزات أخرى 
" (شبكة التخطيط) في شاشة Plot Gridحدد مجموعة بيانات الشبكة المطابقة المرتبطة بالبئر. عند تحديد " 

 لعرضية، بتم إقحام هذه الشبكة من أجل العرض.المسوحات و/أو شاشة المقاطع ا
 

قم بتعيين المرجع الشمالي من حيث تكون  
يتم تحويلها إلى السمتات نسبية لمجموعة بيانات المسح المحددة. تمثل المحاِمل السمتية عادةً الحفر النازل المقاس بالنسبة للشمال المغناطيسي ومن ثم 

. وفي حال yقبل نشر البيانات. وينعكس هذا التحديد أيضاً في خارطة عرض الشمال لشاشة المسوحات/بطاقة محور الشمال الحقيقي أو الشمال الشبكي 
التقارب الشبكي هو الزاوية كانت سمتات مجموعة بيانات المسح نسبية إلى الشمال الحقيقي، فعندها أدخل أيضاً زاوية التقارب الشبكية المطابقة. 

أي قيمة  يقي إلى الشمال الشبكي في موقع سطح البئر، على قاعدة حركة عقارب الساعة/عكس حركة عقارب الساعةبالدرجات من الشمال الحق
في  TVDss Y-Xوبعرض األسطح من بيانات شبكة لـ  Y-Xالمرجع الشمالي بعملية احتساب القيم اإلحداثية -. وتؤثر المحاِمل السمتية سالبة/موجبة

يتم إنشاؤه عن طريق تصدير البيانات من  LASالشرقية المحلية. ويتضمن تعيين المرجع الشمالي في الجزء الرأسي ألي ملف -المواقع اإلحداثية الشمالية
 ، والُمنظِّم، والتسجيل أثناء الَحفر، وانحراف الفتحة الفني، وشاشات المقاطع العرضية.SESمسوحات 
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يث يتم إسقاط االنحراف عليه الحتساب الطول أدخل الزاوية بالدرجات من الشمال بشكل يعّرف السطح ح 
 الذي يسّمى المقطع العمودي. انظر الشريحة أدناه لمزيد من المعلومات.

 
 

تخطيط نقاط من المسح المحدد في عرض الخارطة وعرض  SES" (استثناء) إذا كان ينبغي على Excludeقم بتعيين/تحديد خيار " 
" في المقاطع العرضية لشاشة المقاطع العرضية. ويعرض Othersبئر نفسه ومن المسوحات التي تعتبر "لل األخرى المقطع العمودي للمسوحات 

SES ) رمزاً باللون الرمادي في المحطات الفريدة للمسوحات األخرى في عرض خارطة شاشة المسوحاتSurveys وعرض المقطع العمودي (
مر مفيد أحياناً (مثل، مشاهدة الثقب األصلي بعد االنحراف؛ مقارنة المخطط له مقابل الشيء (على افتراض أن سمتات المقطع العرضي مماثلة)، وهو أ

 الحقيقي بسرعة عندما يكون المسح هو خطة البئر)
 

أدخل إحداثيات نقطة الربط  
، شرق، التي تطابق العمق الُمقاس األول/البدء للمسح المحدد. وتمثل إحداثيات نقطة الربط اإلحداثيات الديكارتية المحلية: العمق العمودي الحقيقي، شمال

 لمجموعة بيانات المسح.
 

) INC)، واالنحراف (MDبيانات إدخال المسح االتجاهي للعمق المقاس ( 
) في الصف Note) مأهولة في جدول إدخال المسح العلوي األيسر. ويمكن إدخال مالحظات المستخدم تحت عمود المالحظات (AZIوالسمت (

 .SES" بواسطة ID. وتُحدَّد قيم عمود "SESق. وال تُعرض هذه المالحظات في أي مكان آخر في برنامج المطاب
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ي عرض ويتم إدخال مالحظات/تعقيبات المسح االتجاهي في أعماق مقاسة معينة في جدول إدخال التعقيبات العلوي األيمن، من أجل اإلقحام والعرض ف

). ويحتاج المسح لالحتساب بعد Cross-Sections) وفي المقطع العرضي لشاشة المقاطع العرضية (Surveysت (المقطع العمودي لشاشة المسوحا
" كي يُعرض التعقيب في Showإدخال بيانات التعقيبات. ويعرض جدول اإلحداثيات المرقمة اإلحداثيات الكاملة في تعقيب األعماق المقاسة. حدد "

 ضية. ويمكن تحريك التعقيبات المعروضة على المقطع العرضي عن طريق سحب النص إلى موقع جديد.الجداول المطابقة والمقاطع العر
 

وتُحتَسب اإلحداثيات الديكارتية  
اب ) باستخدام الطريقة االحتسابية المسحية االنحنائية بحدودها الدنيا. ويتم أيضاً احتسE)، والشرق (N)، شمال (TVDالمحلية للعمق العمودي الحقيقي (

 ). وتُعرض النتائج الُمحتََسبة في جدول بيانات اإلدخال السفلى في شاشة المسوحات.DLS) واالنحراف الحاد السريع (VertSالمقطع العمودي (
 

يقوم أعد رسم الرسوم البيانية لعرض الخارطة والمقطع العمودي للمسح المحدد الحالي. ال يعيد هذا الطلب احتساب المسح االتجاهي إال أنه  
يكون  بمعالجة أي تغييرات تم إدخالها بخصوص عرض بيانات الشبكة وإعدادات إظهار/إخفاء تعقيبات المسح وإعدادات إيقاف تشغيل التكبير وأي مسح

المسح في مربع عند تحديد رقم  CTRLمحدداً حالياً. وإلعادة رسم الرسوم البيانية تلقائياً عند تحديد مسوحات مختلفة، اضغط باستمرار على مفتاح 
 القائمة على امتداد الجانب االيسر للشاشة.

 

رسم بياني انقر مزدوجاً أو انقر بواسطة الزر األيمن للماوس على الرسم البياني  لنسخرسم بياني.  نسخأعرض مربع حوار ليذكرك بكيفية  
)، emf/wmf/bmp/jpg/pngإعداد تنسيق الصورة (مثل، " (تصدير). وعند التصدير يمكنك اختيار/Exportواستخدم ميزة الرسم البياني "...

 ).dpi/ملف/طابعة)، الحجم، والدقة/نقطة بالبوصة (clipboard-الحافِظةالوجهة (
 

رسم بياني انقر مزدوجاً أو انقر بواسطة الزر األيمن للماوس على الرسم  لطباعةرسم بياني.  طباعةأعرض مربع حوار ليذكرك بكيفية  
" (تصدير). وعند التصدير يمكنك اختيار/إعداد تنسيق الصورة (مثل، Exportدم ميزة الرسم البياني "...البياني واستخ

emf/wmf/bmp/jpg/png) الوجهة ،(الحافِظة-clipboard) ملف/طابعة)، الحجم، والدقة/نقطة بالبوصة/dpi.( 
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الملحقة في المواقع على امتداد المسح في عرض  " إلقحام وعرض سطح (أسطح) مجموعة بيانات الشبكةPlot GRIDحدد خيار " 
بيانات الشبكة. المقطع العامودي. وتحتاج إحداثيات موقع سطح البئر الموجودة في النظام اإلحداثي العالمي نفسه إلى إعادة إدخال من أجل إقحام مجموعة 

إحداثيات مجموعة بيانات الشبكة األقرب ويحتسب  SESجد تثليث مستوي لإلقحام. في كل إحداثية مسح شمالي وشرقي، ي SESويستخدم برنامج 
إعداد بيانات  2.3) (انظرGrids". ويمكن إعداد ألوان وأسماء طبقة السطح من شاشة الشبكات (Zالسطح. بعد ذلك، يتم إقحام السطح لتوليد قيمة "

) في مواقع Cross-Sectionsن أيضاً إجراء تخطيط بياني إلقحامات سطح الشبكة من شاشة المقاطع العرضية (لمزيد من المعلومات). ويمك الشبكة
 ُحفر معروفة و/أو مواقع ُحفر ُمستَكَملة باالستقراء أو القياس.

 

 
 

عن طريق العارض ثالثي األبعاد " بالعارض ثالثي األبعاد. ويمكن عرض نقاط وأسطح بيانات مجموعة بيانات الشبكة Plot GRIDويؤثر خيار "
 )العارض ثالثي األبعاد 4.6 (انظر 

 العارض ثالثي األبعاد 4.6 
استناداً إلى  عرض مشاهد ثالثية األبعاد لمسارات البئر وبيانات الشبكة ذات الصلة. وتُطبَّق إعدادات العرض االفتراضية المختلفة بداية SESويمكن لـ 

 Single Well(العارض ثالثي األبعاد). ويمكن فتح العارض ثالثي األبعاد في وضع البئر المنفرد ( 3D Viewerالوضع المحدد عند فتح شاشة 
mode) أو وضع البئر المتعدد (Multi Well mode .من شاشة المسوحات ومن شاشة الُمنظِّم ( 

 

بيانات محددة، بدءاً من وضع/نموذج عرض خاص. عالوة عرض مشهد ثالثي األبعاد تفاعلي ل 
 " للبئر يمكنها التأثير في العارض الثالثي األبعاد. Well Group" وقيمة "Plot Gridعلى ذلك، فإن خيار "

 
 وتتوفر في شاشة المسوحات خمسة أنماط لعرض العارض ثالثي األبعاد من المربع المنسدل.

 
"Survey(نمط البئر المنفرد) "  

 مسح محدد برسم بياني باستخدام إعدادات العرض المتوارثة.  
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"Surveys(نمط البئر المنفرد) " 

 مسح محدد برسم بياني ومسوحات أخرى من البئر نفسه.  
 

"Surveys & Plans"  (نمط البئر المنفرد) 

 مسح محدد برسم بياني ومسوحات أخرى وخطط بئر من البئر نفسه.  
 

"Well Group | Surveys(نمط بئر متعدد) " 

 ".Well Groupمسوحات برسوم بيانية من جميع اآلبار بنفس قيمة "  
 

"Well Group | Surveys & Plans(نمط بئر متعدد) " 

 ".Well Groupمسوحات برسوم بيانية وخطط من جميع اآلبار بنفس قيمة "  
 

االستدارة/التكبير/التحريك الفوتوغرافي ن شاشة العارض ثالثي األبعاد ويدعم الرسم البياني وتتوفر خيارات عرض مختلفة على طول الجانب األيسر م
ثم اسحب الماوس إلى أعلى/أسفل للتكبير/التصغير؛ اضغط  CTRLالتفاعلي (اسحب الرسم البياني بالماوس لتدوير العرض؛ اضغط باستمرار مفتاح 

التي  المتوارثةالفوتوغرافي) وتصدير الصورة. فيما يلي لقطة شاشة لشاشة العارض ثالثي األبعاد  ثم اسحب الماوس للتحريك SHIFTباستمرار مفتاح 
 ". وتُعرض محطات المسح كمخطط مبعثر ثالثي األبعاد.Surveyتم الوصول إليها باستخدام نمط "
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145B1.4.6 خيارات العارض 
. ويمكن اآلن عرض واستكشاف مسوحات متعددة وخطط متعددة من SESصدار من برنامج تتضمن شاشة العارض ثالثي األبعاد المحسنة في هذا اإل

كيفية تهيئة  SES. وتخبر الخيارات التي يتم إعدادها من شاشة المسوحات برنامج SESوأسطح بيانات الشبكة في برنامج —واحد أو أكثر من اآلبار
 العارض ثالثي األبعاد وأي بيانات يقوم بتضمينها. 

 
ى ا يلي تفاصيل خيارات العارض ثالثي األبعاد. العديد من الخيارات األكثر شيوعاً مندمجة في الشاشة للوصول السريع فيما يمكن الوصول إلوفيم

 " (خصائص المخطط المتقدمة).Advanced Chart Propertiesخيارات أكثر تقدماً عن طريق زر "...
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ى عدد كبير من خيارات الجلسة من أجل التهيئة اإلضافية لعرض مخطط ثالثي " للوصول إلPropertiesيفتح مربع حوار " 
 " أدناه ترمز إلى مربع حوار خصائص المخطط المتقدمة هذا.ACPاألبعاد. لإلشارة، فإن التسمية المختصرة "

 
 

(خصائص المخطط المتقدمة)،  ACP لعرض بطاقة اسم بئر كنص ثنائي األبعاد في أعلى المخطط. انظر "Titleقم بتعيين/تحديد خيار " 
 " لمزيد من اإلعدادات.Labelsعالمة تبويب "

 
) في الجانب األيمن للمخطط تدرج مجموعات legend" (وسيلة توضيح) لعرض وسيلة توضيحية (Legendقم بتعيين/تحديد خيار " 

اإلعدادات. يمكنك أيضاً مراجعة خصائص المخطط المتقدمة،  (خصائص المخطط المتقدمة) لمزيد من ACPالبيانات التي يُنشئ مخططاً لها. انظر 
" من أجل Legend"، وانظر عالمة تبويب "Properties"، حدد صف مجموعة بيانات معينة، انقر "Presentation Groupsعالمة تبويب "

 إعدادات إضافية.
 

خدم قيمة تعليق لمجموعة بيانات بدالً من وصف عام أن يست SESإذا كان ينبغي على  " (تعليق)Commentقم بتعيين/تحديد خيار " 
 "، الخ.) في وسيلة التوضيح.Survey 1"، "Plan 2تلقائي لمجموعة بيانات (مثل، "
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" (محاور) لعرض محاور الشمال، الشرق والعمق العمودي الحقيقي، عالمات تجزئة مطابقة، وبطاقات عالمة Axesقم بتعيين/تحديد خيار " 
" (شرق)، أو Categories" (عمق عمودي حقيقي)، "Left"، حدد "Axes، عالمة تبويب " ACPفي المخطط. انظر  تجزئة مطابقة

"Series" " (شمال) ومن ثم انقر زرProperties.لمزيد من اإلعدادات " 
 

كان العارض ثالثي األبعاد " لعرض بطاقة المحاور المعنية في المخطط. إذا TVD"، و/أو "East"، "Northقم بتعيين/تحديد خيارات " 
 " على التوالي.TVDss" و "Grid Y" ،"Grid Xمفتوحاً في نمط البئر المتعدد، فإن هذه الخيارات ستُقرأ على النحو التالي: "

 

يات المحلية شمال، إذا كان العارض ثالثي األبعاد مفتوحاً في نمط البئر المنفرد، فإن مجموعات البيانات ستُنشئ لها مخططاً باستخدام اإلحداث 
قي إلى شرق، عمق عمودي حقيقي. إذا كان العارض ثالثي األبعاد مفتوحاً في نمط البئر المتعدد، فيتم تحويل إحداثيات شمال، شرق، عمق عمودي حقي

 حيثما ينطبق.  على التوالي، بما في ذلك الشمال الحقيقي المناسب الستدارات الشمال الشبكي TVDssو GridY، GridXإحداثيات عالمية 
 

" لعرض خطوط الشبكة في الجدار األيسر (عمق عمودي حقيق مقابل  سطح شمالي والشرق كحد Grid Leftقم بتعيين/تحديد خيار " 
" لمزيد من Gridlines" ثم عالمة تبويب "Properties"، انقر زر "Series" أو "Left"، حدد "Axes، عالمة تبويب "ACPأدنى). انظر 

 .اإلعدادات
 

لعرض خطوط الشبكة في خلف الجدار (عمق عمودي حقيقي مقابل السطح الشرقي والشمال كحد  "Grid Backقم بتعيين/تحديد خيار " 
" لمزيد Gridlines" ثم عالمة تبويب "Properties"، انقر زر "Categories" أو "Left"، حدد "Axes، عالمة تبويب "ACPأقصى). انظر 
 من اإلعدادات.

 
لعرض خطوط الشبكة في جدار األرضية (عمق شرق مقابل سطح شمالي وعمق عمودي حقيقي  "Grid Floorبتعيين/تحديد خيار "قم  

" ثم عالمة تبويب Properties"، انقر زر "Series" أو "Categories"، حدد "Axes، عالمة تبويب "ACPكحد أقصى). انظر 
"Gridlines.لمزيد من اإلعدادات " 

 
 " إلضافة مسافة بيضاء إضافية حول مساحة الرسم البياني العام ثالثي األبعاد. Marginsن/تحديد خيار "قم بتعيي 

 
" لعرض أسطح صلبة في الجدار األيسر، الجدار الخلفي، وجدار األرضية للرسم البياني ثالثي األبعاد. واللون Wallsقم بتعيين/تحديد خيار " 

 " لمزيد من اإلعدادات.Walls، عالمة تبويب "ACPر، ولكن يمكن تغييره إلى إعدادات مختلفة باستخدام األبيض هو اللون االفتراضي للجدا
 

 ACP" لتعيين الجدار األيسر، الجدار الخلفي وجدار األرضية إلى لون غير األبيض. انظر Wall Colorقم بتعيين/تحديد خيار " 
 (خصائص المخطط المتقدمة)، لمزيد من اإلعدادات.

 
(أو عمق عمودي تحت سطح  0" لعرض سطح أفقي شفاف جزئياً عمق عمودي حقيقي=Surf. Planeقم بتعيين/تحديد خيار سطح " 

، ACP%" محدداً فإن السطح األفقي قد ال يكون مرئياً في حدود المقياس الحالية. انظر TVD Zoom Deepest X). إذا كان خيار "0البحر=
 " لمزيد من اإلعدادات.Const Lines" ثم عالمة تبويب "Properties"، انقر زر "Left"، حدد "Axesعالمة تبويب "

 
"، حدد Axes، عالمة تبويب "ACP. انظر 0" لعرض سطح عمودي شفاف جزئياً عند شرق=N/S Planeقم بتعيين/تحديد خيار " 

"Categories" انقر زر ،"Properties" ثم عالمة تبويب "Const Linesإلعدادات." لمزيد من ا 
 

"، حدد Axes، عالمة تبويب "ACP. انظر 0" لعرض سطح عمودي شفاف جزئياً عند شمال=E/W Planeقم بتعيين/تحديد خيار " 
"Series" انقر زر ،"Properties" ثم عالمة تبويب "Const Lines.لمزيد من اإلعدادات " 

 
، ACP. انظر 0جزئياً يُبرز محور الشمال/الجنوب عند شرق= " لعرض شريط ملّون شفافN/S Stripeقم بتعيين/تحديد خيار " 
 " لمزيد من اإلعدادات.Stripes" ثم عالمة تبويب "Properties"، انقر زر "Categories"، حدد "Axesعالمة تبويب "

 
، ACP. انظر 0" لعرض شريط ملّون شفاف جزئياً يُبرز محور الشرق/الغرب عند شمال=E/W Stripeقم بتعيين/تحديد خيار " 

 " لمزيد من اإلعدادات.Stripes" ثم عالمة تبويب "Properties"، انقر زر "Series"، حدد "Axesعالمة تبويب "
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لتغيير حدود محور العمق العمودي الحقيقي األدنى بشكل يكبّر المقياس العمودي بفعالية ويدفع %” Deepest X“قم بتعيين خيار  
من المربع المنسدل لتخصيص %” X“محدداً يمكن تحديد مستوى التكبير %” Deepest X“الرؤية. عندما يكون خيار البيانات الضحلة خارج مجال 

"، انقر Left"، انقر "Axes، عالمة التبويب "ACPالعرض/الرؤية بصورة أفضل. إلعداد حدود محور العمق العمودي الحقيقي األدنى/األعظم، انظر 
 " لمزيد من اإلعدادات.Scaleبويب "" ثم عالمة التPropertiesزر "

 

وعندما يتم تحميل العارض ثالثي األبعاد من شاشة المسوحات، فإن مجموعة بيانات المسح لشاشة   
(مسح غير نشط). انقر زر لوحة ” Inactive Survey“(مسح نشط) وبالتالي فإن كل مسح آخر (إذا وجد) يعد ” Active Survey“المسوحات تعد 

لتغيير األنبوب إلى خط ثالثي  0) لتغيير عرض أنبوب العرض لمسار المسح المعني، بما في ذلك Widthتغيير اللون المعني. حدد العرض (األلوان ل
تغيير كيفية سحب التعبئة المتدرجة لألنبوب أو التخصيصات األخرى للعرض.  لمزيد ” Style 2“أو ” Style 1“األبعاد. ويمكن لتحديد خيار تحت 

"، وقم بتغيير اإلعدادات Properties"، حدد صف لمسح معين، انقر زر "Presentation Groups، عالمة تبويب "ACPمعلومات، انظر من ال
"، وقم بتغيير نقطة Fill Effect"، انقر زر "Line"، حدد الصف الذي يحتوي على "Uniform Appearanceمن هناك (مثل، عالمة تبويب "

 ، الشفافية، الخ.).نهاية األلوان المتدرجة
 

)، فإن مجموعة بيانات الخطة لشاشة الُمنظِّم تعد Plannerوعندما يتم تحميل العارض ثالثي األبعاد من شاشة الُمنظِّم ( 
“Active Survey ” (خطة نشطة) وبالتالي فإن كل خطة أخرى (إذا وجدت) تعد“Inactive Survey ” (خطة غير نشطة). عندما يتم تحميل

". انقر زر لوحة األلوان Inactive Plan"، عندها تعد كل الخطط "Plansثالثي األبعاد من شاشة المسوحات باستخدام قالب بما في ذلك " العارض
، عالمة ACP) مسار البئر المخطط له. لمزيد من المعلومات، انظر display) عرض (widthلتغيير اللون المعني. حدد عرضاً لخط لتغيير عرض (

"، وقم بتغيير اإلعدادات من هناك (مثل، عالمة تبويب Properties"، حدد صف لخطة معينة، انقر زر "Presentation Groupsتبويب "
"Uniform Appearance" حدد الصف الذي يحتوي على ،"Line" انقر زر ،"Border.(.وقم بتغيير لون الخط، عرض الخط الخ ،" 

 

لمسوحات عندما يكون العارض ثالثي األبعاد محمَّالً، يتم االستعالم عن بيانات الشبكة من شاشة ا” Plot Grid“عندما يُحّدد  
 3D") و/أو كسطح ("3D Pointsكنقاط ثالثية األبعاد مبعثرة (" —والعودة في جوار مسار البئر وجعله متوفراً للعرض. يمكن عرض بيانات الشبكة 

Surface ("—  مجموعة بيانات شبكة الملحقة من شاشة المسوحات لمجموعة بيانات المسح المعني.لكل طبقة شبكة متوفرة. ويتم تحديد 
 

 color sync'd to" (سطح ثالثي األبعاد) لعرض مجموعة البيانات المعنية كسطح. قم بتعيين/تحديد خيار "3D Surfaceقم بتعيين/تحديد خيار "
TVDلحقيقي بدالً من لون "" لتغيير لون السطح ثالثي األبعاد حسب العمق العمودي اzone" (المنطقة) كلون ثابت. قم بتعيين/تحديد خيار "contour 

on floor لـ "تسطيح" مشهد بيانات منظر بيانات الشبكة لعرض السطح عند المستوى األعمق للعمق العمودي الحقيقي. على سبيل المثال، تعيين خيار "
"color sync'd to TVD" و "contour on floorرض نوع خارطة اإلحاطة للعرض ضمن الرسم البياني ثالثي األبعاد." يع 

 
" (نقاط ثالثية األبعاد) لعرض الرموز عند كل نقطة بيانات شبكة معنية. ويمكن عرض النقاط ثالثية األبعاد مع أو 3D Pointsقم بتعيين/تحديد خيار "

منظر "هيكل" كما يمكن تدوير الرسم البياني وتكبيره بصورة أسرع إذا لم تكن األسطح دون خيار السطح ثالثي األبعاد. وتعمل النقاط ثالثية األبعاد ك
 تُعرض أيضاً. ويمكن اختبار الشبكات الكثيفة.

 
" (سطح) معين أو Surface"، حدد صف "Presentation Groups(مراجعة خصائص المخطط المتقدمة)، عالمة تبويب " ACPانظر 

"Pointوعة البيانات، وانقر "" (نقطة) لنوع عرض مجمProperties.(خصائص) من أجل إعدادات إضافية " 
 

لعرض منظر ثالثي األبعاد من الرأس؛ بفاعلية: تنسيق منظر خارطة ثنائية األبعاد (شمال ” 2D) Map View“(قم بتعيين/تحديد  
 ثالثي األبعاد. مقابل الشرق). قم بإلغاء تحديد خيار هذا العرض للعودة إلى الرسم البياني للمنظر
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 -ثالثي األبعاد  -ثنائي األبعاد 
 

" لعرض محاور الشمال/الجنوب والشرق/الغرب عامة لقياسها؛ مثل، حيث تتساوى Approx. To Scaleقم بتعيين/تحديد " 
اق محور الشرق نط  edit Active Well propertiesغير محدد عندها يتم تحديد "Approx. To Scale" قيم الشبكة الرئيسية. إذا كان خيار

مة حسب القياس ونطاق محور الشمال من نطاقات البيانات المعنية وقد تختلف قيم محور قيم الشبكة الرئيسية المعنية، وبالتالي قد ال تبدو الخارطة مرسو
 األفقي.

 

 -عدم قياس -قياس

 -عدم قياس -قياس
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146B2.4.6 أمثلة العارض 
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  10، بطاقات تجزئة بخط حجم 100، الجودة 500x390اس ، المقيjpgتنسيق 
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 بيانات المسح واحتسابات المسح 5.6 
الحفرة التي يتم حفرها ومسحها فعلياً أو خطة البئر النظرية للحفرة.  ويتم احتساب المسوحات االتجاهية ضمن  SESقد تمثل مجموعة بيانات مسح 

SES واالنحراف والسمت. ويستخدم  من بيانات المصدر الُمدخلة للعمق المقاسSES  طريقة احتسابية مسحية انحنائية دنيا معتَمدة الحتساب
ناء، والسمت بين اإلحداثيات الديكارتية المحلية للعمق العمودي الحقيقي، الشمال، والشرق، وكذلك إلقحام العمق العمودي الحقيقي، الشمال، الشرق، االنح

 محطات المسح االتجاهي.
 

التزويد ببيانات محطة المسح االتجاهي للعمق المقاس، االنحناء، والسمت، وكذلك إحداثيات نقطة  SESمسح االتجاهي يجب على مستخدم الحتساب ال
ي المحلية التالترابط للمسح، وسمت المقطع العمودي التي يُحتَسب على أساسها المقطع العمودي. وتمثل إحداثيات نقطة الترابط اإلحداثيات الديكارتية 

نقطة  تتطابق مع محطة العمق المقاس أوالً لمجموعة بيانات المسح. وفي حال كان األول يساوي قيمة غير صفرية عندها يجب أيضاً إدخال إحداثيات
 )، عندها تكون إحداثيات نقطة الترابط صفراً عادة.0الترابط غير الصفرية. إذا بدأت مجموعة بيانات المسح عند السطح (مثل، عمق مقاس=

 
تعيين ما إذا كانت مرجع الشمال هذه هي شمال الشبكة أو الشمال الحقيقي.  SESيشير سمت محطة المسح إلى الشمال بطبيعته. وينبغي على مستخدم 

موعة بيانات وإذا كان السمت يؤشر إلى الشمال الحقيقي، عندها ينبغي أيضاً إدخال زاوية التقارب للشبكة إذا كان سيكون هناك أي استخدام إلقحام مج
. التقارب الشبكي هو الزاوية SESعن طريق تصدير المقطع العرضي أو أي تصديرات/استيرادات أخرى لـ  Y-Xالشبكة أو أي استخدام إلحداثيات 

 بالدرجات عند السطح من الشمال الحقيقي إلى الشمال الشبكي، على قاعدة أن حركة عقارب الساعة هي موجبة.
 

بطريقة أو أكثر من الطرق التالية: اإلدخال اليدوي بواسطة لوحة المفاتيح؛ النسخ/اإللصاق للبيانات  SESمسح االتجاهي إلى ويتم إدخال بيانات ال
؛ و/أو استيراد من خادم LASالمحددة بعالمات جدولة (مثالً، البيانات المنسوخة من مايكروسوفت أكسيل محددة بعالمات مجدولة)؛ استيراد ملف 

WITSML كيف يمكن إلصاق البيانات من زيل البيانات المعنية. لمزيد من المعلومات حول تحويل المعلومات عن طريق النسخ/اإللصاق، انظر بعد تن
 SESبرنامج مايكروسوفت أكسيل إلى 

61B6.6 ملف  استيراد بيانات مسح منLAS 
، يمكن تحديث بيانات المسح االتجاهية بفعالية وغالباً ما تكون هذه الطريقة أفضل من طرق LASة من ملفات مع تحويل بيانات موقع البئر اآلتي

ل عادةً ملفات spreadsheetنسخ/إلصاق جدول البيانات ( على طرق نسخ/إلصاق جدول البيانات خالل العمليات الحيّة وذلك يعود إلى  LAS). وتُفضَّ
يُدخل تلقائياً تعديالت البيانات، وكذلك فإنه عن طريق استيراد ملف  SES) الحقاً فإن up-holeة مسح الحفر الصاعد (أنه في حال تغيرت بيانات محط

LAS  .ال يمكن تجاوز محطة مسح عن طريق الخطأ، إال أن هذا محتمل الحدوث عن طريق عملية النسخ/اإللصاق اليدوية 
 

استيراد البيانات المحّملة. وسبب هذا الخطأ يرجع في كل األحوال  SESالستيراده، أو أثناء محاولة  LASوقد تظهر أحياناً رسالة خطأ عند فتح ملف 
باإلبالغ عن رقم الخط/الصف للحالة المخالفة، إذا كان  SES. وفي هذه الحالة يقوم برنامج LASغير متوافق مع مواصفات  LASتقريباً إلى أن ملف 

للتحسينات منذ أكثر من عقد  SESمساعدة اآلخرين لحل المشكلة عن طريق تحرير الحق للملف. وبفضل خضوع ممكناً، وهو ما يمكنه مساعدتك أو 
لتصحيح  LAS، ولكن ليس كلها. ويتمثل الحل األفضل في االتصال بموزع ملف LASمن الزمن، يمكنه التغلب على العديد من أخطاء تنسيق 

 الخطأ/إعادة إنشاء الملف على النحو المناسب.
 

الذي يطابق العمق  LAS، تعيين األعمدة في ملف LAS" الستعراض وفتح ملف Import 3rd-Party Data Fileيُستخدم مربع حوار " 
 المقاس/االنحراف/السمت، واستيراد بيانات المسح االتجاهي إلى مجموعة بيانات المسح المحدد.
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لتحميله  LASأدخل مسار واسم ملف  
كهذا. ويمثل  LAS" لتعيين ملف Browseالمحّمل حالياً كنتيجة الستخدام "... LASيعرض مربع الحوار هذا مسار واسم ملف  بغرض المعالجة؛ أو،

 ".Import 3rd-Party Data Fileاالفتراضي المحّمل عند فتح مربع الحوار " LASاألخير من حيث تم استيراد بيانات المسح ملف  LASملف 
 

 لتحميله بغية المعالجة. LASستعراض نظام ملف الحاسوب وتحديد ملف " الBrowseانقر زر "... 
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المربع النصي  
و/أو حذف  ASCII. ويمكن عرض محتوياته باستخدام أشرطة التمرير كما يمكن تحرير محتوى بيانات ~LASيعرض نسخة كاملة لمحتويات ملف 

بما في ذلك عدد خطوط البيانات في الملف، وتنسيق  LASحد األيسر معلومات ملف . ويعرض جزء الSESالصفوف كي يتم استيراده فعلياً الحقاً إلى 
باستيراد  SES" (االلتفاف) للملف.  وسيقوم wrap، ووضع "CWLS LASطرف إنهاء خط الملف النصي (نظام دوس أو يونيكس)، وإصدار ملف 

 منّسقة ملتفة أو غير ملتفة. LAS، وملفات CWLS LASلملف  3و 2ى حد سواء، وإصدارات دوس ويونيكس عل LASملفات 
 

 وتوصيفات منحنى البيانات. LASويعرض المربع النصي هذا قائمة بجميع منحنيات البيانات في ملف  
 

حدد منحنى البيانات الذي يطابق محتوى البيانات المعني المطلوب  
العمق المقاس واالنحراف، والسمت. ويجب إدخال إحداثيات نقطة الترابط، إذا وجدت، يدوياً في  SESانات مسح، يتطلب . والستيراد بيSESبواسطة 

 الجزء الرأسي لشاشة المسوحات.
 

في األوضاع حيث تكون قيم  LASاستيراد محطات/صفوف العمق من ملف  SES" إذا كان ال ينبغي على Thinقم بتعيين/تحديد خيار " 
 التي ال تحتوي فقط على بيانات مسح بل بيانات أخرى ايضاً. LASراف والسمت فارغة. وهذا يمكنه أن يكون مفيداً عند االستيراد من ملفات االنح

 
والتي هي أعمق من  LASاستيراد فقط محطات/صفوف العمق من ملف  SES" (إلحاق) إذا كان ينبغي على APPENDحدد خيار " 

تحتوي على مجموعة بيانات مسح  LASسلفاً في مجموعة بيانات المسح الحالية. ويمكن أن يكون هذا مفيداً عند استيراد ملفات  أدنى نقطة للعمق المقاس
. علماً بأن LAS(إلحاق) إلقران محتويات ملفين أو أكثر من ملفات  Append. على سبيل المثال، استخدم نمط SESمختلفة عما يتم ملؤه داخل 

 .نادر(إلحاق) الستيراد بيانات مسح  Appendاستخدام نمط 
 

" دون إدخال أي تغييرات إلى مجموعة بيانات Import 3rd-Party Data File" إلغالق مربع حوار "Cancelانقر زر " 
 .SESالمسح الحالية في 

 

لم يكن خيار  . ماSESإلى مجموعة بيانات المسح المحددة في  SES" الستيراد محتوى بيانات ملف IMPORTانقر زر " 
"Append محدداً، يقوم "SES  بمقارنة محتوى ملفSES  بالمحتوى الحالي فيSES  (إذا كان قابل للتطبيق) وإذا كانت هناك اختالفات فإن

حديث خارطة . وبعد االستيراد، يتم احتساب المسح االتجاهي تلقائياً ويتم تLASيتم حذفه واستبداله بمحتوى ملف  SESالمحتوى الموجود سلفاً في 
االفتراضي المحّمل عندما يتم نقر شاشة المسوحات  LASشاشة المسوحات وعروض المقطع العمودي. ويصبح آخر ملف تم استيراده بنجاح ملف 

 التالية. بالتالي، فإن تحديث بيانات المسح االتجاهي بهذه الطريقة بعد فتح مربع الحوار يتطلب نقرة واحدة فقط. 

http://www.cwls.org/las/
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  WITSMLنات مسح من  خادم استيراد بيا 7.6 
، يمكن إجراء تحديثات البيانات حسب الطلب ويتطلب ذلك عادةً وقتاً أقل وذلك يعود إلى أن كل شيء يمكن القيام به دون WITSMLمع اتصال خادم 

 من البريد اإللكتروني!). LAS(مثل، ال يُصرف وقتاً على فتح وحفظ ملفات  SESمغادرة 
 

. ويجب إكمال WITSML" لتنزيل ومن ثم استيراد بيانات المسح االتجاهي من خادم Import 3rd-Party Dataيُستخدم مربع حوار " 
 استخدام هذه الميزة. قبل WITSML -إعداد البئر  4.2.4و   WITSMLخادم  4.2الخطوات التي تمت مناقشتها في 

 

 
 

بالنسبة  WITSMLعن قائمة المسارات المتوفرة على خادم  WITSML" الستعالم خادم List Trajectoriesانقر زر " 
ن إال الكشف عن مسار واحد فقط، حتى وإ WITSMLلخادم  يمكنالحالي. وال  SESللبئر الحالي. وبعدما تظهر القائمة، حدد المسار الذي يطابق مسح 

، WITSMLادم كان المسح الحالي يمثل انحراف حفرة البئر. وإذا لم يتغير اسم/المعرف الفريد للمسار منذ آخر مرة تم فيها استيراد بيانات المسح من خ
 " (الفعلي) للمرة األولى.Actualفإن هذه الخطوة يمكن تخطيها. وفي المثال أدناه، يتم تحديد المسار "
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وعرضه مباشرةً  WITSML" لتنزيل محتوى بيانات المسح االتجاهي المخزن في خادم Download Surveyانقر زر " 
 نقطة. 7640، بدءاً بالعمق المقاس = WITSMLمحطة مسح اتجاهي من خادم  158في المربع النصي تحت هذا الزر. وفي المثال أدناه، تم تنزيل 

 .7640ترابط العمق المقاس لهذا المسح هي 
 

 
 

استيراد محطات/صفوف العمق من مجموعة البيانات المرتجعة من خادم  SES" إذا كان ال ينبغي على Thinم بتعيين/تحديد خيار "ق 
WITSML  في األوضاع حيث تكون قيم االنحراف والسمت فارغة. يتم تطبيق هذه الميزة نادراً بحكم كيفية عمل خوادمWITSML .ًعادة 

 
استيراد فقط محطات/صفوف العمق من مجموعة البيانات المرتجعة  SESق) إذا كان ينبغي على " (إلحاAPPENDحدد خيار " 

والتي هي أعمق من أدنى نقطة للعمق المقاس سلفاً في مجموعة بيانات المسح الحالية. استخدام خيار إلحاق الستيراد بيانات مسح  WITSMLمن خادم 
التي تحتوي على مجموعة بيانات مسح مختلفة (مثل، مسح يبدأ  WITSMLراد مجموعات بيانات من خادم نادراً، ولكنه يمكن أن يكون مفيداً عند استي

 بها. SESمن سطح بينما يملك آخر نقطة ترابط غير سطحية) عن التي يتم ملء 
 

ي تغييرات تم " والعودة إلى شاشة المسوحات. لم تُحفظ أImport 3rd-Party Data" إلغالق مربع حوار "Cancelانقر زر " 
 إدخالها.

 

حالي محدد والعودة إلى شاشة  SES" الستيراد البيانات المنّزلة المعروضة على الشاشة إلى مسح IMPORTانقر زر " 
(إذا كان قابل  SESبالمحتوى الحالي في   WITSMLبمقارنة المحتوى من خادم  SES" محدداً، يقوم Appendالمسوحات. ما لم يكن خيار "

. وبعد االستيراد، يتم احتساب WITSMLيتم حذفه واستبداله ببيانات خادم  SESوإذا كانت هناك اختالفات فإن المحتوى الموجود سلفاً في  للتطبيق)
 تحديث خارطة شاشة المسوحات وعروض المقطع العمودي. والمسح االتجاهي تلقائياً 
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والمسح، وهو أمر يسهّل إدارة تحديث بيانات آبار متعددة. بعد استيراد بيانات المسح  هي الرقم المخصص للبئر WITSMLإن معالِم تنزيل بيانات خادم 

المسوحات تالياً. بالتالي، يتطلب تحديث  لبئر ومسح معين، يتم تخزين المعالم االفتراضية عند نقر شاشة  WITSMLبنجاح مرة واحدة من خادم 
 ")IMPORT" ثم "Downloadد فتح مربع الحوار نقرتين ("بيانات المسح االتجاهي هذه المرة بهذه الطريقة بع

63B8.6  ًهام جدا 
للمحطة األولى  الترابط (العمق العمودي الحقيقي، الشمال، الشرق) في الجزء الرأسي لشاشة المسوحات إحداثيات ديكارتية  ة.) تمثل إحداثيات نقط1

 يدوياً إذا كانت غير صفرية. (مثل، عند أول عمق مقاس في مجموعة بيانات المسح) ويجب إدخالها
 

" أو Calculate SURVEY.) إذا تم تغيير بيانات اإلدخال االتجاهية أو بيانات نقطة الترابط أو سمت المقطع العمودي بأي طريقة كانت، فانقر "2
 لتحديث احتساب المسح للمسح المحدد. F6اضغط مفتاح 

 
، اإلحداثيات المحلية عند (عمق مقاس، عمق عمودي حقيقي، شمال، شرق) = Z، السطح X .) من خصائص البئر، يجب أن تساوي إحداثيات السطح3
 ) لإلقحام المناسب لمجموعة بيانات الشبكة الجيولوجية والعرض.0،0،0،0(

 
ة بيانات الشبكة في النظام اإلحداثي نفسه وذلك ألن مجموع Yوالسطح  X.) للعرض المناسب للسطح الجيولوجي، يجب أن تكون إحداثيات السطح 4

 الملحقة وزاوية تقارب الشبكة بالدرجات تحتاج إلى اإلدخال إذا كانت السمتات نسبية بالنسبة للشمال الحقيقي.
 

 .) إذا تغيرت وحدات البئر (مثل، من قدم إلى متر)، فحدد كل مسح وأعد احتساب كل مسح.5
 

المفاتيح، فاجعل جميع الرسوم البيانية خارج التركيز (مخطط أرجواني) عبر النقر في مكان .) إذا كان حاسوبك ال يستجيب إلى الطباعة باستخدام لوحة 6
 ).http://support.microsoft.com/kb/210608/en-usآخر. هذا يمثل فشل في تطبيق مايكروسوفت (

64B6.9 مفاتيح التشغيل السريع 
 .اسحب إطار مستطيل الشكل إلى الرسم البياني للتكبير 

  الرسم البياني استخدم عجلة الماوس للتمرير األفقي.وعند تكبير 

  نقر مفتاحF6 " مثل  نقر زر شريط أدوات شاشة المسوحاتCalculate SURVEY" 

 CTRL –  ضغط مفتاحControl  أثناء نقر رقم مسح مختلف يقوم بتحديث الرسوم البيانية (التنقل/تحميل البيانات أسرع دون تحديث
 " (تحديث) لتحديث الرسوم البيانية).Refreshر "الرسوم البيانية؛ انقر ز

 CTRL –  ضغط مفتاحControl  أثناء تحديد بئر مختلف من المربع المنسدل والُمُسوحات/الُمنظِّم ال يقوم بتحديث الرسوم البيانية
 ديث الرسوم البيانية)" (تحديث) بالترتيب لتحRefresh(التنقل/تحميل البيانات أسرع دون تحديث الرسوم البيانية؛ انقر زر "

 أفكار مفيدة 10.6 

 
للمسح االتجاهي (مثل، العمق اإلجمالي)  SESضمان تطابق احتساب في  SESتتمثل الخطوة األولى ألية عملية جيولوجية تقنية لـ  •

"exactlyحل االختالف قبل المتابعةقم بالمزودة ببيانات المسح االتجاهي األصلية. وفي حال عدم تطابقها،  " (تماماً) مع شركة الخدمات 
). ينبغي أن تكون االرقام المحتسبة متطابقة بدقة أعاله 1السبب األكثر شيوعاً هو ربط اختالفات نقطة الترابط... انظر النقطة الحرجة رقم (

ةً خطأ تقريبي ألن تستخدم الطريقة االحتسابية المسحية االنحنائية الدنيا. قد يحدث عاد SESألن معظم شركات خدمات الحفر وكذلك 
 بت كاملة، وبالتالي فإنه يتم تدويرها لمكانين عشريين.-32إحداثيات نقطة الترابط وربما بيانات أخرى نادراً ما تتوفر بدقة 

للمسح االتجاهي (مثل، العمق اإلجمالي)  SESفي ضمان تطابق احتساب  SESكرر! تتمثل الخطوة األولى ألية عملية جيولوجية تقنية لـ  •
ريباً مع احتساب شركة الخدمات المزودة ببيانات المسح االتجاهي األصلية. من المهم جداً التصاالت العمليات أن تكون احتسابات كل تق

 طرف متطابقة. قم بحل أي اختالفات قبل المتابعة لتحميل بيانات التسجيل أثناء الحفر أو أي تحاليل.

ق مع الحقل، ولكن إحداثيات الشمال/الجنوب والشرق/الغرب تتطابق، عندها ال يكون سمت للمقطع العمودي ال يتطاب SESإذا كان احتساب  •
والقيمة المستعملة بواسطة الحقل ليست هي نفسها. حدد سمت المقطع العمودي القابل للتطبيق من رأس أو ذيل  SESالمقطع العمودي ضمن 

 في الجزء الرأسي لشاشة المسوحات. تقرير المسح االتجاهي الرسمي. تم إدخال سمت المقطع العمودي



 SES v5.11 

©1999-2015 STONER ENGINEERING LLC 71 www.makinhole.com 

يمكن أن تحتوي مجموعة بيانات المسح بيانات المسح من حفرة البئر التي يتم حفرها ومسحها فعلياً أو من خطة البئر النظرية. وتتمثل  •
سوحات ومن ثم أمر شريط في استخدام شاشة الم SESالطريقة األسهل وغالباً األكثر دقة لتحويل خطة بئر مصممة مسبقاً إلى شاشة منظِّم 

 .األدوات

الستخدامها في برنامج آخر،  SESمن  TVDss-Y-Xأو إذا كان يتم تصدير قيم عالمية محتسبة  SESإذا كان يتم إقحام بيانات شبكة في  •
ا كانت المحاِمل السمتية فمن المهم تعيين إشارة شمال المسح االتجاهي على نحو صحيح. وسيقوم المسح االتجاهي الرسمي عادةً باإلبالغ ما إذ

هي من شمال الشبكة أو من الشمال الحقيقي. في حال كانت السمتات نسبية إلى الشمال، ينبغي الحصول على قيمة التقارب الشبكية (زاوية 
د مجموعة بالدرجات من الشمال الحقيقي إلى الشمال الشبكي عند السطح، الحركة حسب عقارب الساعة تكون موجبة) من الشخص الذي ولّ 

 بيانات الشبكة وإدخالها إلى الجزء الرأسي لشاشة المسوحات.

كي تجعل  SES. لخداع SESفي هذا اإلصدار، ال يُعرض عمق عمودي تحت مستوى سطح البحر مع أي محاور عمق عمودي حقيقي في  •
نازل، -طح البحر) على قاعدة موجبة(العمق العمودي تحت مستوى س TVDss" (العمق العمودي الحقيقي) قيم TVDجميع قيم ومحاور "

 قم باآلتي:

عيّن نقطة ترابط عمق عمودي حقيقي لتكون متساوية مع العمق العمودي تحت مستوى سطح البحر المعادل، ولكن استخدم قاعدة  .)1
تجاهي) عند أول محطة مسح ا 0صاعد لمستوى سطح البحر. على سبيل المثال، إذا بدأ المسح عند السطح (عمق مقاس=-سالب

إلى إحداثية نقطة ترابط العمق العامودي  3000-قدم، أدخل  3000) هي kelly bushingوارتفاع جلبة عامود الحفر المضلع (
" كما هو مبين أدناه من تحرير بئر نشط. Surface Zأدخل صفراً لـ " .)2الحقيقي من شاشة المسوحات، كما هو مبين أدناه. 

نازل -صاعد لسطح البحر المتوسط وسالب-موجب —SESبيانات الشبكة إلى شاشة الشبكات كالعادة لـ(مالحظة: ما زال ينبغي إدخال 
 لسطح البحر المتوسط لجميع قيم العمق العمودي تحت مستوى سطح البحر. 
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7B7 شاشة .SES – الُمنظِّم 

 

 عام 1.7 
، بما في ذلك، القوس الدائري في SESدائري بواسطة -يمكن تصميم أي نوع من خطة البئر االتجاهية أو األفقية المكونة من مقاطع فتحة خطية وقوس

 بة لتخطيط البئر االتجاهي/األفقي.مع معايير صناعة النفط والغاز بالنس SESسطح منحرف في أي دائرة ثُْمنِيّة (دوائر ثُْمنِيّة). ويتوافق 
 

 ويمكن استخدام الُمنظِّم لـ:
 

 .) تصميم واحتساب قيمة نقطة حرجة لخطة بئر ثالثية وثنائية األبعاد عن طريق جمع "أهداف" متتالية متعددة حسب الحاجة.1
 

 .) تحديد المنحنى األدنى الضروري لمقاطعة إحداثية ثالثية األبعاد معينة (هدف).2
 

 ) تطبيق "هدف" يمد خطاً مستقيماً لطول معين في مساحة ثالثية األبعاد..3
 

 .) تطبيق "هدف" على شكل قوس دائري في مساحة ثالثية األبعاد عن طريق تعيين الميل الحاد وإنهاء االنحراف والسمت.4
 

 ..) تعيين كل سمت مقطع عمودي لخطة بئر، بشكل مستقل عن خطط البئر األخرى للبئر نفسه5
 

  .) إنشاء عرض مقطعي عمودي وعرض خطة لتخطيطات بيانية اتجاهية قياسية لـحفرة البئر.6
 

 .) إقحام سطحي ثالثي األبعاد لبيانات شبكة جيولوجية ملحقة وعرض التكوينات/األسطح في منظر المقطع العمودي مع خطة البئر.7
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 تجانس الرسوم البيانية بصورة أكبر..) إنشاء جدول مسح لخطة بئر "رقمية" مع قيم ُمقَحمة ل8
 

 .) طباعة/معاينة تقرير مسح خطة بئر مهنية من أجل اإلبالغ التنظيمي أو ما شابهه.9
 

 .) طباعة التخطيطات البيانية االتجاهية القياسية بواسطة أي طابعة نظام (بما في ذلك أدوبي/بي دي أف).10
 

 اسية إللصاقها إلى برنامج آخر..) نسخ التخطيطات البيانية االتجاهية القي11
 

 .) تكبير رسوم بيانية عن طريق سحب اإلطار بواسطة الماوس؛ ثم تحريكها فوتوغرافياً عن طريق نقر أشرطة التمرير.12
 

رسم البياني بواسطة .) تغيير الخصائص المختلفة للرسوم البيانية مؤقتاً (بما في ذلك ملء الشاشة/وضع التكبير إلى الحد األقصى) عن طريق نقر ال13
 الزر األيمن للماوس والتحديد من القائمة المختصرة.

 
 .) تحريك تعقيبات الرسم البياني عن طريق سحب النص إلى موقع جديد.14

 شريط األدوات   2.7 
 أفكار مفيدة فيما يخص التحكم | وصف مفّصل التحكم

 
N/A |  من ملف ال يمكن استيراد خطط البئر االتجاهية واألفقيةLAS عوضاً عن ذلك، يمكن إدخال/إنشاء خطط البئر يدوياً باستخدام جدول .

 convert Survey to" وظائف/ميزات أخرى 3.6إدخال خطة بئر، أو عن طريق تحويل مجموعة بيانات مسح (انظر شاشة مسوحات 

new SES Plan" ة (تحويل مسح إلى خطSES .(جديدة) لمزيد من المعلومات 

 N/A |  ال يمكن تنزيل/استيراد خطط البئر االتجاهية واألفقية من خادمWITSML. 

 
add Plan |  يضيف مجموعة بيانات جديدة ويحددها. ينسخSES  تلقائياً خصائص (السمت المقطعي العمودي، إلحاق الشبكة الخ.) رأس

  ية ويقوم بتهيئة الخطة الجديدة بقيم كهذه.الخطة من أكبر خطة مرقمة حال

 
delete Plan |  يحذف مجموعة بيانات الخطة المحددة (وربما يعيد ترقيم مجموعات بيانات الخطة الحالية المتبقية). يمكن حذف الخطة

. 1نات الخطة مرقمة بدءاً من . ومجموعات بيا1فقط إذا كان هناك على األقل مجموعتين من بيانات الخطة قبل حذف الخطة رقم  1رقم 
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عندما يكون هناك مجموعة بيانات خطة واحدة فقط، أضف أوالً مجموعة بيانات خطة جديدة ثم قم بتحديد وحذف الخطة  1لحذف الخطة رقم 
 .1الخطة رقم  2، بالتالي تصبح الخطة رقم 1رقم 

 
view digitized Plan table | ى مجموعة بيانات الخطة الكاملة بما في ذلك بيانات اإلدخال يعرض جدول البيانات التي تحتوي عل

(عمق عمودي تحت  Z، Y، Xالهدف، اإلحداثيات/الزوايا المحتسبة، اإلحداثيات/الزوايا الُمقَحمة بين النقاط الحرجة لخطة البئر وإحداثيات 
 إلى برامج أخرى لويندوز.مستوى سطح البحر). ويمكن نسخ القيم من جدول البيانات بسهولة من أجل إلصاقها 

 
export Plan data to LAS file… |  يقوم بتصدير بيانات خطة بئر اتجاهية محتسبة إلى ملفLAS  بعد تعيين مسار اإلخراج واسم

تم إنشاؤها أيضاً لتقديم محتوى البيانات  SESالمّولدة من  LAS، فإن ملفات CWLS LAS v3الملف. عالوة على أنها متوافقة مع 
 بتنسيق محدد بعالمات الجدولة وتنسيق نصي ذي عرض ثابت من أجل تعددية أكبر في التنسيقات.

 
print preview Survey report |  .يعرض معاينة لطباعة تقرير خطة البئر االتجاهية وهذا مناسب غالباً ألغراض اإلبالغ التنظيمي

ما يتضمن محتوى بيانات التقرير مجموعة بيانات المسح الكاملة، بما في ذلك وقد يحتوي رأس التقرير كثير من بيانات تعريف البئر، ك
. ويمكن طباعة التقرير بسهولة (انقر SysTVD، MapN، MapEبيانات اإلدخال الهدف، اإلحداثيات المحتسبة، اإلحداثيات العالمية 

 بالزر األيمن للماوس الستعراض الخيارات).

 PLANNER help ة الموجزة لشاشة الُمنظِّم.| يعرض المساعد 

 
N/A | ") الفرز بالنسبة للعمق المقاس غير قابل للتطبيق من شاشة المنظم. إلعادة فرزre-sort أهداف اإلدخال لخطة بئر بفعالية، يمكن ("

المعني والضغط إلصاق بيانات الهدف في أسفل جدول بيانات اإلدخال، كما يمكن حذف صفوف الهدف الداخلية عن طريق تحديد الصف 
" (معّرف) لكل هدف إدخال عند إضافة أو حذف األهداف ويتحكم رقم الهوية بكيفية IDتلقائياً برقم " SES. يتحكم Deleteعلى مفتاح 

 فرز األهداف.

 
check Survey for possible problems |  ا تسبب يفحص الخطة المحددة وبيانات الجدول بحثاً عن أحوال معروفة أو مشتبه بأنه

ر مشاكل أثناء أو بعد إحصاء خطة البئر االتجاهية. فحص جودة البيانات هذا يُطبَّق كل مرة يتم فيها إحصاء الخطة أو عندما ينقر هذا الز
 " أن تمثل في الحقيقة يدين تتصافحان. cat button. ويُقَصد باأليقونة التي تسمى أحياناً "SESشخص غير مستخدم 

 
 (F6) Compute Plan & Digitize for Graphing |  يحصي خطة البئر الكاملة استناداً إلى إدخاالت

الهدف، والتي تختلف حسب تفاصيل تصميم خطة البئر. ويحصي قيم خطة البئر الُمقحمة المنحنية الدنيا للحصول على تخطيط بياني أكثر 
  ث عرض الخارطة؛ ويقوم بتحديث عرض المقطع العمودي.انسجاماً. يقوم بتحديث الجدول المحتسب/جدول اإلدخال؛ يقوم بتحدي

 
وتتضمن خارطة خطة البئر المحتسبة العمق المقاس، االنحناء، السمت، العمق العمودي الحقيقي، الشمال، الشرق، الميل الحاد السريع، 

غاز انحناء منسجم وتواصل السمت بين والمقطع العمودي في كل محطة تصميم حرجة لخطة البئر وتتطلب وفقاً لمعايير صناعة النفط وال
المحطات. وتطابق محطة التصميم الحرجة مقطع حفرة البئر الفريدة في خطة بئر حيث تتغير حفرة البئر من خطية إلى منحنية، منحنية إلى 

حد مع إدخاالت الهدف خطية، أو منحنية إلى منحنية عند الميل الحاد السريع المختلف. وتطابق بعض محطات التصميم الحرجة واحد لوا
 لمزيد من المعلومات. البئر مالحظات تصميم خطة 4.7 إذا اقتضت الضرورة. انظر  SESويمكن توليد أخرى بواسطة 

 
lock graph extents (when zoomed) between refreshes | د التكبير) للمحاور يحافظ/يُقفل القيم الدنيا والُعظمى (عن

) فقط عندما يتم تكبير عرض toggle buttonالحالية بعد احتساب الخطة الالحق و/أو تحديث الرسم البياني. يتم تمكين زر التبديل (
البياني  بإعادة تحديد حدود محاور الرسم SESالخارطة و/أو المقطع العمودي. للتكبير، انقر واسحب إطار تكبير على الرسم البياني. ويقوم 

 بتجاوز ذلك السلوك مؤقتاً. SESافتراضياً بعد احتساب الخطة أو التحديث، كما يسمح هذا الزر لمستخدم 
  auto-update after key punch; leave un-checked if pasting data from clipboard |  يقوم

احتساب الخطة فوراً بعد أن يتم تغيير أو إضافة أي  SESعلى " (االحتساب التلقائي) في حال كان Auto Re-calcبتعيين/تحديد خيار "

إلعادة احتساب الخطة. يجب دائماً ترك  F6أو ضغط مفتاح  من بيانات هدف الخطة. وهذا يشكل بديالً عن النقر 
 )!clipboard" غير مَحدداً عند إلصاق بيانات من الحافظة (Auto Re-calcخيار "

 وظائف/ميزات أخرى 3.7 
" (شبكة التخطيط) في شاشة الُمنظِّم، Plot Gridدد مجموعة بيانات الشبكة المعنية المرتبطة بالبئر. عند تحديد "ح 
 يتم إقحام هذه الشبكة من أجل العرض.

 
قم بتعيين مرجع الشمال من حيث تكون  

. وفي حال كانت yرض الشمال لشاشة الُمنظِّم /بطاقة محور السمتات نسبية لمجموعة بيانات الخطة المحددة. وينعكس هذا التحديد أيضاً في خارطة ع
التقارب الشبكي هو الزاوية بالدرجات من سمتات مجموعة بيانات الخطة نسبية إلى الشمال الحقيقي، فعندها أدخل أيضاً زاوية التقارب الشبكية المعنية. 

. وتؤثر  سالبة/أي قيمة موجبة ركة عقارب الساعة/عكس حركة عقارب الساعةالشمال الحقيقي إلى الشمال الشبكي في موقع سطح البئر، على قاعدة ح
في المواقع اإلحداثية  TVDss Y-Xوبعرض األسطح من بيانات شبكة لـ  Y-Xالمرجع الشمالي بعملية احتساب القيم اإلحداثية -المحاِمل السمتية

، SESيتم إنشاؤه عن طريق تصدير البيانات من مسوحات  LASلرأسي ألي ملف الشرقية المحلية. ويتضمن تعيين مرجع الشمال في الجزء ا-الشمالية
 الُمنظِّم، التسجيل أثناء الَحفر، انحراف الفتحة الفني، وشاشات المقاطع العرضية.
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أدخل الزاوية بالدرجات من الشمال بشكل يعّرف السطح حيث يتم إسقاط االنحراف عليه الحتساب الطول  
 العمودي. انظر الشريحة أدناه لمزيد من المعلومات. الذي يسّمى المقطع

 
 

نشر نص/تعقيبات إشارة هدف اإلدخال لخطة البئر  SES" إذا كان ينبغي على Show Referenceقم بتعيين/تحديد خيار " 
 هذا الخيار. " لتحديث الرسوم البيانية بعد تغييرRefreshفي منظر خارطة شاشة الُمنظِّم ومنظر المقطع العمودي. انقر "

 

يتم ملء جدول شاشة الُمنظِّم العلوية  
ق العمودي ببيانات إدخال مستهدفة لتصميم خطة بئر. تبدأ كل خارطة بئر بتعريف كامل لنقطة ترابط خطة البئر للعمق المقاس، االنحناء، السمت، العم

) لجدول 0عند نقطة الترابط هذه). عندما يكون الصف األول (تعريف=الحقيقي، الشمال، الشرق (الميل السريع الحاد هو فارغ/غير معّرف بطبيعته 
كتذكرة. عندما يتم تحديد بيانات نقطة الترابط بالكامل، يتم تلوين خلفة الخلية  "tieبيانات اإلدخال الهدف له التركيز، تتغير بطاقات العمود لتتضمن "_

ID=0 .(األخضر يعني شيء جيد) بأخضر  فاتح 
 

ت إدخال الهدف لتصميم أدخل بيانا 
لمزيد من المعلومات) ويتبع قواعد تخطيط اآلبار االتجاهية  مالحظات تصميم خطة البئر 4.7 أنواع أربعة من األهداف (انظر SESخطة البئر. ويدعم 

ى نوع الهدف استناداً إلى األعمدة التي تحتوي األرقام، ويتم تلوين خلفية تعريف عل SESلصناعة النفط والغاز. وفي صف البيانات المستهدفة، يتعرف 
لجمع عدداً غير محدود من مقاطع الفتحات "الهدف" لتمثيل أي  SESخلية العمود باألخضر الفاتح (أخضر يعني شيء جيد). ويمكن استخدام ُمنظِّم 

 ثية األبعاد.دائرية ثال-خطة بئر مكونة من مقاطع فتحة خطية وقوسية
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سبة كلياً جدول وتُعرض النتائج الُمحتََسبة عند النقاط الحرجة لخطة البئر في جدول بيانات اإلدخال السفلى في شاشة المنظم. وتكمِّل خطة البئر المحت

ال المستهدفة وقواعد تخطيط البئر لصناعة العمق المقاس/االنحناء/السمت/الشمال/الشرق/الميل السريع الحاد/المقطع العمودي استناداً إلى بيانات اإلدخ
، ولكن يمكن إنجاز الكثير من جدول إدخال واحد! إذا تم اإلبالغ SESالنفط والغاز. ال ريبة أن شاشة الُمنظِّم هي على األرجح أكثر الشاشات تعقيداً في 

 البئر العامة البئر مالحظات تصميم خطة 4.7 مساعدة. انظر عن خطأ عند محاولة احتساب خطة بئر، فيرجى قراءة رسالة الخطأ بعناية للحصول على 
 لمزيد من المعلومات.

 

أنه أعد رسم الرسوم البيانية لعرض الخارطة والمقطع العمودي للخطة المحددة الحالية. ال يعيد هذا الطلب احتساب خطة البئر االتجاهية إال  
عالجة أي تغييرات تم إدخالها بخصوص عرض بيانات الشبكة، إعدادات عرض/إخفاء مرجع الخطة، وإعدادات إيقاف تشغيل التكبير وأي خطة يقوم بم

عند تحديد رقم الخطة في مربع  CTRLتكون محددة حالياً. وإلعادة رسم الرسوم البيانية تلقائياً عند تحديد خطط مختلفة، اضغط باستمرار على مفتاح 
 لقائمة على امتداد الجانب األيسر للشاشة.ا

 

رسم بياني انقر مزدوجاً أو انقر بواسطة الزر األيمن للماوس على الرسم البياني  لنسخرسم بياني.  نسخأعرض مربع حوار ليذكرك بكيفية  
)، emf/wmf/bmp/jpg/pngورة (مثل، " (تصدير). وعند التصدير يمكنك اختيار/تعيين تنسيق الصExportواستخدم ميزة الرسم البياني "...

 ).dpi/ملف/طابعة)، الحجم، والدقة/نقطة بالبوصة (clipboard-الحافِظةالوجهة (
 

رسم بياني انقر مزدوجاً أو انقر بواسطة الزر األيمن للماوس على الرسم  لطباعةرسم بياني.  طباعةأعرض مربع حوار ليذكرك بكيفية  
" (تصدير). وعند التصدير يمكنك اختيار/تعيين تنسيق الصورة (مثل، Exportلبياني "...البياني واستخدم ميزة الرسم ا

emf/wmf/bmp/jpg/png) الوجهة ،(الحافِظة-clipboard) ملف/طابعة)، الحجم، والدقة/نقطة بالبوصة/dpi.( 
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لمواقع على امتداد الخطة في عرض " إلقحام وعرض سطح (أسطح) مجموعة بيانات الشبكة الملحقة في اPlot GRIDحدد خيار " 
يانات الشبكة. المقطع العمودي. وتحتاج إحداثيات موقع سطح البئر الموجودة في النظام اإلحداثي العالمي نفسه إلى إعادة إدخال من أجل إقحام مجموعة ب

إحداثيات مجموعة بيانات الشبكة الثالث األقرب  SESتثليث مستوي لإلقحام. في كل إحداثية خطة مقحمة شماالً وشرقاً، يجد  SESويستخدم برنامج 
إعداد  2.3) (انظر Grids". ويمكن إعداد ألوان وأسماء طبقة السطح من شاشة الشبكات (Zويحتسب السطح. بعد ذلك، يتم إقحام السطح لتوليد قيمة "

 لمزيد من المعلومات).  بيانات الشبكة
 

" هي سطح شبكة يتم إقحامها على امتداد مسار حفرة البئر المخططة. وتم معايرة خطة البئر فعلياً باستخدام سطح PAYZONEفي الصورة أدناه، "
ة. على شبكالشبكة. تكبير منظر المقطع العمودي وتطبيق تبديل تأمين شريط األدوات يمكن أن يكون مفيداً عند الضبط الدقيق لخطة بئر باستخدام سطح 

(نقطة االنطالق) ثم زاوية االنحراف الهابطة إلعداد خطة بئر باستخدام مجموعة بيانات  KOP(العمق المقاس) إلى  dMDسبيل المثال، تم معايرة 
 قدم لتركيبة فتحة سفلية منفذة. 100درجة/ 12ثالثية األبعاد إلرشاد التوقع المحدد بـ 
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هذه (المربع المنسدل العلوي األيسر) لتعيين عرض جدول إخراج النتائج  SESيمكن استخدام إعداد تخصيص مستخدم  
جدول اإلخراج ما ينفي الحاجة إلى أشرطة التمرير المحتسبة. إذا كان شاشة الحاسوب عريضة، فيتم اختيار التحديد األسفل غالباً لعرض العرض الكامل ل

 األفقية في جدول اإلخراج.

 العامة  مالحظات تصميم خطة البئر 4.7 

 
صالحة  عند تصميم أو تحديد خطة بئر، خذ بعين االعتبار احتساب الخطة بعد إضافة كل هدف إدخال جديد. وهذا يساعد في ضمان أن معالِم خطة البئر

 وفقاً لقواعد صناعة النفط والغاز. وتُقدم النتائج المحتسبة في الجزء األسفل لشاشة المنظم. SESيتوقع  ومتوافقة مع ما
 

من أنواع األهداف، خاصة إذا كان االنحراف و/أو السمت ليسا أرقاماً  4أو  2ومن المستحسن جداً اتباع االقتراح المذكور أعاله عند استخدام النوع 
درجة) في حال تطلب األمر احتساب الخطة لتحديد األرقام  23.435980298جداً نسخ وإلصاق األرقام غير البسيطة (مثل، "بسيطة". من المستحسن 

 لتغذية "الهدف" التالي.
 

هي من  1لهدف=هي نقط الترابط وهوية ا 0بالنسبة لآلبار الثنائية األبعاد، ما يلي قد يساعد في التصميم المعني. في كل حالة، يُفترض أن هوية الهدف=
 لنقطة االنطالق، وهما يكونا قد تم تحديدهما سلفاً. 2النوع 

 
 إلى العمق اإلجمالي لحفرة البئر. 1االنحراف (بناء وحفظ أو إسقاط وحفظ): النوع 

 
 إلى العمق اإلجمالي لحفرة البئر. 1لبدء مقطع البناء األسفل، النوع  1البناء المزدوج: النوع 

 -أو-   
 إلى العمق اإلجمالي لحفرة البئر. 2إلى االنحراف والسمت األخير، النوع  4لبدء مقطع البناء األسفل، النوع  1دوج: النوع البناء المز

 
 إلى العمق اإلجمالي لحفرة البئر. 1لبدء مقطع االنحدار، النوع  1: النوع S-النوع

 -أو-   
 إلى العمق اإلجمالي لحفرة البئر. 2اف والسمت األخير، النوع إلى االنحر 4لبدء مقطع االنحدار، النوع  1: النوع S-البناء
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 ما تقدم ما هو إال اقتراحات. وعلى أساس أنواع "الهدف" األربعة المسموح بها، هناك طرق متعددة إلنشاء خطة بئر متماثلة.

 كيف يمكن إدراج أهداف بين األهداف الحالية 5.7 
أسفل جدول إدخال هدف خطة البئر. ولكن يجب أحياناً إدراج الهدف فوق هدف حالي. هناك طريقتان للقيام  تُضاف أهداف خطة البئر الجديدة عادةً في

 في جدول إدخال هدف خطة البئر. بإدراج الهدف
 

 " إلدراج صف فارغ في األعلى.IDالطريقة األولى: انقر مزدوجاً ضمن خلية "
 

 
 

 
 

أهداف  3طة فارغ فوق الصف الحالي. على سبيل المثال، افترض كما هو مبين أعاله أن هناك " إلدراج صف هدف خIDانقر مزدوجاً ضمن خلية "
عندها يتم إدراج صف هدف فارغ  3" في الصف ID. انقر مزدوجاً داخل العمود المسمى "3والهدف  2واآلن تريد أن تدرج هدف جديد بين الهدف 

 ).ID=4يصبح  ID=3(الصف القديم  ID=3جديد في أعلى ما كان 
 

 واإللصاق جديد في األسفل ومن ثم قم بالقص الطريقة الثانية: أضف هدف
 

 2أهداف (صفوف) واآلن تريد إدراج هدف جديد بين الهدف  3اجمع قص وإلصاق الصف لإلدراج الجوهري. على سبيل المثال، افترض أن هناك 
وقم بالقص باستخدام النقر باستخدام زر الماوس  4والصف  3م حدد الصف . أدخل بيانات مستهدفة جديدة كسجل جديد في األسفل. ومن ث3والهدف 

) في أسفل الجزء األسفل للجدول ثم asterisk). بعدها، انقر باستخدام زر الماوس األيمن على العالمة النجمية (Cutاأليمن فوق التحديد ثم انقر قص (
 ) على قائمة االختصارات.Pasteانقر إلصاق (

 ر أفقي معقّد ثالثي األبعادتصميم بئ 6.7 
") عبارة عن مسار بئر اتجاهي مكون من واحد أو أكثر من مقاطع الثقب بمنظر خارطة يمكن تدويره، مثل، مقطع الثقب 3D wellالبئر ثالثي األبعاد ("

عمودي وحيد. يعد تصميم بئر ثالثي األبعاد  حيث يتغير السمت المخطط. ويتمثل تعريف آخر للبئر ثالثي األبعاد في خطة بئر ال تتواجد كلياً ضمن سطح
م.  أكثر تعقيداً من تصميم بئر ثنائي األبعاد (سمت متواصل) ألن عدد درجات الحرية تزداد لدى المصمِّ

 
بقة، الميل المنحرف وتتمثل القيود التي توجد عادةً في تصميم بئر أفقي معقد ثالثي األبعاد في موقع السطح، تالصق تركيبة العمق العمودي الحقيقي للط

حفر األقصى المسموح به للتصميم ألي مقطع ثقب بحكم عوامل متعددة، والخط المعّرّ◌ف بواسطة نقطتين على األقل في منظر الخارطة والذي ينبغي 
ليس مستقيماً مع خط مستقيم مرسوم  المسار المخطط على امتداده في الطبقة (السمت الهدف الجانبي). بالنسبة للبئر ثالثي األبعاد، فإن خط الهدف الجانبي

 من موقع سطح البئر، من هنا الحاجة إلى الدوران.
 

ونظراً إلى خط/السمت الهدف الجانبي المفضل وهدف تالصق العمق العمودي الحقيقي الهدف، هناك عدد غير محدود من المسارات المخططة التي 
ليس هناك حجم واحد يناسب الكل عند تصميم هذا النوع من اآلبار، واستناداً إلى يمكن تصميمها للحصول على خط/سمت هدف جانبي وتركيبة. و

يتطلب األمر بعضاً تفضيالت المسافات والسمتات والبناء/التدوير والتدرج وربما اآلبار القريبة، فإن تركيبة التصميم سيتم إنشاؤها لتلبية جميع القيود. و
 قي معقد ثالثي األبعاد.من التكرار/الحل وهو طبيعي لتصميم بئر أف

 
إلى خطوتين.  SESلتصميم بئر أفقي معقد ثالثي األبعاد. وحل هذه المشكلة الرياضية المفتوحة جداً يكمن في تقسيم التصميم في  SESويمكن استخدام 

يل المثال، فيما يلي لدينا إحداثيات تمثل خط/سمت الهدف الجانبي. على سب SES) "نموذجية" في 1في الخطوة األولى، يتم إنشاء خطة بئر (خطة رقم 
باستخدام علم المثلثات. العمق العمودي  SESدرجة خارج  269.64الشمال والشرق لكعب ومرتكز بئر أفقي مفضل من حيث تم احتساب سمت بـ 

بمنظر الخارطة من حيث ينبغي أن يتواجد تزود فقط  1قدم كقيمة تقريبية ولكنها ليست مهمة في الخطوة األولى ألن الخطة رقم  6000المقاس معيّن إلى 
 البئر األفقي ثالثي األبعاد.
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) ويتم ملؤها بتركيبية تصميم خطة بئر تلبي جميع القيود للبئر ثالثي األبعاد. عند احتساب الخطة 2وفي الخطوة الثانية، تُضاف خطة أخرى (خطة رقم 
. وبتكبير وإقفال حدود الرسم البياني والتكرار لرؤية أين 1رطة عند مواقع من الخطة رقم رموزاً رمادية اللون في منظر الخا SES، يعرض 2رقم 

 على النحو المناسب. 2، فقد يتم معايرة الخطة رقم 1بالمقارنة مع الخطة رقم  2تتناسب الخطة رقم 
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 3م تحديد أن البناء األول و/أو تدرج التدوير ينبغي أال يتجاوز في المثال أعاله فإن خطة البئر مصممة من نقطة االنطالق إلى العمق اإلجمالي. وت
قدم بحكم قدرات تركيبة  100درجة/ 12قدم لخفض إجهاد أنابيب الحفر الصاعد، كما ينبغي أال يتجاوز البناء األخير و/أو تدرج التدوير  100درجات/

ام المخطط. كان التصميم ثالثي األبعاد المختار قسم بناء أولي تم اتباعه ببناء نهائي الثقب األسفل المخطط، وإجمالي االنحراف عند العمق المقاس، واإلتم
درجة) لقسم البناء  170درجة) وسمت ( 50.47ومقطع التدوير األيمن في الجانب. لذلك، فإن المعالم الحرجة للمعايرة في المثال كانت انحراف نهائي (

اني ومقطع ثقب التدوير األيمن الذي يهبط على خط/سمت الهدف الجانبي المفضل. وبعد حل ذلك الجزء، تم األول، والذي يقود بعد ذلك إلى البناء الث
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قدم للعمق العمودي  6000تحديد نقطة االنطالق للعمق العمودي الحقيقي (يساوي عمق مقاس نقط الترابط) بسهولة عبر االحتساب الرجعي للهبوط عند 
. وتم 1قاس لخط الهدف الجانبي تم تحديده بواسطة ضمان أن يهبط طوله على العمق المقاس المعروض من الخطة رقم الحقيقي. أخيراً، فإن العمق الم
بصورة إضافية باستخدام بيانات الشبكة  SESدرجة من العمق المقاس األخير. ويتم دعم تخطيط البئر في  255.816تحديد سمت المقطع العمودي 
لوجي خالل تصميم خطة البئر. وفي نهاية المطاف، يمكن إضافة آلية حل مخصص لتصميم خطة البئر المعقد ثالثي األبعاد للردود الفورية للنموذج الجيو

 لتسهيل عملية المعايرة/التكرار. SESإلى 

72B7.7 العارض ثالثي األبعاد 
إعدادات العرض االفتراضية المختلفة بداية استناداً إلى  عرض مشاهد ثالثية األبعاد لمسارات البئر وبيانات الشبكة ذات الصلة. وتُطبَّق SESيمكن لـ 

 Single Wellالبئر المنفرد ( نمط (العارض ثالثي األبعاد). ويمكن فتح العارض ثالثي األبعاد في  3D Viewerالوضع المحدد عند فتح شاشة 
mode البئر المتعدد ( نمط) أوMulti Well modeوحات.) من شاشة الُمنظِّم ومن شاشة المس 

 

عرض مشهداً ثالثي األبعاد تفاعلي لبيانات محددة، بدءاً من وضع/نموذج عرض خاص. عالوة  
 " للبئر يمكنها التأثير في العارض الثالثي األبعاد. Well Group" وقيمة "Plot Gridعلى ذلك، فإن خيار "

 
 مربع المنسدل.وتتوفر في شاشة الُمنظِّم خمسة أنماط لعرض العارض ثالثي األبعاد من ال

 
"Plan"  (نمط البئر المنفرد) 

 خطة محددة برسم بياني باستخدام إعدادات العرض المتوارثة. 
 

"Plans"  (نمط البئر المنفرد) 

 خطة محددة برسم بياني وخطط أخرى من البئر نفسه. 
 

"Surveys & Plans"  (نمط البئر المنفرد) 

 حات من البئر نفسه.خطة محددة برسم بياني وخطط أخرى، ومسو 
 

"Well Group | Plans(نمط بئر متعدد) " 

 ".Well Groupخطط برسوم بيانية من جميع اآلبار بنفس قيمة " 
 

"Well Group | Surveys & Plans(نمط بئر متعدد) " 

 ".Well Groupخطط برسوم بيانية ومسوحات من جميع اآلبار بنفس قيمة " 
 

االستدارة/التكبير/التحريك الفوتوغرافي لى طول الجانب األيسر من شاشة العارض ثالثي األبعاد ويدعم الرسم البياني وتتوفر خيارات عرض مختلفة ع
ثم اسحب الماوس إلى أعلى/أسفل للتكبير/التصغير؛ اضغط  CTRLالتفاعلي (اسحب الرسم البياني بالماوس لتدوير العرض؛ اضغط باستمرار مفتاح 

التي  المتوارثةثم اسحب الماوس للتحريك الفوتوغرافي) وتصدير الصورة. فيما يلي لقطة شاشة لشاشة العارض ثالثي األبعاد  SHIFTباستمرار مفتاح 
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". تُعرض "مخططات" الخطة كمخطط ثالثي األبعاد مبعثر، ويمثل المثال الحقيقي أدناه بئر ثالثي األبعاد معقد Planتم الوصول إليها باستخدام نمط "
 .Alaskan North Slopeمن منطقة 

 

 

147B1.7.7 خيارات العارض 
. ويمكن اآلن عرض واستكشاف مسوحات متعددة وخطط متعددة من SESتتضمن شاشة عارض ثالثي األبعاد محسنة في هذا اإلصدار من برنامج 

كيفية تهيئة  SESشاشة الُمنظِّم لبرنامج . وتخبر الخيارات التي يتم إعدادها من SESوأسطح بيانات الشبكة في برنامج —واحد أو أكثر من اآلبار
 العارض ثالثي األبعاد وأي بيانات يقوم بتضمينها. 

 
ل إلى وفيما يلي تفاصيل خيارات العارض ثالثي األبعاد. العديد من الخيارات األكثر شيوعاً مندمجة في الشاشة للوصول السريع فيما يمكن الوصو

 " (خصائص المخطط المتقدمة).Advanced Chart Propertiesخيارات أكثر تقدماً عن طريق زر "...
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" للوصول إلى عدد كبير من خيارات الجلسة من أجل التهيئة اإلضافية لعرض مخطط ثالثي Propertiesيفتح مربع حوار " 
 " أدناه ترمز إلى مربع حوار خصائص المخطط المتقدمة هذا.ACPاألبعاد. لإلشارة، فإن التسمية المختصرة "

 
 

(خصائص المخطط المتقدمة)،  ACPلعرض بطاقة اسم بئر كنص ثنائي األبعاد في أعلى المخطط. انظر  "Titleقم بتعيين/تحديد خيار " 
 " لمزيد من اإلعدادات.Labelsعالمة تبويب "

 
لمخطط تدرج مجموعات ) في الجانب األيمن لlegend" (وسيلة توضيح) لعرض وسيلة توضيحية (Legendقم بتعيين/تحديد خيار " 

(خصائص المخطط المتقدمة) لمزيد من اإلعدادات. يمكنك أيضاً مراجعة خصائص المخطط المتقدمة،  ACPالبيانات التي يُنشئ مخططاً لها. انظر 
ن أجل " مLegend"، وانظر عالمة تبويب "Properties"، حدد صف مجموعة بيانات معينة، انقر "Presentation Groupsعالمة تبويب "

 إعدادات إضافية.
 

أن يستخدم قيمة تعليق لمجموعة بيانات بدالً من وصف عام  SESإذا كان ينبغي على  " (تعليق)Commentقم بتعيين/تحديد خيار " 
 "، الخ.) في وسيلة التوضيح.Survey 1"، "Plan 2تلقائي لمجموعة بيانات (مثل، "
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محاور الشمال، الشرق والعمق العمودي الحقيقي، عالمات تجزئة مطابقة، وبطاقات عالمة  " (محاور) لعرضAxesقم بتعيين/تحديد خيار " 
" (شرق)، أو Categories" (عمق عمودي حقيقي)، "Left"، حدد "Axes، عالمة تبويب " ACPتجزئة مطابقة في المخطط. انظر 

"Series" " (شمال) ومن ثم انقر زرProperties.لمزيد من اإلعدادات " 
 

" لعرض بطاقة المحاور المعنية في المخطط. إذا كان العارض ثالثي األبعاد TVD"، و/أو "East"، "Northم بتعيين/تحديد خيارات "ق 
 " على التوالي.TVDss" و "Grid Y" ،"Grid Xمفتوحاً في نمط البئر المتعدد، فإن هذه الخيارات ستُقرأ على النحو التالي: "

 

ألبعاد مفتوحاً في نمط البئر المنفرد، فإن مجموعات البيانات ستُنشئ لها مخططاً باستخدام اإلحداثيات المحلية شمال، إذا كان العارض ثالثي ا 
قي إلى شرق، عمق عمودي حقيقي. إذا كان العارض ثالثي األبعاد مفتوحاً في نمط البئر المتعدد، فيتم تحويل إحداثيات شمال، شرق، عمق عمودي حقي

 على التوالي، بما في ذلك الشمال الحقيقي المناسب الستدارات الشمال الشبكي حيثما ينطبق.  TVDssو GridY، GridXة إحداثيات عالمي
 

" لعرض خطوط الشبكة في الجدار األيسر (عمق عمودي حقيقي مقابل سطح شمالي والشرق كحد Grid Leftقم بتعيين/تحديد خيار " 
" لمزيد من Gridlines" ثم عالمة تبويب "Properties"، انقر زر "Series" أو "Left، حدد ""Axes، عالمة تبويب "ACPأدنى). انظر 

 اإلعدادات.
 

لعرض خطوط الشبكة في الجدار الخلفي (عمق عمودي حقيقي مقابل السطح الشرقي والشمال  "Grid Backقم بتعيين/تحديد خيار " 
" Gridlines" ثم عالمة تبويب "Properties"، انقر زر "Categories" أو "Left"، حدد "Axes، عالمة تبويب "ACPكحد أقصى). انظر 

 لمزيد من اإلعدادات.
 

لعرض خطوط الشبكة في جدار األرضية (عمق شرق مقابل سطح شمالي وعمق عمودي حقيقي  "Grid Floorقم بتعيين/تحديد خيار " 
" ثم عالمة تبويب Properties"، انقر زر "Series" أو "Categories"، حدد "Axes، عالمة تبويب "ACPكحد أقصى). انظر 

"Gridlines.لمزيد من اإلعدادات " 
 

 " إلضافة مسافة بيضاء إضافية حول مساحة الرسم البياني العام ثالثي األبعاد. Marginsقم بتعيين/تحديد خيار " 
 

لجدار الخلفي، وجدار األرضية للرسم البياني ثالثي األبعاد. واللون " لعرض أسطح صلبة في الجدار األيسر، اWallsقم بتعيين/تحديد خيار " 
 " لمزيد من اإلعدادات.Walls، عالمة تبويب "ACPاألبيض هو اللون االفتراضي للجدار، ولكن يمكن تغييره إلى إعدادات مختلفة باستخدام 

 
 ACPخلفي وجدار األرضية إلى لون غير األبيض. انظر " لتعيين الجدار األيسر، الجدار الWall Colorقم بتعيين/تحديد خيار " 

 (خصائص المخطط المتقدمة)، لمزيد من اإلعدادات.
 

(أو عمق عمودي تحت  0" لعرض سطح أفقي شفاف جزئياً عند عمق عمودي حقيقي=Surf. Planeقم بتعيين/تحديد خيار سطح " 
محدداً فإن السطح األفقي قد ال يكون مرئياً في حدود المقياس الحالية. انظر %" TVD Zoom Deepest X). إذا كان خيار "0مستوى سطح البحر=

ACP" عالمة تبويب ،Axes" حدد ،"Left" انقر زر ،"Properties" ثم عالمة تبويب "Const Lines.لمزيد من اإلعدادات " 
 

"، حدد Axes، عالمة تبويب "ACPظر . ان0" لعرض سطح عامودي شفاف جزئياً عند شرق=N/S Planeقم بتعيين/تحديد خيار " 
"Categories" انقر زر ،"Properties" ثم عالمة تبويب "Const Lines.لمزيد من اإلعدادات " 

 
"، حدد Axes، عالمة تبويب "ACP. انظر 0" لعرض سطح عمودي شفاف جزئياً عند شمال=E/W Planeقم بتعيين/تحديد خيار " 

"Series" انقر زر ،"Properties "" ثم عالمة تبويبConst Lines.لمزيد من اإلعدادات " 
 

، ACP. انظر 0" لعرض شريط ملّون شفاف جزئياً يُبرز محور الشمال/الجنوب عند شرق=N/S Stripeقم بتعيين/تحديد خيار " 
 عدادات." لمزيد من اإلStripes" ثم عالمة تبويب "Properties"، انقر زر "Categories"، حدد "Axesعالمة تبويب "

 
، ACP. انظر 0" لعرض شريط ملّون شفاف جزئياً يُبرز محور الشرق/الغرب عند شمال=E/W Stripeقم بتعيين/تحديد خيار " 

 " لمزيد من اإلعدادات.Stripes" ثم عالمة تبويب "Properties"، انقر زر "Series"، حدد "Axesعالمة تبويب "
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حدود محور العمق العمودي الحقيقي األدنى بشكل يكبّر المقياس العمودي بفعالية ويدفع لتغيير %” Deepest X“قم بتعيين خيار  
من المربع المنسدل لتخصيص ” X“%محدداً يمكن تحديد مستوى التكبير %” Deepest X“البيانات الضحلة خارج مجال الرؤية. عندما يكون خيار 

"، انقر Left"، انقر "Axes، عالمة التبويب "ACPمودي الحقيقي األدنى/األعظم، انظر العرض/الرؤية بصورة أفضل. إلعداد حدود محور العمق الع
 " لمزيد من اإلعدادات.Scale" ثم عالمة التبويب "Propertiesزر "

 

وعندما يتم تحميل العارض ثالثي األبعاد من شاشة المسوحات، فإن مجموعة بيانات المسح لشاشة   
(مسح غير نشط). انقر زر لوحة ” Inactive Survey“(مسح نشط) وبالتالي فإن كل مسح آخر (إذا وجد) يعد ” Active Survey“المسوحات تعد 

لتغيير األنبوب إلى خط ثالثي  0) لتغيير عرض أنبوب العرض لمسار المسح المعني، بما في ذلك Widthاأللوان لتغيير اللون المعني. حدد العرض (
تغيير كيفية سحب التعبئة المتدرجة لألنبوب أو التخصيصات األخرى للعرض. لمزيد من ” Style 2“أو ” Style 1“حت األبعاد. ويمكن لتحديد خيار ت

"، وقم بتغيير اإلعدادات من Properties"، حدد صف لمسح معين، انقر زر "Presentation Groups، عالمة تبويب "ACPالمعلومات، انظر 
"، وقم بتغيير نقطة نهاية Fill Effect"، انقر زر "Line"، حدد الصف الذي يحتوي على "Uniform Appearanceهناك (مثل، عالمة تبويب "

 األلوان المتدرجة، الشفافية، الخ.).
 

)، فإن مجموعة بيانات الخطة لشاشة الُمنظِّم تعد Plannerوعندما يتم تحميل العارض ثالثي األبعاد من شاشة الُمنظِّم ( 
“Active Survey ”طة نشطة) وبالتالي فإن كل خطة أخرى (إذا وجدت) تعد (خ“Inactive Survey ” (خطة غير نشطة). عندما يتم تحميل

". انقر زر لوحة األلوان Inactive Plan"، عندها تعد كل الخطط "Plansالعارض ثالثي األبعاد من شاشة المسوحات باستخدام قالب بما في ذلك "
، عالمة ACP) مسار البئر المخطط له. لمزيد من الخيارات، انظر display) عرض (widthاً لخط لتغيير عرض (لتغيير اللون المعني. حدد عرض

"، وقم بتغيير اإلعدادات من هناك (مثل، عالمة تبويب Properties"، حدد صف لخطة معينة، انقر زر "Presentation Groupsتبويب "
"Uniform Appearance على ""، حدد الصف الذي يحتويLine" انقر زر ،"Border.(.وقم بتغيير لون الخط، عرض الخط الخ ،" 

 

من شاشة الُمنظِّم عندما يكون العارض ثالثي األبعاد محمَّالً، يتم االستعالم عن بيانات الشبكة ” Plot Grid“عندما يُحّدد  
 3D") و/أو كسطح ("3D Pointsكنقاط ثالثية األبعاد مبعثرة (" — والعودة في جوار مسار البئر وجعله متوفراً للعرض. يمكن عرض بيانات الشبكة

Surface ("— .لكل طبقة شبكة متوفرة. ويتم تحديد مجموعة بيانات شبكة الملحقة من شاشة الُمنظِّم لمجموعة بيانات الخطة المعنية 
 

 color sync'd toالمعنية كسطح. قم بتعيين/تحديد خيار "" (سطح ثالثي األبعاد) لعرض مجموعة البيانات 3D Surfaceقم بتعيين/تحديد خيار "
TVD" لتغيير لون السطح ثالثي األبعاد حسب العمق العمودي الحقيقي بدالً من لون "zone" (المنطقة) كلون ثابت. قم بتعيين/تحديد خيار "contour 

on floorتوى األعمق للعمق العمودي الحقيقي. على سبيل المثال، تعيين خيار " لـ "تسطيح" مشهد بيانات منظر بيانات الشبكة لعرض السطح عند المس
"color sync'd to TVD" و "contour on floor.يعرض نوع خارطة اإلحاطة للعرض ضمن الرسم البياني ثالثي األبعاد " 

 
كة معنية. ويمكن عرض النقاط ثالثية األبعاد مع أو " (نقاط ثالثية األبعاد) لعرض الرموز عند كل نقطة بيانات شب3D Pointsقم بتعيين/تحديد خيار "

تكن األسطح  دون خيار السطح ثالثي األبعاد. وتعمل النقاط ثالثية األبعاد كمنظر "هيكل" كما يمكن تدوير الرسم البياني وتكبيره بصورة أسرع إذا لم
 تُعرض أيضاً. ويمكن اختبار الشبكات الكثيفة.

 
" (سطح) معين أو Surface"، حدد صف "Presentation Groupsطط المتقدمة)، عالمة تبويب "(مراجعة خصائص المخ ACPانظر 

"Point" (نقطة) لنوع عرض مجموعة البيانات، وانقر "Properties.(خصائص) من أجل إعدادات إضافية " 
 

نظر خارطة ثنائية األبعاد (شمال لعرض منظر ثالثي األبعاد من الرأس؛ بفاعلية: تنسيق م” 2D) Map View“(قم بتعيين/تحديد  
 مقابل الشرق). قم بإلغاء تحديد خيار هذا العرض للعودة إلى الرسم البياني للمنظر ثالثي األبعاد.
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 -ثالثي األبعاد  -ثنائي األبعاد 
 

تتساوى  " لعرض محاور الشمال/الجنوب والشرق/الغرب عامة لقياسها؛ مثل، حيثApprox .To Scaleقم بتعيين/تحديد " 
غير محدد عندها يتم تحديد نطاق محور الشرق ونطاق محور الشمال من نطاقات البيانات ” Approx .To Scale“قيم الشبكة الرئيسية. إذا كان خيار 

 المعنية وقد تختلف قيم محور قيم الشبكة الرئيسية المعنية، وبالتالي قد ال تبدو الخارطة مرسومة حسب القياس األفقي.
 

 -عدم قياس -قياس

 -عدم قياس -قياس
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148B2.7.7 أمثلة خطة العارض 
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 هام جداً  8.7 
شرق) في ) تم إدخال إحداثيات وزوايا إحداثيات نقطة الترابط لخطة البئر (العمق المقاس، االنحراف، السمت، العمق العمودي الحقيقي، الشمال، ال1

 ).ID=0الصف األول لجدول اإلدخال (عند 
 

لتحديث احتساب خطة  F6" أو اضغط مفتاح Calculate PLANإذا تم تغيير خطة البئر أو سمت المقطع العمودي بأي طريقة كانت، فانقر ".) 2
 البئر للخطة المحددة.

 
، شرق) = ، اإلحداثيات المحلية عند (عمق مقاس، عمق عمودي حقيقي، شمالZ، السطح X.) من خصائص البئر، يجب أن تساوي إحداثيات السطح 3
 ) لإلقحام المناسب لمجموعة بيانات الشبكة الجيولوجية والعرض. 0،0،0،0(

 
في النظام اإلحداثي نفسه وذلك ألن مجموعة بيانات الشبكة  Yوالسطح  X.) للعرض المناسب للسطح الجيولوجي، يجب أن تكون إحداثيات السطح 4

 خال إذا كانت السمتات نسبية بالنسبة الشمال الحقيقي.الملحقة وزاوية تقارب الشبكة بالدرجات تحتاج إلى اإلد
 

 .) إذا تغيرت وحدات البئر (مثل، من قدم إلى متر)، فحدد كل خطة وأعد احتساب كل خطة.5
 

ر النقر في مكان .) إذا كان حاسوبك ال يستجيب إلى الطباعة باستخدام لوحة المفاتيح، فاجعل جميع الرسوم البيانية خارج التركيز (مخطط أرجواني) عب6
 ).http://support.microsoft.com/kb/210608/en-us. هذا يمثل فشل في تطبيق مايكروسوفت ()"clicking-elsewhere"( آخر

 مفاتيح التشغيل السريع 9.7 
 " انقر مزدوجاً داخل خليةIDإلدراج صف هدف إدخال فارغ مباشرةً فوق الصف الحالي " 

  الرسم البياني للتكبير.اسحب إطار مستطيل الشكل إلى 

 .وعند تكبير الرسم البياني استخدم عجلة الماوس للتمرير األفقي 

  نقر مفتاحF6 " مثل نقر زر شريط أدوات الُمنظِّمCalculate PLAN" 

 CTRL –  ضغط مفتاحControl حديث الرسوم أثناء نقر رقم خطة مختلفة يقوم بتحديث الرسوم البيانية (التنقل/تحميل البيانات أسرع دون ت
 " (تحديث) لتحديث الرسوم البيانية).Refreshالبيانية؛ انقر زر "

 CTRL –  ضغط مفتاحControl  أثناء تحديد بئر مختلف من المربع المنسدل والُمُسوحات/الُمنظِّم ال يقوم بتحديث الرسوم البيانية
 " (تحديث) بالترتيب لتحديث الرسوم البيانية)Refresh(التنقل/تحميل البيانات أسرع دون تحديث الرسوم البيانية؛ انقر زر "

 أفكار مفيدة 10.7 

 
كي يجري توجيه جيولوجي فني. يمكن أن تتوفر خطة بئر معّرفة ومحتَسبة في شاشة الُمنظِّم  SESخطة البئر ليست مطلوبة الستخدام  •

 م، وشاشات المقاطع العرضية.المعالِ  انحراف الفُتحة الفني، التوجيه الجيولوجي/ُمَدْوِزن لالستخدام من

للمقطع العمودي ال يتطابق مع الحقل، ولكن إحداثيات الشمال/الجنوب والشرق/الغرب تتطابق، عندها ال يكون سمت  SESإذا كان احتساب  •
من رأس أو ذيل والقيمة المستعملة بواسطة الحقل ليست هي نفسها. حدد سمت المقطع العمودي القابل للتطبيق  SESالمقطع العمودي ضمن 

 تقرير خطة البئر االتجاهية الرسمية. تم إدخال سمت المقطع العمودي في الجزء الرأسي لشاشة الُمنظِّم.

الستخدامها في برنامج آخر،  SESمن   X-Y-TVDssأو إذا كان يتم تصدير قيم عالمية محتسبة  SESإذا كان يتم إقحام بيانات شبكة في  •
أن يتبيّن ما إذا كان ينبغي أن تكون المحاِمل السمتية  SESل لخطة البئر على نحو صحيح. ينبغي على مستخدم فمن المهم تعيين مرجع الشما

ب لخطة البئر من شمال الشبكة أم من الشمال الحقيقي. إذا كان ينبغي أن تكون السمتات نسبية إلى الشمال، فينبغي الحصول على قيمة التقار
شمال الحقيقي إلى الشمال الشبكي عند السطح، الحركة حسب عقارب الساعة تكون موجبة) من الشخص الذي الشبكية (زاوية بالدرجات من ال

  ولّد مجموعة بيانات الشبكة وإدخالها إلى الجزء الرأسي لشاشة الُمنظِّم.

 . وهي:SESهناك ثالث طرق شائعة "لتحويل" خطة بئر مصممة مسبقاً من شركة الخدمة إلى شاشة ُمنظِّم  •
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 تخدم شاشة المسوحات بمحطات تصميم حرجة لخطة البئر ثم انسخ خطة البئر وكأنها مسح؛ ثم انقر  أمر شريط أدوات اس .1
 لتحويل خطة اتجاهية/أفقية إلى شاشة الُمنظِّم. أسهل الطرق وأكثرها دقةشاشة المسوحات. وهذه تمثل غالباً 

لتي تساوي صفر تعني أن مقطع الثقب خطي؛ وإذا كانت القيمة غير صفرية استخدم الميل الحاد السريع (قيمة الميل الحاد السريع ا .2
"للهدف" بعد  4أو النوع  2فإن مقطع الثقب منحرف) للتحويل يدوياً، عن طريق الفحص، خطة رقمية إلى عدد متناٍه للنوع 

ل اإلدخال المستهدف واحتسب خطة ). أدخل القيم المعنية إلى جدوID=0التعريف الكامل لنقطة الترابط (المحطة/الصف األول، 
 لمزيد من المعلومات. البئر العامة البئر مالحظات تصميم خطة 4.7 البئر. انظر

 مثال الطريقة الثانية... خطة البئر (المنسقة، الرقمية) من شركة الخدمة...

 سمت* انحراف* عمق مقاس*
عمق عمودي 

 شرق* شمال* حقيقي*
مقطع 
 عمودي*

ميل حاد 
 إشارة سريع*

 نقطة االنطالق 0.00 0.00 0.00 0.00 5936.00 0.00 0.00 5936.00

6000.00 4.68 188.73 5999.93 -2.58 -0.40 2.61 7.31   

6100.00 11.99 188.73 6098.81 -16.90 -2.59 17.09 7.31   

6200.00 19.30 188.73 6195.04 -43.53 -6.68 44.04 7.31   

6300.00 26.61 188.73 6287.06 -82.05 -12.60 83.01 7.31   

6400.00 33.92 188.73 6373.37 -131.83 -20.24 133.38 7.31   

6500.00 41.23 188.73 6452.57 -192.06 -29.49 194.31 7.31   

6600.00 48.54 188.73 6523.38 -261.76 -40.20 264.83 7.31   

6700.00 55.85 188.73 6584.64 -339.80 -52.18 343.79 7.31   

6800.00 63.16 188.73 6635.35 -424.91 -65.25 429.89 7.31   

6900.00 70.47 188.73 6674.70 -515.71 -79.19 521.75 7.31   

 وقت/نقطة َحفر البئر إلى العمق المنشود 7.31 541.59 82.20- 535.32- 6681.44 188.73 72.00 6920.95

7000.00 76.58 188.73 6702.83 -610.51 -93.75 617.67 5.80   

7100.00 82.38 188.73 6721.07 -707.65 -108.67 715.95 5.80   

7200.00 88.18 188.73 6729.29 -806.12 -123.79 815.57 5.80   

7216.64 89.15 188.73 6729.68 -822.56 -126.31 832.20 5.80   

7300.00 89.15 188.73 6730.92 -904.94 -138.96 915.55 0.00   

7400.00 89.15 188.73 6732.40 -1003.78 -154.14 1015.54 0.00   

7500.00 89.15 188.73 6733.88 -1102.61 -169.31 1115.53 0.00   

7600.00 89.15 188.73 6735.37 -1201.44 -184.49 1215.52 0.00   

7700.00 89.15 188.73 6736.85 -1300.27 -199.67 1315.51 0.00   

7800.00 89.15 188.73 6738.33 -1399.10 -214.84 1415.50 0.00   

7900.00 89.15 188.73 6739.82 -1497.93 -230.02 1515.49 0.00   

8000.00 89.15 188.73 6741.30 -1596.76 -245.19 1615.47 0.00   

8100.00 89.15 188.73 6742.78 -1695.59 -260.37 1715.46 0.00   

8200.00 89.15 188.73 6744.27 -1794.42 -275.55 1815.45 0.00   

8300.00 89.15 188.73 6745.75 -1893.25 -290.72 1915.44 0.00   

8400.00 89.15 188.73 6747.23 -1992.08 -305.90 2015.43 0.00   

8500.00 89.15 188.73 6748.72 -2090.91 -321.07 2115.42 0.00   

8600.00 89.15 188.73 6750.20 -2189.74 -336.25 2215.41 0.00   

8700.00 89.15 188.73 6751.68 -2288.57 -351.43 2315.40 0.00   

8800.00 89.15 188.73 6753.17 -2387.40 -366.60 2415.39 0.00   

8900.00 89.15 188.73 6754.65 -2486.23 -381.78 2515.38 0.00   

9000.00 89.15 188.73 6756.13 -2585.06 -396.96 2615.36 0.00   

9100.00 89.15 188.73 6757.62 -2683.90 -412.13 2715.35 0.00   

9200.00 89.15 188.73 6759.10 -2782.73 -427.31 2815.34 0.00   

9300.00 89.15 188.73 6760.58 -2881.56 -442.48 2915.33 0.00   

9400.00 89.15 188.73 6762.07 -2980.39 -457.66 3015.32 0.00   

9500.00 89.15 188.73 6763.55 -3079.22 -472.84 3115.31 0.00   

9600.00 89.15 188.73 6765.04 -3178.05 -488.01 3215.30 0.00   

9700.00 89.15 188.73 6766.52 -3276.88 -503.19 3315.29 0.00   

9800.00 89.15 188.73 6768.00 -3375.71 -518.37 3415.28 0.00   
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9900.00 89.15 188.73 6769.49 -3474.54 -533.54 3515.27 0.00   

10000.00 89.15 188.73 6770.97 -3573.37 -548.72 3615.25 0.00   

10100.00 89.15 188.73 6772.45 -3672.20 -563.89 3715.24 0.00   

10200.00 89.15 188.73 6773.94 -3771.03 -579.07 3815.23 0.00   

10300.00 89.15 188.73 6775.42 -3869.86 -594.25 3915.22 0.00   

10400.00 89.15 188.73 6776.90 -3968.69 -609.42 4015.21 0.00   

10500.00 89.15 188.73 6778.39 -4067.52 -624.60 4115.20 0.00   

10600.00 89.15 188.73 6779.87 -4166.35 -639.77 4215.19 0.00   

10700.00 89.15 188.73 6781.35 -4265.18 -654.95 4315.18 0.00   

10800.00 89.15 188.73 6782.84 -4364.02 -670.13 4415.17 0.00   

10900.00 89.15 188.73 6784.32 -4462.85 -685.30 4515.16 0.00   

11000.00 89.15 188.73 6785.80 -4561.68 -700.48 4615.14 0.00   

12000.00 89.15 188.73 6800.64 -5549.98 -852.24 5615.03 0.00   

13000.00 89.15 188.73 6815.47 -6538.29 -1004.00 6614.92 0.00   

13100.00 89.15 188.73 6816.96 -6637.12 -1019.18 6714.91 0.00   

13200.00 89.15 188.73 6818.44 -6735.95 -1034.35 6814.90 0.00   

13300.00 89.15 188.73 6819.92 -6834.78 -1049.53 6914.89 0.00   

13400.00 89.15 188.73 6821.41 -6933.61 -1064.71 7014.88 0.00   

13500.00 89.15 188.73 6822.89 -7032.44 -1079.88 7114.87 0.00   

13600.00 89.15 188.73 6824.37 -7131.27 -1095.06 7214.86 0.00   

13700.00 89.15 188.73 6825.86 -7230.10 -1110.24 7314.85 0.00   

13800.00 89.15 188.73 6827.34 -7328.93 -1125.41 7414.84 0.00   

13900.00 89.15 188.73 6828.82 -7427.76 -1140.59 7514.83 0.00   

14000.00 89.15 188.73 6830.31 -7526.59 -1155.76 7614.81 0.00   

14100.00 89.15 188.73 6831.79 -7625.42 -1170.94 7714.80 0.00   

14200.00 89.15 188.73 6833.28 -7724.25 -1186.12 7814.79 0.00   

14300.00 89.15 188.73 6834.76 -7823.09 -1201.29 7914.78 0.00   

14400.00 89.15 188.73 6836.24 -7921.92 -1216.47 8014.77 0.00   

14438.64 89.15 188.73 6836.82 -7960.11 -1222.33 8053.41 0.00   

 

 التالية المعاِدلة SES...يمكن تحويلها إلى إدخال خطة بئر 

عمق 
ُمقاس 
 سمت انحراف رقمي

عمق 
عمودي 
 شرق شمال حقيقي

ميل حاد 
 معرّف إشارة سريع

 0 نقطة االنطالق   0 0 5936 0 0 0
 1 وقت/نقطة َحفر البئر إلى العمق المنشود 7.31       188.73 72  
 2 هابط  5.8       188.73 89.15  
 3 العمق اإلجمالي          188.73 89.15 7222

 

 ...SES...مع إخراج محتَسب لخطة بئر 

 سمت انحراف عمق مقاس نوع إشارة #

عمق 
عمودي 
 شرق شمال حقيقي

ميل حاد 
 سريع

مقطع 
 عمودي

 0.00   0.00 0.00 5936.00 0.00 0.00 5936.00 عمودي نقطة االنطالق 0

 541.59 7.31 82.20- 535.32- 6681.44 188.73 72.00 6920.95 بناء لبئر إلى العمق المنشودوقت/نقطة َحفر ا 1

 832.20 5.80 126.31- 822.56- 6729.68 188.73 89.15 7216.64 بناء هابط  2

 8053.41 0.00 1222.33- 7960.11- 6836.82 188.73 89.15 14438.64 أفقي العمق اإلجمالي  3
 

ف=حدد على نحو كا .3 ) ومن ثم ألصق اإلحداثيات 0مل إحداثيات نقطة ترابط خطة البئر والزوايا (أدخل في الصف األول معرِّ
. تعمل هذه الطريقة على نحو كامل فقط إذا كانت SESالديكارتية (العمق العمودي الحقيقي، الشمال، الشرق) لخطة البئر في 

يكون منّسقاً إذا تم اإلبالغ عنه كـ  23.435980298يل المثال، الرقم بيانات المصدر دقيقة تماماً (أي غير منّسقة؛ على سب
23.44(. 
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عند عدم اإللصاق إلى األعمدة في أقصى يسار الجدول في تحديد أوالً األعمدة المناسبة في  SESويكمن السر في اإللصاق إلى 
أو عن  CTRL+Vلصاق باستخدام مفتاحي ) إليها، ثم قم باإلclipboardالصف األسفل الذي تريد اإللصاق من الحافِظة (

 (إلصاق) من القائمة المختصرة.  Pasteطريق النقر باستخدام زر الماوس األيمن فوق التحديد واختيار 

) الماوس إلى الحافة اليسرى للخلية المعنية عندها سيتحول مؤشر الماوس curserللقيام بالتحديد "الخاص" هذا، حّرك مؤشر (
 إلى صليب... 

 

 ...عندها يمكنك نقر وسحب إطار تحديد...

 

للقيام بإلصاق البيانات إلى (إلصاق) من القائمة المختصرة  Paste...ثم انقر باستخدام زر الماوس األيمن فوق التحديد واختر 
 .SESاألعمدة "الداخلية" لجدول بيانات 

 

كي  SES "لخداع". SESمحاور عمق عمودي حقيقي في في هذا اإلصدار، ال يُعرض عمق عمودي تحت مستوى سطح البحر مع أي  •
(العمق العمودي تحت مستوى سطح البحر) فعلياً على قاعدة  TVDss" (العمق العمودي الحقيقي) قيم TVDيجعل جميع قيم ومحاور "

 نازل، قم باآلتي:-موجبة



 SES v5.11 

©1999-2015 STONER ENGINEERING LLC 94 www.makinhole.com 

وى سطح البحر المتوسط، ولكن استخدم قاعدة عيّن نقطة ترابط عمق عمودي حقيقي لتكون متساوية مع العمق العمودي تحت مست .)1
قدم  3000قدم وارتفاع جلبة عامود الحفر المضلع  8300صاعد لمستوى سطح البحر. على سبيل المثال، إذا بدأت الخطة عند -سالب

ي المقاس من شاشة إلى إحداثية نقطة ترابط العمق العمود 5300وكان يُفتَرض أن حفرة ثقب البئر هي عمودية حتى هذه النقطة، أدخل 
كما هو مبين أدناه. (مالحظة: ما زال ينبغي إدخال بيانات الشبكة إلى شاشة  Zأدخل صفراً للسطح  .)2المسوحات، كما هو مبين أدناه. 

نازل لسطح البحر المتوسط لجميع قيم العمق العمودي تحت -صاعد لسطح البحر المتوسط وسالب-موجب —SESالشبكات كالعادة لـ
 طح البحر. مستوى س
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8B8 شاشة .SES – السجل النمطي 

 

 عام 1.8 
انات السجل النمطي إرشاداً جيولوجياً للترابط الجيولوجي لمقاطع الفتحة الهابطة والجانبية للبئر األفقي. ويمكن أن تتضمن كل مجموعة تزّود مجموعة بي

إلرشاد كهذه لبيانات سجل نمطي من واحد إلى أربعة منحنيات لمعلومات ترابط كّمية. يمكن استخدام جميع منحنيات البيانات والسجالت النمطية المتعددة 
 الجيولوجي.

 
 (السجل النمطي) فيما يلي: TYPE LOGويمكن استخدام شاشة 

 
 .) إدخال أو استيراد بيانات "سجل نمطي" كّمية استراتيجرافية ترابطية (مثل، شعاع غاما، ُمقاومة، َمساِميَّة، الخ.) 1

 
تحات دليلية عمودية، سجالت مصححة محتِسبة منحدرة، وسجالت نمطية .) إدارة والتنقل بين السجالت النمطية من آبار مجانِبة عمودية متعددة، ف2

 مشتقة من ترابطات آبار أفقية.
 

يصل إلى .) تعيين اسم منحنى أو لون منحنى لكل مجموعة بيانات سجل نمطي (يُطبَّق اللون في شاشتي مدوِزن المعالِم والمقاطع العرضية). إلى حد 3
 أربعة منحنيات لكل سجل نمطي.

 
 Relative" (وهو في معظم الحاالت العمق المقاس من بئر عمودي بطبقات انحدارية منخفضة) إلى "Stratigraphic Depth) تحويل ".4

Stratigraphic Depth) عن طريق إدخال عمق رأس الطبقة الُمنتجة. العمق االستراتيجرافي النسبي "Relative Stratigraphic Depth (
 ي.مطلوب للتوجيه الجيولوج
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.) تعيين أي سجل (سجالت) نمطية تُعرض حالياً في مدوِزن المعالم (يمكن عرض سجالت 5
نمطية متعددة على نحو متزامن و/أو تشغيل/عدم تشغيل حسب الحاجة)؛ يمكن أيضاً تعيينها من 

 مدوِزن المعالم.
 

 معالم..) االستدعاء إذا كان السجل النمطي مشتقاً من بئر أفقي باستخدام مدوِزن ال6
 

 .10.) إنشاء رسم بياني لمنحنى مجموعة بيانات السجل النمطي في مقياس خطي أو سجل 7
 

 .) طباعة الرسم البياني بواسطة أي طابعة نظام (بما في ذلك أدوبي/بي دي أف).8
 

 .) نسخ الرسم البياني إللصاقه إلى برنامج آخر.9
 

طريق سحب إطار بواسطة الماوس ضمن  .) تكبير مقطع من الرسم البياني لمسار السجل عن10
 الرسم البياني؛ ثم قم بتحريكه عن طريق نقر أشرطة التمرير أو استخدام عجلة الماوس.

 
.) تغيير الخصائص المختلفة للرسوم البيانية مؤقتاً (بما في ذلك ملء الشاشة/وضع التكبير إلى 11

يمن للماوس والتحديد من القائمة الحد األقصى) عن طريق نقر الرسم البياني بواسطة الزر األ
 المختصرة.

 
.) عرض خطوط أفقية مّوضحة (مثل، اسم التكوين) في رسم بياني عن طريق إدخال النص 12

في عمق خاص. يمكن للثخانات (السماكات) بين خطوط كهذه  )"Zone @Topإلى عمود ("
 نشرها أيضاً (انظر الصورة المجاورة).

 
عن طريق النقر مزدوجاً على نقطة بيانات حين يكون  "PAYZONE TOP.) تعيين "13

 الرسم البياني مكبَّراً.
 

.) حذف نطاق خارجي للبيانات (مثل، بيانات عمق ضحل وعمق عميق بعيداً عن محيط 14
 الطبقة الُمنتِجة).

 
إلى سجل نمطي  SES.) استيراد/نسخ/تحويل سجل نمطي من بئر آخر في قاعدة بيانات 15

 محدد.
 

تصدير سجل نمطي (أي، مجموعة بيانات سجل نمطي مشتقة من ترابط بئر أفقي) إلى ملف .) 16
LAS  .الستخدامه في برنامج لطرف آخر 

 
" في منتصف عملية إقحام، مع خيار PAYZONE TOP.) إعادة تعيين أو تغيير "17

 نة.) المخز3DSB(أي  3DStratBlockالتصحيح التلقائي لمعالم اإلقحام الحالية وعروض 

77B2.8   شريط األدوات 
 أفكار مفيدة فيما يخص التحكم | وصف مفّصل التحكم

 
import Type Log data from LAS file...  | " يفتح مربع حوارImport 3rd-Party Data File الستعراض وفتح ملف "

LAS تعيين األعمدة في ملف ،LAS واستيراد بيانات الترابط 4المنحنى/3/المنحنى2/المنحنى1الذي يطابق عمق الطبقة/المنحنى ،
 .LASاستيراد بيانات السجل النمطي من ملف  5.8 االستراتيجرافية إلى السجل النمطي المحدد. لمزيد من المعلومات انظر 

 N/A  ال يمكن تنزيل/استيراد بيانات السجل النمطي من خادم |WITSML.  

 
add Type Log |  يضيف مجموعة بيانات سجل نمطي وحددها. ينسخSES  تلقائياً بعض خصائص رأس السجل النمطي (تعداد

 المنحنيات اإلجمالية، أسماء المنحنى، ألوان المنحنى) من أكبر سجل نمطي مرقم حالي ويهيئ سجل نمطي جديد بقيم كهذه.

 
delete Type Log  | ربما يعيد ترقيم مجموعات بيانات السجل النمطي المتبقية). يمكن حذف السجل يحذف سجل نمطي محدد (و

. ومجموعات بيانات 1فقط إذا كان هناك على األقل مجموعتين من بيانات السجل النمطي قبل حذف السجل النمطي رقم  1النمطي رقم 
مجموعة بيانات لسجل نمطي واحد فقط، أضف أوالً  عندما يكون هناك 1. لحذف السجل النمطي رقم 1السجل النمطي مرقمة بدءاً من 

 .1سجل نمطي رقم  2، بالتالي يصبح السجل النمطي رقم 1مجموعة بيانات سجل نمطي جديد ثم قم بتحديد وحذف السجل النمطي رقم 

 
import/copy Type Log data from within SESdata… | " يفتح مربع حوارCopy Type Log from Another 

Well (نسخ سجل نمطي من بئر آخر) لنسخ مجموعة بيانات سجل نمطي إلى السجل النمطي المحدد حالياً. يتم استبدال رأس أو بيانات "
الجدول الحالي لنمط السجل النمطي المحدد حالياً بمحتويات مجموعة بيانات السجل النمطي المنسوخ. يمكن نسخ/استيراد سجل نمطي من أي 
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 .SESdata.mdbبئر في 

 
export Type Log data to LAS file… |  يستورد مجموعة بيانات السجل النمطي إلى ملفLAS  بعد تعيين مسار اإلخراج واسم

تم إنشاؤها أيضاً لتقديم محتوى البيانات  SESالمّولدة من  LAS، فإن ملفات CWLS LAS v3الملف. عالوة على أنها متوافقة مع 
 لة وتنسيق نصي ذي عرض ثابت من أجل تعددية أكبر في التنسيقات.بتنسيق محدد بعالمات الجدو

 
delete unneeded Type Log data… | " يفتح مربع حوارClean-up Type Log Data Range تنظيف نطاق بيانات) "

لطبقة الُمنتِجة. وهذه الميزة السجل النمطي) ويحذف بيانات العمق الضحل والعمق العميق للسجل النمطي البعيدة من محيط نقطة الهبوط وا
المستخَدمة من أجل مصدر السجالت النمطية من اآلبار التي تم تسجيلها من غالف السطح إلى العمق اإلجمالي وهي  LASمفيدة ألن ملفات 

ام الملف وحاجات تحتوي عادةً على نطاق عمق لثقب البئر أكبر مما هو ضروري للتوجيه الجيولوجي.  هذه "البيانات الزائدة" تزيد أحج
الذاكرة الداخلية على نحو غير ضروري، وتضيف عبء زمني حاسوبي. ألداٍء أفضل لُمنظِّم المعالِم، احذف جميع بيانات السجل النمطي 

م من قد 100قدم من البيانات فوق الطبقة الُمنتجة و 1000غير الضرورية للتوجيه الجيولوجي للطبقة الُمنتِجة. ويكفي عادةً الحفاظ على 
البيانات تحت الطبقة الُمنتجة، ويسهّل مربع الحوار هذا غالباً عملية حذف سجالت كهذه. ويستطيع مربع الحوار هذا التغلب على خطأ 

مايكروسوفت أكسيس حيث ال يتم تحديث الشاشة على النحو المناسب بعد حذف سجالت عديدة من جدول البيانات وكنتيجة لذلك يتطلب األمر 
 أو السجل النمطي المحدد كي يحصل تحديث/إعادة رسم الشاشة على النحو المناسب. SESئر النشط لـ تغيير الب

 TYPE LOG help | .يعرض شاشة المساعدة الموجزة للسجل النمطي 

 
sort TypeLog data on StratDepth & Renumber ID (occasionally needed) |  يفرز مجموعة بيانات السجل

في مكان آخر أن بيانات  SESويفترض  SES" هو رقم المؤشر الداخلي لـ ID". و"IDى عمق الطبقة ويعيد تعيين قيم عمود "النمطي عل
اناً السجل النمطي تُفَرز تصاعدياً على عمق الطبقة. وبما أنه يجب إضافة جميع البيانات الجديدة إلى أسفل جدول البيانات، فمن الضروري أحي

. وقد يتطلب حذف واحدة أو أكثر من محطات العمق الداخلية أيضاً الفرز باستخدام هذا SESزيادة عمق الطبقة بواسطة إعادة الفرز لضمان 
تنازلية أيضاً وفي هذه الحالة تتطلب  LAS" ستحتاج إلى إعادة تعيين. وفي حاالت نادرة تكون بيانات عمق ملف IDالزر ألن قيم عمود "

 إعادة فرز باستخدام هذا الزر. SESالبيانات بعد استيرادها إلى 

 
check TypeLog for possible problems |  افحص رأس السجل النمطي المحدد وبيانات الجدول للتحقق من أحوال معروفة أو

 SESقام مستخدم  مشتبه بأنها تسبب مشاكل لمدوِزن المعالِم. فحص جودة البيانات هذا يُطبَّق كل مرة يتم فيها تحميل مدوِزن المعالِم سواء
 " أن تمثل في الحقيقة يدين تتصافحان. cat buttonبنقر هذا الزر أو لم يقم بذلك. ويُقَصد باأليقونة التي تسمى أحياناً "

 
lock graph extents (when zoomed) between refreshes  | يحافظ/يُقفل القيم الدنيا والُعظمى (عند التكبير) لمحور-y 

البياني للسجل النمطي بعد تحديث الرسم البياني. يكون زر التبديل هذا ممّكناً فقط عند تكبير الرسم البياني لمسار السجل.  الحالي للرسم
بإعادة تحديد حدود  SESعلى الرسم البياني. يتم دعم النقر والسحب المتتالي للتكبير. ويقوم  y-للتكبير، انقر واسحب نطاق تكبير المحور

 بتجاوز ذلك السلوك مؤقتاً. SESياني افتراضياً بعد التحديث، كما يسمح هذا الزر لمستخدم محور الرسم الب

 وظائف/ميزات أخرى 3.8 
حدد العدد األكبر من منحنيات البيانات التي ستحتويها مجموعة بيانات السجل النمطي. على سبيل المثال، إذا كان شعاع غاما  

 .2 إلى ره، فحدد تعداد المنحنى اإلجماليلبئر األفقي الذي يتم حفوالمقاومة ستُقاس في أي مكان ضمن ا
 

أدخل اسم كل منحنى بيانات  واختر لونه. ويُطبَّق لون المنحنى المحدد في مدوزن المعالم وعرض مسار العمق 
اع غاما. عند التوجيه الجيولوجي في مدوزن بشع 1االستراتيجرافي النسبي للملحق الداخلي لشاشة المقاطع العرضية. من األفضل عادةً ملء المنحنى 

للتسجيل أثناء الَحفر. على سبيل المثال، إذا كان يتم التوجيه الجيولوجي بإشارتين  1للسجل النمطي يطابق المنحنى  1أن المنحنى  SESالمعالم، يفتِرض 
يل أثناء الحفر على حد سواء شعاع غاما بينما ينبغي أن يحتوي للتسج 1للسجل النمطي والمنحنى  1منفصلتين لشعاع غاما، فينبغي أن يحتوي المنحنى 

 للتسجيل أثناء الحفر مقاومة. 2للسجل النمطي والمنحنى  2المنحنى 
 

أدخل عمق الطبقة لرأس الطبقة الُمنتجة. وفي التوجيه الجيولوجي، لدى الطبقة الُمنتجة رأس وقاعدة (وبالتالي  
مق مستهدف معين ضمن نطاق الرأس والقاعدة (انظر قسم رأس شاشة التوجيه الجيولوجي لتعيين العمق المجانِب من بعض الثخانة االستراتيجرافية) وع

ضمن  رأس الطبقة الُمنتجة إلى عمق مستهدف معين). يجب أن يكون العمق الرأسي للطبقة الُمنتجة مطابقاً لقيمة عمق بيانات عمق الطبقة الحالي
 ي.مجموعة بيانات السجل النمط

 
ور فوق نقطة بيانات لتعيين رأس الطبقة الُمنتجة بالرسم البياني، اسحب إطاراً لتكبير مسار السجل ثم انقر مزدوجاً على نقطة البيانات المعنية. وعند المر

لتبيان أين تتواجد أعماق نقطة " (تعليم نقاط بيانات) مفيداً Mark Data Pointsعندما تكون مكبَّرة يصبح مؤشر الماوس يداً. ويمكن أن يكون تمكين "
 بيانات بالضبط.
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 ويتم اإلبالغ عن مسار تعقب مؤشر الماوس أيضاً في الزاوية العليا اليمنى للرسم البياني عند تحريك الماوس فوق مسار السجل.

 
 
 

ويمكن استخدام واحد أو أكثر من السجالت النمطية أثناء التوجيه الجيولوجي، أو يمكن تبديل السجالت النمطية وفق ذلك.  
سيتم عرض السجل النمطي المحدد في المرة القادمة التي يتم فيها تحميل مدوزن المعالم بتعيين ما إذا كان  "Use in ParamTunerيقوم خيار "

)ParamTuner.ويمكن تعيين هذا الخيار مباشرةً أيضاً من مدوزن المعالم .( 
 

" تلقائياً عند إنشاء مجموعة بيانات سجل نمطي Derived from Horizontal Wellيتم تحديد خيار " 
لمعالم. وتخدم قيمة التعيين فقط كتذكرة لمصدرها. ويمكن أن تأتي مجموعات بيانات السجل النمطي آبار مجانِبة أو يمكن إنشاؤها باستخدام مدوزن ا

")derivedالباً ") أو تكون مشتقة من إقحام لبيانات البئر األفقية المعتمدة على السجل النمطي للبئر المجانب. وألن السجالت النمطية المشتقة تحتوي غ 
ر ( ) لَحفر بئر padعلى ِسمات أكثر عن الطبقة التي يتم تحليلها، فهي مفضلة. على سبيل المثال، قد تحتوي منطقة متاخمة للسطح األرضي المحضَّ

د ربط عمودي قريب يُستَخدم ألغراض التسجيل النمطي خالل حفر البئر الجانبي األول في السطح األرضي المحّضر. يتم بعدها إنشاء سجل نمطي بع
ن سجل البئر البئر المحّضر األول الجانبي. ويمكن خدمة اآلبار األفقية التالية المحّضرة على نحو أفضل باستخدام السجل النمطي المشتق هذا بدالً م

 ت التفسير للبئر األفقي.العمودي المتاخم األصلي ألن البئر العمودي خضع لتعرض أقل بكثير وله طبقات متوسطة أكثر مما تم التقاطه من مجموعة بيانا
 

 أعد رسم الرسم البياني لمسار السجل المتعلق بالسجل النمطي المحدد الحالي والمنحنى المحدد الحالي. وهذا الطلب يعالج أية تغييرات تم 
 و/أو تغييرات اسم/لون المنحنى. "Zone @ Topإدخالها بالنسبة لعرض تعقيبات "

 

رسم بياني انقر مزدوجاً أو انقر بواسطة الزر األيمن للماوس على الرسم البياني  لنسخرسم بياني.  نسخ أعرض مربع حوار ليذكرك بكيفية 
)، emf/wmf/bmp/jpg/png" (تصدير). وعند التصدير يمكنك اختيار/تعيين تنسيق الصورة (مثل، Exportواستخدم ميزة الرسم البياني "...

 ).dpiالحجم، والدقة/نقطة بالبوصة (/ملف/طابعة)، clipboard-الحافِظةالوجهة (
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رسم بياني انقر مزدوجاً أو انقر بواسطة الزر األيمن للماوس على الرسم  لطباعةرسم بياني.  طباعةأعرض مربع حوار ليذكرك بكيفية  
ة (مثل، " (تصدير). وعند التصدير يمكنك اختيار/تعيين تنسيق الصورExportالبياني واستخدم ميزة الرسم البياني "...

emf/wmf/bmp/jpg/png) الوجهة ،(الحافِظة-clipboard) ملف/طابعة)، الحجم، والدقة/نقطة بالبوصة/dpi.( 
 

حدد منحنى البيانات لتخطيط مسار السجل. سيتم تمكين فقط المنحنيات التي تصل عددها إلى  
 عدد المنحنى اإلجمالي.

 
" لتعليم نقاط البيانات برمز متصل صغير. وتسهل نقاط البيانات المعلّمة Mark Dataعندما يكون مسار السجل مكبّراً، حدد خيار " 

 اختيار العمق الرأسي للطبقة الُمنتجة عن طريق النقر مزدوجاً على نقطة البيانات.
 

 " (خط أثخن) لتثخين الخط المخطط على مسار السجل.Thicker lineحدد خيار " 
 

. ألغِ تحديد هذا الخيار لتخطيط المنحنى المحدد على مقياس 10لمنحنى المحدد على مقياس السجل " لتخطيط اLOG scaleحدد خيار " 
 خطي.

 

ر) لتعيين عرض رسم مسار السجل البياني لشاشة هذه (المربع المنسدل العلوي األيس SESيمكن استخدام إعداد تخصيص مستخدم  
 السجل النمطي.

 
)" عند عمق خاص، يُعرض خط أفقي موّضح Zone (@Topالعمود المسمى "إلى  (مثل، اسم التكوين)عندما يتم إدخال نص  

للطبقة الُمنتجة ملّونة باألحمر وتحت  " محدداً. الخطوط األفقية الموّضحة فوق العمق الرأسيMark zone topsعلى مسار السجل إذا كان خيار "
 العمق الرأسي للطبقة الُمنتجة ملّونة باألزرق.

 
" (بطاقات المنطقة) لنشر التوضيح (مثل، اسم التكوين) على مسار السجل. إذا كان هذا الخيار غير محدداً Zone labelsحدد خيار " 

 فيبقى الخط األفقي معروضاً ولكن ال يُعرض النص الموضح.
 

" (الثخانات) الحتساب ونشر الثخانة بين توضيحين للخط األفقي. ويمكن لهذه الميزة أن تكون مفيدة عند إعداد الطبقات Thicksحدد خيار  
قاطع الم المجانِبة (شاشة التوجيه الجيولوجي، عالمة تبويب العرض، ثخانة الطبقة وعالمة تبويب اللون) للعرض النهائي في المقاطع العرضية لشاشة

 Send..العرضية. يمكن تحويل هذه الثخانات أيضاً إلى طبقة دليلية (تفسير) عن طريق النقر مزدوجاً على الرسم البياني لمسار السجل واختيار ".
Thicks to Marker Bed..." أو "Send Thicks & Zone Names to Marker Bed." 

 مطيالنسبي للسجل الن احتساب العمق االستراتيجرافي 4.8 
تحويل عمق الطبقة إلى العمق االستراتيجرافي النسبي. ويساوي العمق  SESوعبر تعيين عمق الطبقة المنتجة الرأسي لسجل نمطي، يمكن لـ 

بقة المنتجة للط االستراتيجرافي النسبي عند الطبقة المنتجة ناقص العمق الطبقي، وبالتالي فإن العمق االستراتيجرافي النسبي موجب فوق األعماق الرأسية
اليمين  وناقص تحت األعماق الرأسية للطبقة المنتجة. والعمق االستراتيجرافي النسبي مطلوب للتوجيه الجيولوجي الفني ويُعرض في العمود في أقصى

 لجدول البيانات. 
  

بفعالية والذي  ديناميكيشاء نظام إحداثيات بـ "قطع االتصال" من إحداثيات العمق المطلق وإن SESومن خالل العمق االستراتيجرافي النسبي، يقوم 
 ينتقل على امتداد حفرة البئر التي يتم تحليلها، أثناء الرجوع إلى "ُمثَبِّت" هذا األفق االستراتيجرافي المعروف. 

 
، ويتم أيضاً تلوين خلفية خلية وبعد تعيين رأس الطبقة المنتجة، يتم التخطيط البياني لمنحنى البيانات باألخضر على مسار سجل شاشة السجل النمطي

 ) باللون األخضر (األخضر يعني شيء جيد).0النسبي= االستراتيجرافي العمق النسبي في عمق رأس الطبقة المنتجة (حيث  االستراتيجرافي العمق 
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 LASاستيراد بيانات السجل النمطي من ملف  5.8 
غير المشتقة) من الثقب الدليلي العمودي المسّجل أو حفرة البئر العمودية المجانِبة أو حفرة البئر  تأتي عادةً مجموعات بيانات السجل النمطي األصلية (أي

عادةً باستخدام مصدِّر ملف  SESكي يتم استيراد بيانات السجل النمطي لـ  LASاالتجاهي المجانِب المسجّل. ويتم تضمين البيانات غالباً في ملف 
LAS. 

 
استيراد البيانات المحّملة. وسبب هذا الخطأ يرجع في كل األحوال  SESالستيراده، أو أثناء محاولة  LASخطأ عند فتح ملف وقد تظهر أحياناً رسالة 

باإلبالغ عن رقم الخط/الصف للحالة المخالفة، إذا كان  SES. وفي هذه الحالة يقوم برنامج LASغير متوافق مع مواصفات  LASتقريباً إلى أن ملف 
للتحسينات منذ أكثر من عقد  SESما يمكنه مساعدتك أو مساعدة اآلخرين لحل المشكلة عن طريق تحرير الحق للملف. وبفضل خضوع ممكناً، وهو 

لتصحيح  LAS، ولكن ليس كلها. ويتمثل الحل األفضل في االتصال بموزع ملف LASمن الزمن، يمكنه التغلب على العديد من أخطاء تنسيق 
 ف على النحو المناسب.الخطأ/إعادة إنشاء المل

 

الذي يطابق عمق  LAS، تعيين األعمدة في ملف LAS" الستعراض وفتح ملف Import 3rd-Party Data Fileيُستخدم مربع حوار " 
 الطبقة االستراتيجرافي، ومنحنيات بيانات ترابط السجل الضرورية للسجل النمطي المحدد، واستيراد البيانات.
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لتحميله  LASف أدخل مسار واسم مل 
كهذا. ويمثل  LAS" لتعيين ملف Browseالمحّمل حالياً كنتيجة الستخدام "... LASبغرض المعالجة؛ أو، يعرض مربع الحوار هذا مسار واسم ملف 

 Import 3rd-Partyاالفتراضي المحّمل عندما يكون مربع الحوار " LASاألخير من حيث تم استيراد بيانات السجل النمطي ملف  LASملف 
Data File.ًمفتوحا " 

 

 لتحميله بغية المعالجة. LAS" الستعراض نظام ملف الحاسوب وتحديد ملف Browseانقر زر "... 

المربع النصي  
و/أو حذف  ASCII. ويمكن عرض محتوياته باستخدام أشرطة التمرير كما يمكن تحرير محتوى بيانات ~LASيعرض نسخة كاملة لمحتويات ملف 

بما في ذلك عدد خطوط البيانات في الملف، وتنسيق  LAS. ويعرض جزء الحد األيسر معلومات ملف SESي يتم استيراده فعلياً الحقاً إلى الصفوف ك
باستيراد  SESملف. وسيقوم " (االلتفاف) للwrap، ووضع "CWLS LASطرف إنهاء خط الملف النصي (نظام دوس أو يونيكس)، وإصدار ملف 

 منّسقة ملتفة أو غير ملتفة. LAS، وملفات CWLS LASلملف  3و 2دوس ويونيكس على حد سواء، وإصدارات  LASملفات 
 

وتوصيفات منحنى البيانات إذا  LASويعرض المربع النصي هذا قائمة بجميع منحنيات البيانات في ملف  
 كانت متوفرة.

 

الذي يطابق محتوى البيانات المعني المطلوب حدد منحنى البيانات  
)، ومنحنى ترابط استراتيجرافي واحد StratDepth( العمق االستراتيجرافي SES. بالنسبة الستيراد بيانات السجل النمطي، يطلب SESبواسطة 

النمطي قبل فتح مربع الحوار. إذا كانت بيانات البئر على األقل (عادةً شعاع غاما). يتم تعيين تعداد المنحنى اإلجمالي في الجزء الرأسي لشاشة السجل 
ت "أفقية"، من حفرة بئر "عمودي" بطبقات "أفقية"، فعندها يمكن أن يكون العمق الطبقي عمق مقاس. إذا كانت بيانات البئر من حفرة بئر اتجاهي بطبقا

حقيقية وتتجاوز  منحدراتعند  منحرفةر من حفرة بئر اتجاهي بطبقات فعندها يمكن أن يكون العمق الطبقي عمق عمودي حقيقي. إذا كانت بيانات البئ
تتجاوز العشر درجات تقريباً، فقد يكون  منحدراتالخمس درجات تقريباً أو إذا كانت بيانات كهذه من حفرة بئر "عمودي" بطبقات منحرفة عند 

 كعمق طبقي. SESالحقيقي قبل استعمالهما في ضروري القيام بتصحيحات ُمثلثيَّة لتجهيز العمق المقاس والعمق العمودي 
 

في األوضاع حيث تكون قيم  LASاستيراد محطات/صفوف العمق من ملف  SES" إذا كان ال ينبغي على Thinقم بتعيين/تحديد خيار " 
عدة منحنيات لبيانات السجل بمحطات الذي يحتوي  LASجميع بيانات المنحنى المستوردة فارغة. يمكن أن يكون هذا مفيداً عند االستيراد من ملفات 

 العمق التي تحتوي على قيم فارغة لبيانات المنحنى محور االهتمام.
 

والتي هي أعمق من  LASاستيراد فقط محطات/صفوف العمق من ملف  SES" (إلحاق) إذا كان ينبغي على APPENDحدد خيار " 
تحتوي على مجموعة بيانات  LASلحالي. ويمكن أن يكون هذا مفيداً عند استيراد ملفات أدنى نقطة للعمق الطبقي سلفاً في مجموعة بيانات السجل ا

. LAS(إلحاق) إلقران محتويات ملفين أو أكثر من ملفات  Append. على سبيل المثال، استخدم نمط SESالسجل النمطي المختلفة عما يتم ملؤه داخل 
 انات السجل النمطي غير مألوف.(إلحاق) الستيراد بي Appendعلماً بأن احتياج نمط 

 

http://www.cwls.org/las/
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" دون إدخال أي تغييرات إلى مجموعة البيانات Import 3rd-Party Data File" إلغالق مربع حوار "Cancelانقر زر " 
 الموجودة والمحددة حالياً للسجل النمطي الحالي.

 

النمطي المحددة حالياً. ما لم يكن خيار إلى مجموعة بيانات السجل  SES" الستيراد محتوى بيانات ملف IMPORTانقر زر " 
"Append محدداً، يقوم "SES  بمقارنة محتوى رقمي ملفSES  بالمحتوى الرقمي الحالي فيSES  (إذا كان قابل للتطبيق) وإذا كانت هناك

حديث الرسم البياني لمسار شاشة السجل . بعد االستيراد، يتم تLASيتم حذفه واستبداله بمحتوى ملف  SESاختالفات فإن المحتوى الموجود سلفاً في 
النسبي ال يمكن احتسابه دون تعيين رأس الطبقة  النمطي. ويتم تذكير المستخدم لتعيين رأس الطبقة المنتجة، إذا انطبق، ألن العمق االستراتيجرافي

 التالية. السجل النمطي االفتراضي المحّمل عندما يتم نقر شاشة LASالمنتجة. ويصبح آخر ملف تم استيراده بنجاح ملف 

 هام جداً  6.8 
 النسبي صفراً في الجزء الرأسي من شاشة السجل النمطي. .) يجب تعيين رأس الطبقة المنتجة التي تعّرف أين يساوي العمق االستراتيجرافي1

 
النسبي صفراً خلفية  اوي العمق االستراتيجرافي.) يجب أن يطابق رأس الطبقة المنتجة قيمة العمق الطبقي في جدول البيانات. وتعرض الخلية حيث يس2

 خضراء. يجب أن تكون كل قيمة منحنى لسجل غير صفرية عند العمق الطبقي للطبقة المنتجة.
 

أن يكون السجل النمطي ومجموعة بيانات التسجيل أثناء الحفر متناسقتين عند تحديدهما من أجل التوجيه الجيولوجي. على سبيل  SES.) يفترض 3
ليحتوي شعاع غاما لمجموعات بيانات السجل النمطي والتسجيل أثناء  1مثال، إذا كان شعاع غاما مستخدماً للتوجيه الجيولوجي، فقم بإعداد منحنى ال

 2منحنى ليحتوي شعاع غاما و 1الحفر على حٍد سواء. مثال آخر، إذا كان شعاع غاما والمقاومة مستخدَمين للتوجيه الجيولوجي، فقم بإعداد منحنى 
 ليحتوي شعاع غاما لمجموعات بيانات السجل النمطي والتسجيل أثناء الحفر على حٍد سواء.

 
المصّدرة أصغر حجماً إذا تم حذف بيانات السجل النمطي غير الضرورية من مجموعة البيانات المعنية. على سبيل  SES XML.) ستصبح ملفات 4

قدم، فعندها خذ بعين االعتبار حذف  6800قدم ولكن عمق رأس الطبقة المنتجة يقع عند  7000لى إ 1000المثال، إذا ُوجَدت بيانات سجل نمطي 
 قدم للحصول على ملفات أصغر حجماً وأداء أسرع لُمدوِزن المعالم. 6000إلى  1000البيانات غير الضرورية من 

 
ط أرجواني) عبر النقر في مكان ل جميع الرسوم البيانية خارج التركيز (مخط.) إذا كان حاسوبك ال يستجيب إلى الطباعة باستخدام لوحة المفاتيح، فاجع5
 ).http://support.microsoft.com/kb/210608/en-us. هذا يمثل فشل في تطبيق مايكروسوفت ()"clicking-elsewhere"ر (آخ

 مفاتيح التشغيل السريع 7.8 
 دم عجلة الماوس ثم قم بالتمرير.اسحب إطاراً عمودياً على الرسم البياني للتكبير؛ استخ 

 .انقر مزدوجاً على نقطة البيانات عندما يكون الرسم البياني مكبّراً لتعيين العمق الرأسي للطبقة المنتجة باستخدام الرسم البياني 

 ..." انقر مزدوجاً على الرسم البياني لـSend Thicks & Zone Names to Marker Bedنطقة إلى " (إرسال ثخانات وأسماء الم
 الطبقة الدليلية).

83B8.8 أفكار مفيدة 

 
حيث تُعرض بيانات السجل النمطي مع بيانات أخرى من البئر األفقي الذي  SESيمثل ُمدوِزن المعالم شاشة التوجيه الجيولوجي التفاعلية في  •

دي في محيط البئر األفقي، ويتم استيراد البيانات من يتم تحليله. وتأتي بيانات (مثل، شعاع غاما) السجل النمطي األولية بتكرار من البئر العمو
الذي يحتوي على بيانات الفترة الفاصلة الكاملة المسجلة للبئر العمودي. وفي بعض الحاالت، يأتي نطاق العمق المديد أطول مما  LASملف 

ضروري بحكم المنظومة التي يبلغ حجمها أكبر هو ضروري للتوجيه الجيولوجي ما يؤدي إلى إنشاء البيانات "الضحلة/"األعمق" عبئاً غير 
أو إذا لم يتم استيرادها أصالً.  SESمما هو ضروري. ويمكن تحسين أداء ُمدوِزن المعالم إذا تم حذف البيانات غير الضرورية كهذه من 

 ويتم أدناه مناقشة ثالث طرق مختلفة شائعة لمعالجة هذا المفهوم:

شريط األدوات   ، استخدم زرSESالنمطي الكاملة إلى شاشة السجل النمطي لـ  بعد استيراد مجموعة بيانات السجل .1
..."delete unneeded Type Log data (حذف بيانات السجل النمطي غير الضرورية) لفتح مربع حوار من أجل "

 إزالة البيانات غير الضرورية بسهولة.
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قم بتحديد ومن ثم حذف بيانات العمق غير  SESالسجل النمطي لـ  بعد تحميل مجموعة بيانات السجل النمطي الكاملة إلى شاشة .2
الضرورية (مثل، البيانات الضحلة) يدوياً. وفي بعض الحاالت، فإن النقر على رقم سجل نمطي مختلف ومن ثم العودة إلى السجل 

 شكل آخر تحديث/إعادة رسم الشاشة.األول، أو تحديد بئر مختلف ومن ثم العودة إلى البئر األول قد يكون مطلوباً لتنظيف أو ب

، يمكن تحديد LASفي حال استعمال ُمستوِرد ملف  .3
بيانات الصف غير الضرورية وحذفها من داخل 

العارض (انظر الصورة المجاورة التي تعرض تحديد 
البيانات قبل ضغط مفتاح الحذف بقليل) قبل نقر 

IMPORT  يؤثر على  لن(استيراد). هذا اإلجراء
 .LASنات ملف مصدر بيا

إلى حد يصل إلى عشر  SESويمكن تضمين المقاطع العرضية في  •
طبقات مكّدسة فوق طبقة الطبقة الُمنتجة الرئيسية وخمس طبقات 

مكّدسة تحتها. وتفيد شاشة السجل النمطي غالباً لتحديد ما ينبغي أن 
تكون عليه ثخانات تلك الطبقات المجانِبة إذا كان للون/الطبقة نوع 

لمرجع االستراتيجرافي المباشر أيضاً. ويُنتج إدخال تعليق في من ا
)" في عمق خاص خطاً عمودياً تعقيبياً Zone @Topعمود ("

على الرسم البياني لمسار سجل شاشة السجل النمطي. ويمكن 
لتحريك مؤشر الماوس فوق الرسم البياني ومراقبة إحداثيات مسار 

نات الطبقة المكّدسة المنشودة المؤشر المساعدة أيضاً في تحديد ثخا
 -لإلدخال على شاشة التوجيه الجيولوجي (عرض العالمة المبوبة 

نقر العالمة المبوبة لثخانة ولون الطبقة). وبديالً عن ذلك، يمكنك 
مسار السجل باستخدام الزر األيمن للماوس بعد إعداد تعقيبات الخط 

 (إرسال ثخانة وأسماء المنطقة للطبقة الدليلية) تلقائياً. "…Send Thicks & Zone Names to Marker Bedاألفقي لـ "

") إلنشاء مجموعة بيانات سجل نمطي المشتق من تحديد cameraزر شريط أدوات " ويمكن استخدام شاشة ُمدوِزن المعالم ( •
3DSBs ل النمطي بالرقم التعدادي لمجموعات لتفسير محلل. وإذا تم ذلك، ستظهر مجموعة بيانات السجل النمطي المشتق على شاشة السج

 السجل النمطي التراكمي.

ويمكن استخدام سجل نمطي أو أكثر عند التوجيه الجيولوجي. وفي بعض الحاالت، وخالل الهبوط على سبيل المثال، من المنطقي استخدام  •
يث تكثر فيها السجالت النمطية القريبة، قد يكون سجالت نمطية متعددة لفهم تفاوتات الثخانة المتوقعة على نحو أفضل. وفي حاالت أخرى ح

من المنطقي تبديل سجل نمطي بآخر، بحكم المحيط النسبية "الحالي" أو من أجل التبديل إلى سجل نمطي مشتق. ويمكن تعيين السجل 

 )."pick type log(s) to showزر "...(السجالت) النمطي الُمستَخدم في وقت ما مباشرةً من شاشة ُمدوِزن المعالم (

وتتمثل طريقة من الطرق التنظيمية للبيانات التي يلجأ إليه بعض األشخاص في ملء بئر بمجموعات بيانية لسجل نمطي متعلقة بجميع  •
لوصف الموقع، وذلك من أجل االستردادات التالية السهلة.  S-T-Rمناطقهم "المعلّمة" سلفاً والمسماة (باستخدام تعليق سجل نمطي) نوع 

" لنسخ Copy Type Log from Another Wellاالستدعاء في شريط األدوات لشاشة السجل النمطي " كن استخدام زريم
 إلى مجموعة بيانات سجل نمطي لبئر نشط. SESdata.mdbمجموعة بيانات نمطية من بئر واحد في ملف 
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9B9 شاشة .SES – التسجيل أثناء الَحفر 

 

 عام 1.9 
أي قياس ذو صلة متوفر للمساعدة في تبيان الموقع  SES" (التسجيل أثناء الَحفر) في Logging While Drillingتمثل بيانات "

ا لحفرة بئر أو أي شيء يُنشأ له رسم بياني في المقطع العرضي. ُوتقاس مثل هذه البيانات غالباً عند األعماق الُمقاسة غير المطّلع عليه االستراتيجرافي
 إقحام انحناء أدنى لتحديد الموقع ثالثي األبعاد للمكان الذي تم قياس هذه البيانات فيه. SESاهي. ويستخدم وبين محطات المسح االتج

 
 ويمكن استخدام شاشة التسجيل أثناء الَحفر لـ:

 
ي، معدل االختراق، َحفر البئر إلى .) إدخال بيانات التسجيل أثناء الَحفر (مثل، شعاع غاما، الجانب العالي/الجانب المنخفض لشعاع غاما، الغاز اإلجمال1

، أو عن LAS، الخ.) بآلة تثقيب، عن طريق اإللصاق من مايكروسوفت أكسيل، عن طريق االستيراد من ملف 8-العمق المنشود، مقاومة سمتية قطاع
 .WITSMLطريق التنزيل/االستيراد من خادم 

 
ي تم قياس بياناتها منها. ويمكن أن تحتوي كل مجموعة بيانات للتسجيل أثناء الحفر على .) إلحاق مجموعة بيانات بحفرة بئر معنية (مسح اتجاهي) الت2

 ثمانية منحنيات من المعلومات كحد أقصى.
 

لتوجيه .) إقحام مسح اتجاهي ذو صلة عند إحداثيات ديكارتية وزوايا حفرة بئر لألعماق المقاسة للتسجيل أثناء الحفر، لالستخدام عند القيام با3
 يولوجي الفني.الج
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.) تعيين اسم كل منحنى للتسجل أثناء الحفر وخط العرض ولون وتنسيق مقياس السجل الخطي والتجاوز األدنى 4
والتجاوز األقصى؛ للتسجيل البياني من التسجيل أثناء الحفر وُمدوِزن المعالم، وشاشات المقاطع العرضية. تخزين قيم 

"Adder"و "Divisorطبيع/إعادة قياس التسجيل أثناء الحفر والسجل النمطي عند التوجيه " لالستخدام في ت
 الجيولوجي (يتم التعيين عادة من مدوزن المعالم).

 
.) إدارة وعرض مجموعات التسجيل أثناء الحفر المتعددة من البئر الحالي (مثل، مجموعات البيانات من الُحفر 5

 البئر/المسارات الجانبية المتعددة). 
 

طيط البياني لبيانات منحنى التسجيل أثناء الحفر مقابل العمق المقاس أو المقطع العمودي، وتعيين أي منحنى .) التخ6
 (منحنيات) يُعرض في الرسم البياني.

 
 .) إحالل منحنيات بيانات التسجيل أثناء الَحفر عندما يتم تخطيط بيانات عدة منحنيات.7

 
 

 اء الَحفر وتعيين مقدار نسبي عند تخطيط بيانات عدة منحنيات..) تكديس منحنيات بيانات التسجيل أثن8

 
 

جلة .) تكبير مقطع لرسم بياني عن طريق سحب إطار أفقي على أن تكون الماوس داخل الرسم البياني؛ ثم التحريك فوتوغرافياً بواسطة استخدام ع9
 الماوس أو النقر على أشرطة التمرير. يُدعم التكبير المتكرر أيضاً.

 
 

 .) االنتقال إلى سجل البيانات في جدول البيانات بواسطة نقر نقطة بيانات رسم بياني أثناء تكبير الرسم البياني.10
 

 .) طباعة الرسم البياني بواسطة أي طابعة نظام (بما في ذلك أدوبي/بي دي أف).11
 

 .) نسخ الرسم البياني إللصاقه إلى برنامج آخر.12
 

مختلفة للرسوم البيانية مؤقتاً (بما في ذلك ملء الشاشة/وضع التكبير إلى الحد األقصى) عن طريق نقر الرسم البياني بواسطة .) تغيير الخصائص ال13
 الزر األيمن للماوس والتحديد من القائمة المختصرة.
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 ناء الَحفر ومدوزن المعالم والمقاطع العرضية..) تعيين قيم ثابتة لمنحنى التسجل أثناء الَحفر وألوانه للعرض االنتقائي من شاشات التسجيل أث14

 

 شريط األدوات  2.9 
 أفكار مفيدة فيما يخص التحكم | وصف مفّصل التحكم

 
import LWD data from LAS file… | " يفتح مربع حوارImport 3rd-Party Data File الستعراض وفتح ملف "LAS ،

، 8|المنحنى7|المنحنى6|المنحنى5|المنحنى4|المنحنى3|المنحنى2|المنحنى1الطبقة/المنحنىالذي يطابق عمق  LASتعيين األعمدة في ملف 
استيراد بيانات التسجيل أثناء الحفر من ملف  4.9 واستيراد بيانات الَحفر إلى التسجيل أثناء الَحفر المحدد. لمزيد من المعلومات انظر 

LAS. 

 
...import LWD data from WITSML server " يفتح مربع حوارImport 3rd-Party Data لتنزيل ومن ثم استيراد بيانات "

،  WITSML استيراد بيانات التسجيل أثناء الحفر من  خادم 5.9  . لمزيد من المعلومات انظرWITSMLالتسجيل أثناء الحفر من خادم 
 . WITSMLخادم  4.2، و WITSML -إعداد البئر  4.2.4

 
add LWD |  بيانات يضيف مجموعة بيانات جديدة للتسجيل أثناء الحفر ويحددها. عند النقر، يُطالَب المستخدم بإدخال رقم مجموعة

خصائص رأس التسجيل عند الَحفر (عدد المنحنيات، رقم المسح ذو الصلة، أسماء المنحنى، لون  SESللتسجيل أثناء الحفر لنسخه. ينسخ 
 المنحنى، الخ.) من مصدر حالي ويقوم بتهيئة مجموعة بيانات جديدة للتسجيل عند الَحفر بهذه القيم.

 
delete LWD | تسجيل أثناء الحفر المحددة (وربما يعيد ترقيم مجموعات بيانات التسجل أثناء الحفر الحالية يحذف مجموعة بيانات ال

فقط إذا كان هناك على األقل مجموعتين من بيانات التسجيل أثناء الحفر قبل حذف التسجيل  1المتبقية). يمكن حذف التسجيل أثناء الحفر رقم 
عندما يكون هناك مجموعة  1. لحذف التسجيل أثناء الحفر رقم 1أثناء الحفر مرقمة بدءاً من  . ومجموعات بيانات التسجيل1أثناء الحفر رقم 

، 1 بيانات تسجيل أثناء الحفر واحدة فقط، أضف أوالً مجموعة بيانات تسجيل أثناء الحفر جديدة ثم قم بتحديد وحذف التسجيل أثناء الحفر رقم
 .1سجيل أثناء الحفر رقم الت 2بالتالي يصبح التسجيل أثناء الحفر رقم 

 N/A | من بئر آخر. يمكن نسخ بيانات التسجيل أثناء الحفر  

 
...export LWD data to LAS file |  ر التسجيل أثناء الحفر الرقيم وبيانات المسح المقحمة إلى ملف بعد تعيين مسار  LASيصدِّ

تم إنشاؤها أيضاً لتقديم محتوى  SESالمّولدة من  LAS، فإن ملفات CWLS LAS v3اإلخراج واسم الملف. عالوة على أنها متوافقة مع 
 البيانات بتنسيق محدد بعالمات الجدولة وتنسيق نصي ذي عرض ثابت من أجل تعددية أكبر في التنسيقات.

 LWD help | .يعرض المساعدة الموجزة لشاشة التسجيل أثناء الحفر 

 
sort LWD data on MD & Renumber ID (occasionally needed) |  يفرز مجموعة بيانات التسجيل أثناء الحفر المحددة

. وبما أنه يجب إضافة جميع البيانات SES" هو رقم مؤشر داخلي لـ ID". علماً بأن "IDبالنسبة للعمق المقاس ويعيد تحديد قيم أعمدة "
. وقد يتطلب SESرز لضمان زيادة العمق المقاس حسب الحاجة بواسطة الجديدة إلى أسفل جدول البيانات، فمن الضروري أحياناً إعادة الف

 حذف واحد أو أكثر من سجالت التسجيل أثناء الحفر أيضاً الفرز باستخدام هذا الزر.

 
check LWD for possible problems |  يفحص رأس التسجيل أثناء الحفر المحدد وبيانات الجدول بحثاً عن أحوال معروفة أو

بأنها تسبب مشاكل أثناء أو بعد إحصاء إقحام المسح االتجاهي. فحص جودة البيانات هذا يُطبَّق كل مرة يتم فيها إقحام المسح أو عندما  مشتبه
 " أن تمثل في الحقيقة يدين تتصافحان. cat button. ويُقَصد باأليقونة التي تسمى أحياناً "SESينقر هذا الزر شخص غير مستخدم 

 
 F6) Interpolate Survey(  يُقِحم المسح ذو الصلة عند األعماق المقاسة للتسجيل أثناء الحفر ويعيد |

 اإلحداثيات المحلية المحتسبة للمنحنى األدنى لالنحراف، السمت، الشمال، الشرق، العمق العمودي الحقيقي، والمقطع العمودي.
  LINEARLY extrapolate SURVEY at LWD MDs greater than Survey TD (NOT 

RECOMMENDED) IN BUILD SECTION(  من الشائع خالل الحفر أن يكون العمق المقاس اإلجمالي للتسجيل أثناء الحفر |
افتراضياً باستكمال قيم محطة المسح االتجاهي األعمق كي يتم إقحام  SESأكبر من العمق المقاس للمسح االتجاهي ذي الصلة. وال يقوم 

  محلية الخ. عند األعماق المقاسة للتسجيل أثناء الحفر التي تتجاوز العمق المقاس للمسح الحالي.اإلحداثيات ال
 

االفتراضي كي تستطيع استخدام جميع بيانات التسجيل أثناء الحفر المتوفرة للتوجيه  SES" لتجاوز سلوك Project to TDحدد خيار "
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ابع لها مطلوب في مدوزن المعالم، إال أن القيم المقحمة التي تقع ضمن الجزء المسحي الجيولوجي بما أن مكان القياس ثالثي األبعاد الت
 الُمستَكمل ستتغير بعض الشيء وذلك يعود إلى أنه سيتم االستحواذ على بيانات مسح اتجاهي إضافية في نهاية المطاف. 

 
يريد استخدام كل  SESقب األسفل للعمق المقاس، وكان مستخدم إذا كان يُتوقع منحنى حفرة بئر هام بين العمق المقاس الحالي للمسح والث

قياس متوفر وممكن للتسجيل أثناء الحفر في مدوزن المعالم، فعندها ال ينبغي تحديد هذا الخيار، بل ينبغي عوضاً عن ذلك إدخال بيانات 
كأفضل تقدير الستكمال فتحة بئر (مسح) إلى ) Surveysمحطة مسح غير خطي مقّدّ◌ر في أسفل ثقب العمق المقاس في شاشة المسوحات (

 العمق المقاس.
   auto-update after key punch; leave un-checked if pasting data from 

clipboard | ." يقوم بتعيين/تحديد خيارAuto Re-interp (إعادة اإلقحام التلقائي) في حال كان على "SES  ًإعادة إقحام المسح فورا
م تغيير أو إضافة أي من سجالت بيانات التسجيل أثناء الحفر. إذا تم إدخال بيانات التسجيل أثناء الحفر بصورة عادية بواسطة لوحة بعد أن يت

إلعادة إقحام المسح.  F6أو ضغط مفتاح  مفاتيح ثَقّابة، فقد يكون هذا الخيار مفيداً. وهذا يشكل بديالً عن النقر 
 )!clipboard" غير مَحدداً عند إلصاق بيانات من الحافظة (Auto Re-interpيجب دائماً ترك خيار ".

 وظائف/ميزات أخرى 3.9 
 حدد العدد األكبر من منحنيات البيانات التي ستحتويها مجموعة بيانات التسجيل أثناء الحفر. 

 

 ها.حفرة البئر المعنية (مسح اتجاهي) التي تم قياس بيانات التسجيل أثناء الحفر منحدد  
 

بشعاع غاما. عند التوجيه  1. من األفضل عادةً ملء المنحنى SESلكل منحنى بيانات، أدخل اسمها كما يُراد عرضه في  
للتسجيل أثناء الَحفر. على سبيل المثال، إذا كان يتم  1للسجل النمطي يطابق المنحنى  1أن المنحنى  SESالجيولوجي في مدوزن المعالم، يفترض 

للتسجيل أثناء الحفر على حد سواء شعاع  1للسجل النمطي والمنحنى  1ولوجي بإشارتين منفصلتين لشعاع غاما، فينبغي أن يحتوي المنحنى التوجيه الجي
 للتسجيل أثناء الحفر على مقاومة. 2للسجل النمطي والمنحنى  2غاما بينما ينبغي أن يحتوي المنحنى 

 
. يُطبَّق عرض الخط في شاشة المقاطع 10وتفضيل المقياس الخطي|سجل حدد عرض خط منحنى البيانات، ولون الخط،  

 العرضية. ويُطبَّق لون خط المنحنى المحدد في شاشات التسجيل أثناء الحفر ومدوزن المعالم والمقاطع العرضية.
 

و عندما ال يتم تحديد أدخل قيم تجاوز منحنى البيانات الدنيا والعظمى إذا رغبت بذلك. عند ترك هذه اإلعدادات فارغة أ 
"، يتم تحديد قيم المحاور الدنيا/العظمى تلقائياً بواسطة البيانات داخل العرض المعني. يمكن تطبيق قيم المنحنى Apply Min/Maxخيار "

مختلفة في مدوزن المعالم، في ثالثية رسوم بيانية  3DStratBlockالدنيا/العظمى في رسم بيان شاشة التسجيل أثناء الحفر انتقائياً وحفظها بواسطة 
 وفي المقاطع العرضية لشاشة المقاطع العرضية.

 
 أدنى/أعظم في جميع المنحنيات عند توليد سجل صورة في شاشة المقاطع العرضية. 1، يتم تطبيق منحنى 8-مالحظة: بالنسبة للبيانات السمتية لقطاع

 
ياس التسجيل أثناء الحفر والسجل النمطي عند التوجيه " في تطبيع/إعادة قDivisor" و"Adderيتم استخدام قيمتا "

 ).الجيولوجي ويتم تعيينها عادةً من مدوزن المعالم (
 

أدخل قيمتين ثابتتين كحد أقصى لكل منحنى بيانات للمساعدة في "تعليم" درجة ضخامة منحنى بيانات معين للمساعدة في 
لون خط القيمة الثابتة. يُطبَّق عرض الخط في شاشة المقاطع العرضية. يُطبَّق لون الخط المحدد تعريف موقع حفرة بئر استراتيجرافي. حدد عرض خط و

نة عندما يتم إدخال رقم قيمة ثابتة.  في شاشات التسجيل أثناء الحفر ومدوزن المعالم والمقاطع العرضية. وتكون لوحة األلوان ممكَّ
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ول الجانب األيسر لجدول بيانات التسجيل أثناء الحفر. يتم احتساب جميع القيم في الجانب األيمن للعمود ويتم إدخال بيانات التسجيل أثناء الحفر على ط

) في الصف المطابق. وال تُعرض هذه Note. ويمكن إدخال مالحظات المستخدم تحت عمود المالحظات (SESالفاصل األخضر أو تحديدها بواسطة 
الموقع ثالثي األبعاد للقياس بواسطة إقحام المسح  SES. ومن العمق المقاس الذي تم إدخاله، يحدد SESالمالحظات في أي مكان آخر في برنامج 

 .SES" بواسطة IDاالتجاهي الملحق. وتُحدَّد قيم عمود "
 

لمسح االتجاهي إال أنه يعالج أعد رسم الرسم البياني لشاشة التسجيل أثناء الحفر للتسجيل أثناء الحفر المحدد حالياً. هذا الطلب ال يعيد إقحام ا 
 أي تغييرات بخصوص خصائص رأس المنحنى، خيارات تخطيط الرسم البياني، وأي تسجيل أثناء الحفر محدد حالياً.

 

رسم بياني انقر مزدوجاً أو انقر بواسطة الزر األيمن للماوس على الرسم  لنسخرسم بياني.  نسخأعرض مربع حوار ليذكرك بكيفية   
" (تصدير). وعند التصدير يمكنك اختيار/تعيين تنسيق الصورة (مثل، Exportاستخدم ميزة الرسم البياني "...البياني و

emf/wmf/bmp/jpg/png) الوجهة ،(الحافِظة-clipboard) ملف/طابعة)، الحجم، والدقة/نقطة بالبوصة/dpi.( 
 

ني انقر مزدوجاً أو انقر بواسطة الزر األيمن للماوس على الرسم رسم بيا لطباعةرسم بياني.  طباعةأعرض مربع حوار ليذكرك بكيفية  
" (تصدير). وعند التصدير يمكنك اختيار/تعيين تنسيق الصورة (مثل، Exportالبياني واستخدم ميزة الرسم البياني "...

emf/wmf/bmp/jpg/png) الوجهة ،(الحافِظة-clipboard) ملف/طابعة)، الحجم، والدقة/نقطة بالبوصة/dpi.( 
 

 قم بتحديد أو إلغاء تحديد رقم منحنى بيانات التسجيل أثناء الحفر لتحديد أي منحنيات بيانات ستُعرض في الرسم البياني.  
 

" لعرض كل منحنى في جزئه الخاص به في الرسم البياني (انظر أعلى الصورة أدناه). يمكن تعديل Stack Curvesحدد خيار " 
 تحديد هذا الخيار لوضع جميع المنحنيات المعروضة فوق الرسم البياني (انظر الصورة أدناه).األجزاء النسبية. ألغِ 

 

 
 

 
 

" لعرض بيانات منحنى التسجيل أثناء الحفر مقابل المقطع العمودي بدالً من مقابل العمق Vertical Sectionحدد  خيار " 
 المقاس في الرسم البياني.
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 y-لتجاوز البيانات المعتمدة على القياس التلقائي وبدالً من ذلك قم بتصليح قيمة (قيم) محور" Apply Min/Maxحدد خيار " 
 الدنيا و/أو العظمى للبيانات التي تم إدخالها في الجزء الرأسي لمنحنى بيانات التسجيل أثناء الحفر.

 
ا في الجزء الرأسي لمنحنى بيانات التسجيل " لنشر خط أفقي عند القيم الثابتة التي تم إدخالهShow Constantsحدد خيار " 

 أثناء الحفر. والخط األفقي موّضح أيضاً بقيمة ثابتة.
 

وعند تكبير رسم بياني عن طريق سحب إطار تكبير، يمكن تمرير محتوى البيانات عبر استخدام عجلة الماوس أو النقر على أشرطة  
 y-إلبقاء حدود محور "Auto Rescaleاً لتناسب البيانات في المنظر الحالي. ألِغ تحديد خيار "تلقائياً افتراضي y-التمرير. ويتم تعديل حدود محور

 ثابتة.
 

إذا تم تهيئة منحنى التسجيل أثناء الحفر في الجزء الرأسي ليكون  10" لفرض تنسيق مقياس سجل Apply Log10حدد خيار " 
 .10سجل 

 LASملف استيراد بيانات التسجيل أثناء الحفر من  4.9 
. تعد هذه الطريقة لتحويل البيانات فّعالة وأفضل عادةً LASعبر االستيراد من ملفات  SESمن المألوف جداً تحويل بيانات التسجيل أثناء الحفر لبئر إلى 

 من طرق النسخ/اإللصاق من جدول بيانات.
 

استيراد البيانات المحّملة. وسبب هذا الخطأ يرجع في كل األحوال  SES الستيراده، أو أثناء محاولة LASوقد تظهر أحياناً رسالة خطأ عند فتح ملف 
باإلبالغ عن رقم الخط/الصف للحالة المخالفة، إذا كان  SES. وفي هذه الحالة يقوم برنامج LASغير متوافق مع مواصفات  LASتقريباً إلى أن ملف 

للتحسينات منذ أكثر من عقد  SESعن طريق تحرير الحق للملف. وبفضل خضوع  ممكناً، وهو ما يمكنه مساعدتك أو مساعدة اآلخرين لحل المشكلة
لتصحيح  LAS، ولكن ليس كلها. ويتمثل الحل األفضل في االتصال بموزع ملف LASمن الزمن، يمكنه التغلب على العديد من أخطاء تنسيق 

 الخطأ/إعادة إنشاء الملف على النحو المناسب.
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الذي يطابق العمق  LAS، تعيين األعمدة في ملف LAS" الستعراض وفتح ملف Import 3rd-Party Data Fileيُستخدم مربع حوار " 
 دد.الحفر المح المقاس ومنحنيات بيانات التسجيل أثناء الحفر محور االهتمام، واستيراد بيانات التسجيل أثناء الحفر إلى مجموعة بيانات التسجيل أثناء

 
 

لتحميله  LASأدخل مسار واسم ملف  
كهذا. ويمثل  LAS" لتعيين ملف Browseالمحّمل حالياً كنتيجة الستخدام "... LASبغرض المعالجة؛ أو، يعرض مربع الحوار هذا مسار واسم ملف 

 Import 3rd-Partyد فتح مربع الحوار "االفتراضي المحّمل عن LASاألخير من حيث تم استيراد بيانات التسجيل أثناء الحفر ملف  LASملف 
Data File." 

 

 لتحميله بغية المعالجة. LAS" الستعراض نظام ملف الحاسوب وتحديد ملف Browseانقر زر "... 
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المربع النصي  
و/أو حذف  ASCII. ويمكن عرض محتوياته باستخدام أشرطة التمرير كما يمكن تحرير محتوى بيانات ~LASيعرض نسخة كاملة لمحتويات ملف 

بما في ذلك عدد خطوط البيانات في الملف، وتنسيق  LAS. ويعرض جزء الحد األيسر معلومات ملف SESالصفوف كي يتم استيراده فعلياً الحقاً إلى 
باستيراد  SES" (االلتفاف) للملف. وسيقوم wrapع "، ووضCWLS LASطرف إنهاء خط الملف النصي (نظام دوس أو يونيكس)، وإصدار ملف 

 منّسقة ملتفة أو غير ملتفة. LAS، وملفات CWLS LASلملف  3و 2دوس ويونيكس على حد سواء، وإصدارات  LASملفات 
 

وتوصيفات منحنى البيانات إذا  LASويعرض المربع النصي هذا قائمة بجميع منحنيات البيانات في ملف  
 كانت متوفرة.

 

حدد العمق ومنحنيات البيانات التي تطابق المحتوى المنشود الستيرادها.  
العمق المقاس ومنحنى بيانات واحد على األقل. تمثل قائمة المربع المنسدل كيفية إدراج المعلومات  SESالستيراد بيانات التسجيل أثناء الحفر، يتطلب 

لإلشارة إلى المنحنى المعني. ويمكن تغيير اسم المنحنى في  SESكيفية إعداد مستخدم  ز "="، فيما يمثل االسم في الجانب األيمن لرمLASفي ملف 
SES  من شاشة التسجيل أثناء الحفر، بغض النظر عن كيفية تسمية المنحنى في ملفLAS. 

 
األوضاع حيث تكون قيم  في LASاستيراد محطات/صفوف العمق من ملف  SES" إذا كان ال ينبغي على Thinقم بتعيين/تحديد خيار " 

التي ال تحتوي فقط على محتوى البيانات التي يتم استيرادها بل  LASجميع البيانات فارغة. وهذا يمكنه أن يكون مفيداً عند االستيراد من ملفات 
 محتويات أخرى أيضاً.

 
، إذا LASة في ملف كما هي مسما SES" لتسمية منحنى البيانات في Inherit content if not setحدد خيار " 

 إلى تعليق التسجيل أثناء الحفر إذا كان التعليق فارغاً. LAS.  ينسخ هذا الخيار أيضاً اسم ملف SESكانت أسماء منحنى البيانات لم يتم تعيينها في 
 

والتي هي  LASاستيراد فقط محطات/صفوف العمق من ملف  SES" (إلحاق) إذا كان ينبغي على APPENDحدد خيار " 
تحتوي  LAS أعمق من أدنى نقطة للعمق المقاس سلفاً في مجموعة بيانات التسجيل أثناء الحفر الحالية. ويمكن أن يكون هذا مفيداً عند استيراد ملفات

تويات ملفين (إلحاق) إلقران مح Append. على سبيل المثال، استخدم نمط SESعلى مجموعة بيانات التسجيل أثناء الحفر مختلفة عما يتم ملؤه داخل 
 SES" عملية اإللحاق أذكى عن طريق فحص كل المنحنيات والعثور على المنحنى األول بقيمة فارغة في Auto. يجعل "LASأو أكثر من ملفات 

 .وهذا العمق يحدد بداية عمق اإللحاق (هذا مفيد عندما يكون هناك فواصل زمنية مختلفة للعمق بحكم مواقع العينات النسبية المختلفة)
 

" دون إدخال أي تغييرات إلى مجموعة بيانات Import 3rd-Party Data File" إلغالق مربع حوار "Cancelانقر زر " 
 .SESالتسجيل أثناء الحفر الحالية في 

 

. ما لم يكن خيار SESإلى مجموعة بيانات التسجيل أثناء الحفر المحددة في  SES" الستيراد محتوى ملف IMPORTانقر زر " 
"Append محدداً، يقوم "SES  بمقارنة محتوى ملفSES  بالمحتوى الحالي فيSES  (إذا كان قابل للتطبيق) وإذا كانت هناك اختالفات فإن

 . بعد االستيراد، يتم إقحام المسح االتجاهي ذي الصلة تلقائياً كما يتم تحديثLASيتم حذفه واستبداله بمحتوى ملف  SESالمحتوى الموجود سلفاً في 

http://www.cwls.org/las/
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االفتراضي المحّمل عندما يتم نقر شاشة التسجيل أثناء  LASجدول شاشة التسجيل أثناء الحفر والرسم البياني. ويصبح آخر ملف تم استيراده بنجاح ملف 

 التالية. بالتالي، فإن تحديث بيانات التسجيل أثناء الحفر بهذه الطريقة بعد فتح مربع الحوار يتطلب نقرة واحدة فقط. الحفر 

  WITSMLاستيراد بيانات التسجيل أثناء الحفر من  خادم  5.9 
، يمكن إجراء تحديثات البيانات حسب الطلب ويتطلب ذلك عادةً وقتاً أقل وذلك يعود إلى أن كل شيء يمكن القيام به دون WITSMLمع اتصال خادم 

 كتروني!).من البريد اإلل LAS(مثل، ال يُصرف وقتاً على فتح وحفظ ملفات  SESمغادرة 
 

. ويجب إكمال WITSML" لتنزيل ومن ثم استيراد بيانات التسجيل أثناء الحفر من خادم Import 3rd-Party Dataيُستخدم مربع حوار " 
 قبل استخدام هذه الميزة. WITSML -إعداد البئر  4.2.4و   WITSMLخادم  4.2الخطوات التي تمت مناقشتها في 
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بالنسبة للبئر  WITSMLعن قائمة السجالت المتوفرة على خادم  WITSML" الستعالم خادم List All Logsانقر زر " 
إال الكشف عن مسار  WITSMLوال يمكن لخادم . SESالحالي. وبعدما تظهر القائمة، حدد السجل الذي يحتوي مضمون التسجيل أثناء الحفر الحالي لـ 

استيراد بيانات  واحد فقط، حتى وإن كان المسح الحالي يمثل المسار الجانبي لحفرة البئر. وإذا لم يتغير اسم/المعرف الفريد للسجل منذ آخر مرة تم فيها
 SSES TEST DepthLogدناه، يتم تحديد سجل "، فإن هذه الخطوة يمكن تخطيها. في المثال أWITSMLالتسجيل أثناء الحفر من خادم 

MDepth"  .للمرة األولى 
 

 
 

 
 

وعرضه مباشرةً في  WITSML" لتنزيل محتوى بيانات السجل المخزن في خادم Download Log Dataانقر زر " 
. وتقيّد 0.5، بدءاً من عمق مقاسه=WITSMLعمود من خادم  30سجل و 10000المربع النصي تحت هذه الزر. في المثال أدناه، تم تنزيل بيانات لـ 

عدد السجالت التي يتم إرجاعها في طلب بيانات وحيد، وبالتالي يتطلب األمر الطلب عدة مرات لتجميع مجموعة البيانات  WITSMLبعض خوادم 
وبحاجة إلى استكمام (أي، نسبة  WITSML (عمليات تنزيل متتالية لمواكبة العمق المقاس). وقد تكون بعض السجالت خام في خوادم SESالكاملة في 

 قدم) كما قد تكون سجالت أخرى مستكّمة سلفاً (كما هو مبين أدناه). 0.5معدلها تساوي 
 

 
 

في  WITSMLاستيراد محطات/صفوف العمق من مجموعة البيانات المرتجعة من خادم  SES" إذا كان ال ينبغي على Thinحدد خيار " 
 عادةً. WITSMLمنحنى البيانات جميعها فارغة. يتم تطبيق هذه الميزة نادراً بحكم كيفية عمل خوادم األوضاع حيث تكون قيم 
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كما هي مسماة في خادم  SES" لتسمية منحنى البيانات في Inherit content if not setحدد خيار " 
WITSML إذا كانت أسماء منحنى البيانات لم يتم تعيينها في ،SESيار أيضاً اسم سجل خادم . ينسخ هذا الخWITSML  إلى تعليق التسجيل أثناء

 الحفر إذا كان التعليق فارغاً.
 

والتي هي  WITSMLطلب/استيراد فقط محطات/صفوف العمق من خادم  SES" (إلحاق) إذا كان ينبغي على APPENDحدد خيار " 
ناء الحفر الحالية. من الشائع استخدام اإللحاق الستيراد بيانات التسجيل أثناء الحفر أعمق من أدنى نقطة للعمق المقاس سلفاً في مجموعة بيانات التسجيل أث

ال تسمح في معظم األحيان بتنزيل كامل مجموعة بيانات التسجيل أثناء الحفر للبئر بطلب واحد (السجالت كثيرة جداً) وغالباً ما  WITSMLألن خوادم 
 يتمتع بقياسات سجل مختلفة. تكون هناك فاصلة زمنية متغيرة للعمق الذي 

 
اطلب من الخادم وابدأ اإللحاق بعد آخر عمق مقاس بقيم ليست فارغة في أي منحنى. وهذا مفيد عندما يكون لدى منحنيات مختلفة فواصل  

 SESمن لُقمة الثَقب، فعندها يقوم  قدماً  50قدماً من لُقمة الثَقب وقياس آخر استحوذ  25عمق زمنية مختلفة. على سبيل المثال، إذا استحوذ قياس واحد 
 قدم من لُقمة الثَقب" كانت أوالً فارغة. 50بطلب/استيراد جميع البيانات من العمق حيث قياس "

 

. تعد هذه الميزة SES" الستكمام/توسيط البيانات المنّزلة عند االستيراد إلى Quantizeحدد خيار " 
خام. نعني بكلمة خام عينات دقة عالية في وضعية نطاقها العمقي المسجل فعلياً "غير المتوسط". على  WITSMLمهمة للغاية إذا كانت بيانات خادم 

لشعاع غاما اللتان تم تسجيلهما في الوقت المناسب  Yلنقطة االختراق وعينات  Xسبيل المثال، وعلى مدى دقيقة واحدة أثناء الحفر، قد يكون هناك عينات 
اد الترافقي للعمق المقاس عند أوقات العينات المعنية. لفحص جدول من المعلومات الخام، قد تملك بعض األعماق نقطة ومن ثم تم إخضاعهما لإلسن

ية اختراق نقطة والبعض اآلخر شعاع غاما فقط، وعادةً تكون هناك العديد من عمليات القياس لكليهما فوق قدم واحد. االستكمام عبارة عن عمل
 قدم، على سبيل المثال.  1.0قدم أو  0.5نات التسجيل أثناء الحفر الخام في عمق مقاس متعدد؛ توسيط/توزيع خانات بيا

 
. على سبيل المثال، يمكن لحفرة بئر SESالتي تملك حق الوصول إليها خام، فينبغي استكمامها عند استيرادها إلى  WITSMLإذا كانت بيانات خادم 

ل من بيانات خام. فالبيانات الخام في إطار التحاليل الجيولوجية/الهندسية زائدة عن المطلوب وبالتالي سج 200000قدم أن يكون لديها  5000بعمق 
للتسجيل أثناء الحفر في أغلب  LAS).  وملفات 32000(حوالي  SESتستحضر أخطاء نظراً إلى تحديدات تعداد سجالت التسجيل أثناء الحفر في 

(أخيراً)  WITSMLلعمليات استكمام/توسيط/توزيع إلى خانات لنظام ما. وقد بدأت بعض شركات خدمة خادم األحيان ما هي إلى النتيجة النهائية 
 الموزعة، أي المعالجة الحقاً من مجموعات البيانات الخام. LASبتخزين السجالت على الخادم المماثلة لملفات 

 

العودة إلى شاشة التسجيل أثناء الحفر. لم تُحفظ أي " وImport 3rd-Party Data" إلغالق مربع حوار "Cancelانقر زر " 
 تغييرات تم إدخالها.

 

حالي محدد والعودة  SES" الستكمام البيانات المنّزلة المعروضة على الشاشة إلى التسجيل أثناء الحفر لـ IMPORTانقر زر " 
بالمحتوى الحالي في   WITSMLبمقارنة المحتوى من خادم  SES، يقوم محدداً " غير Appendإلى شاشة التسجيل أثناء الحفر. إذا كان خيار "

SES  (إذا كان قابل للتطبيق) وإذا كانت هناك اختالفات فإن المحتوى الموجود سلفاً فيSES  يتم حذفه واستبداله ببيانات خادمWITSML بعد .
 ياً كما يتم تحديث الرسم البياني لشاشة التسجيل أثناء الحفر. استيراد بيانات التسجيل أثناء الحفر، يتم إقحام المسح االتجاهي ذي الصلة تلقائ

 
هي الرقم المخصص للبئر والتسجيل أثناء الحفر، وهو أمر يسهّل إدارة تحديث بيانات آبار متعددة. بعد استيراد  WITSMLمعالِم تنزيل بيانات خادم و

 ئر معين والتسجيل أثناء الحفر، يتم تخزين المعالم االفتراضية عند نقر شاشة لب WITSMLبيانات التسجيل أثناء الحفر بنجاح مرة واحدة من خادم 
" ثم Downloadن ("التسجيل أثناء الحفر التالية. بالتالي، يتطلب تحديث بيانات التسجيل أثناء الحفر هذه المرة بهذه الطريقة بعد فتح مربع الحوار نقرتي

"IMPORT(" 
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 هام جداً  6.9 
ن كل مجموعة بيانات تسجيل أثناء الحفر ملحقة على نحو صحيح بالمسح االتجاهي المطابق لها في الجزء الرأسي لشاشة التسجيل أثناء .) يجب أن تكو1

 الحفر.
 

" أو Interpolate SURVEY.) إذا تم تغيير بيانات المسح االتجاهي (أو وحدات البئر) بعد استيراد أو إلصاق بيانات التسجيل أثناء الحفر، فانقر "2
 لتحديث إقحام المسح عند األعماق المقاسة للتسجيل أثناء الحفر. F6اضغط مفتاح 

 
 .) يتم تطبيق إقحام المسح فقط على مجموعة بيانات التسجيل أثناء الحفر المحددة حالياً.3

 
 من شاشة المقاطع العرضية. 8-الدنيا/العظمى جميع المنحنيات أثناء توليد سجل صورة سمتي لمقطع 1.) تحكم قيم إعداد المنحنى 4

 
نقر في مكان .) إذا كان حاسوبك ال يستجيب إلى الطباعة باستخدام لوحة المفاتيح، فاجعل جميع الرسوم البيانية خارج التركيز (مخطط أرجواني) عبر ال5

 ).http://support.microsoft.com/kb/210608/en-usآخر. هذا يمثل فشل في تطبيق مايكروسوفت (

 مفاتيح التشغيل السريع 7.9 
 .اسحب إطاراً أفقياً على الرسم البياني للتكبير 

 وعند تكبير الرسم البياني استخدم عجلة الماوس للتمرير 

 .أثناء تكبير الرسم البياني، انقر نقطة بيانات لتحريك مؤشر الجدول إلى سجل البيانات المعني 

  نقر مفتاحF6 يل أثناء الحفر "مثل  نقر زر شريط أدوات شاشة التسجInterpolate SURVEY" 

 أفكار مفيدة 8.9 

 
فر من أداة خالل عمليات التوجيه الجيولوجي الحّي، تملك تهيئة التركيبة الفتحة السفلى العادية (مثالً) أداة قياس شعاع غاما أقرب إلى لُقمة الحَ  •

ام بيانات التسجيل أثناء الحفر خالل التوجيه الجيولوجي بواسطة المسح، وبالتالي فإن بيانات شعاع غاما ستقود بيانات المسح. والستخد
SES تكون المواقع الفضائية ثالثية األبعاد من حيث تُقاس إشارات التسجيل أثناء الحفر مطلوبة. لذلك، قد يكون من الضروري في بعض ،

لحالي للعمق المقاس) كي يتم استخدام بيانات التسجيل أثناء لمحطة المسح االتجاهي (مثل، عند الثقب األسفل ا بتقديرالحاالت التزويد أوالً 
مختلف الحفر المتوفرة على نحو كامل.  وقد يكون مثل هذا التقدير مختلف كلياً خالل الهبوط عنه أثناء المقطع األفقي، وذلك لتحّمل البناء ال

ثقّابة االتجاهية للحصول على تقديرات لزاوية غير خطية عند على نحو مهم/المقصود المتوقع و/أو تدّرج التدوير. ويوّصى بالرجوع إلى ال
ل أثناء العمق المقاس. إذا كان يُتوقع تدّرج بنائي أدنى كما هي الحالة غالباً أثناء الحفر الجانبي، فيمكن استخدام خيار شريطة أدوات التسجي

 ".Project to TDالحفر "

على نحو فّعال مجموعة بيانات سجل نمطي من حفرة البئر االتجاهي المجانِب المسجل. قم  يمكن استخدام شاشة التسجيل أثناء الحفر إلنشاء •
موعة بتحميل المسح االتجاهي و بيانات التسجيل أثناء الحفر وقم بإقحام المسح االتجاهي من شاشة التسجيل أثناء الحفر. بعدها، قم بتصدير مج

م تحليل االستيراد التالي من شاشة السجل النمطي للبئر المعني. استخدم العمق المقاس ، كي يتLASبيانات التسجيل أثناء الحفر إلى ملف 
الحقيقية األكبر فقد تتطلب تصحيح مثلثي  المنحدراتأما °).  5الطبقة الحقيقي منخفض (< منحدرالحقيقي لعمق الطبقة، على افتراض أن 

 إضافي.

اء الحفر الخطأ سهل. انقر واسحب إطاراً قرب البيانات المشتبه بأنها خطأ للتكبير، ثم انقر االنتقال إلى البيانات لتنظيف بيانات التسجيل أثن •
البيانات  نقطة بيانات، بعدها سيتحرك تحديد الجدول إلى نقطة البيانات المنقورة تلقائياً. يمكن عندها بدء التحرير اليدوي، بما في ذلك جعل قيم

بيانات المشتبه بها/الزائفة في إدخال قيم تجاوز أدنى وأعلى للمنحنى للتطبيق المحدد على شاشات مدوزن فارغة. وتتمثل طريقة بديلة إلدارة ال
 المعالم والمقاطع العرضية.

الدنيا/العظمى جميع المنحنيات أثناء  1. تحكم قيم المنحنى 8-الدنيا والعظمى مهمة لبيانات التسجيل أثناء الحفر السمتية لقطاع 1قيم المنحنى  •
 محدداً. Apply Min/Maxوليد سجل صورة من شاشة المقاطع العرضية عندما يكون خيار ت



 SES v5.11 

©1999-2015 STONER ENGINEERING LLC 116 www.makinhole.com 

10B10 شاشة .SES – التوجيه الجيولوجي 
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 التوجيه الجيولوجي (تتمة) – SESشاشة 
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 عام 1.10 
عادةً تكون رأس الطبقة الُمنتجة) فوق نطاق عمق مقاس ) عبارة عن سطح مستٍو يعّرف العالمة الجيولوجية (3DSBإن كتلة الطبقات ثالثية األبعاد (

" (الطبقة الدليلية الرسوبية) عبارة Marker Bedلحفرة البئر الملحقة، والتي يمكن تكديس تحتها وفوقها طبقات متعددة إلظهارها. ومجموعة بيانات "
تحديد حدود واتجاه العمق المقاس لـ  SESالجيولوجي الفني لـ التي تعّرف تفسير جيولوجي واحد للطبقات. ويشمل التوجيه  3DSBعن مجموعة من 

3DSB  .والعمق بحيث يتم تعيين بيانات التسجيل أثناء الحفر على نحو مقبول إلى السجل النمطي باستخدام تحويل التعيين للعمق االستراتيجرافي النسبي
من موقع قياس حفرة البئر ومن ثم يُعطى أيضاً العمق االستراتيجرافي النسبي  3DSBاالستراتيجرافي النسبي هو المسافة ثالثية األبعاد األدنى إلى 

 بشكل سجل نمطي وبالتالي فإن المعايرة تحل االختالفات.
 

 ويمكن استخدام التوجيه الجيولوجي لـ:
 

. ومدوزن المعالم عبارة عن شاشة تُستخدم .) تحديد مجموعة بيانات التسجيل أثناء الحفر كي يتم التوجيه الجيولوجي باستخدام ُمدوِزن المعالم1
) لكتل الطبقات ثالثية األبعاد للطبقة الدليلية الرسوبية المحددة... هذا هو التوجيه 3DSBللمعايرة/الدوزنة المرئية لمعالم كتلة الطبقات ثالثية األبعاد (

 الجيولوجي.
 

 ية المتعددة للبئر الحالي (تفسيرات متعددة؛ ُحفر بئر متعددة/أعمال حفر جانبية)..) إدارة والتنقل بين مجموعات بيانات الطبقة الدليلية الرسوب2
 

(رأس الطبقة الُمنتجة) وخط  0.) تعيين عمق استراتيجرافي مجانِب إلى هدف، أي اختالف العمق االستراتيجرافي بين العمق االستراتيجرافي النسبي=3
 الهدف ضمن الطبقة الُمنتجة.

 
 ر يمكن عرضها خيارياً في مدوزن المعالم إذا تم احتساب انحراف الفتحة الفني..) تعيين خطة بئ4

 
جرافي .) تعيين أي سجل نمطي ومنحدر التسجيل أثناء الحفر لتحميل نطاق العمق االستراتيجرافي النسبي على مسارين يساريين لالنحراف االستراتي5

 منحدرات تسجيل أثناء الحفر كحد أقصى. 8. يمكن أيضاً إنشاء رسم بياني لـ هو األكثر شيوعاً) 1النسبي في مدوزن المعالم (منحدر 
 

 فردية وعرضها في عالمة تبويب أو تنسيق عرض جدولي. 3DSB.) عرض/تحرير/إدخال قيم معلمة 6
 

جاه الشمال) والتشريق (باتجاه الشرق) وذلك لتعيين قيم إحداثيات التشميل (بات 3DSB.) إقحام المسح االتجاهي الملحق عند أعماق مقاسة لنقطة تحكم 7
 لنقطة التحكم المعنية.

 
لعرض مسار العمق  -تحت  5فوق و 10إلى حد يصل إلى  -.) تعيين اسم/ثخانة/لون الطبقة الرئيسية (الطبقة الُمنتجة) والطبقات الُمجانِبة المثيلة 8

كامل للمقطع العرضي باستخدام شاشة المقاطع العرضية. انظر عالمة تبويب  النسبي الخارجي/األيسر في مدوزن المعالم ولتوليدٍ  االستراتيجرافي
 العرض، عالمة تبويب ثخانة ولون الطبقة

 
إلى الطبقة الدليلية الحالية. انظر عالمة تبويب العرض،  SES.) استيراد/نسخ ثخانات طبقة/ألوان/أسماء من أي طبقة دليلية رسوبية في قاعدة بيانات 9

 ثخانة ولون الطبقةعالمة تبويب 
 

 ) الجديدة عند إلحاق كتلة طبقات ثالثية األبعاد من مدوزن المعالم.3DSBs.) تعيين الطول االفتراضي لكتل الطبقات ثالثية األبعاد (10
 

اء الحفر/كتلة الطبقات " (تحميل سريع)، حيث يعيّن المستخدم نطاق العمق لبيانات التسجيل أثنFast Load.) تعيين مدوزن المعالم للعمل بنمط "11
 للتفسيرات فيما يخص كتل ثالثية األبعاد نسبة إلى العمق المقاس لكتلة الطبقات ثالثي األبعاد النشطة المحّملة بدالً من جميع البيانات كهذه (هذا مفيد أحياناً 

 الطبقات العديدة ذات الجوانب الطويلة جداً).
 

) لتفسير جديد جداً، لتحميل مدوزن المعالم للمعايرة األولى/األولية 0لة الطبقات ثالثية األبعاد األولى (رقم محاولة تخمين معالم كت SES.) السماح لـ 12
 " لطبقة دليلية رسوبية بدون تعريف لكتل طبقات ثالثية األبعاد بعد).ParamTunerلكتلة الطبقات ثالثية األبعاد (ما عليك إال نقر "
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 شريط األدوات  2.10 
 أفكار مفيدة فيما يخص التحكم | وصف مفّصل التحكم

 N/A | .ال يمكن استيراد مجموعات بيانات طبقة دليلية رسوبية من ملف 

 N/A |  ال يمكن تنزيل/استيراد مجموعات بيانات طبقة دليلية من خادمWITSML. 

 
add Marker Bed | ه، يُسأل المستخدم ما إذا كان يريد نسخ كتل الطبقات يضيف مجموعة بيانات طبقة دليلية رسوبية ويحددها. عند نقر

خصائص رأس الطبقة الدليلية  SESثالثية األبعاد من طبقة دليلية رسوبية حالية (تفسير) أو البدء انطالقاً من ال شيء. وفي الحالتين، ينسخ 
 لية بنفس القيم.الرسوبية من المصدر (أو القيمة االفتراضية) ويهيئ مجموعة بيانات جديدة لطبقة دلي

 
delete Marker Bed |  يحذف مجموعة بيانات الطبقة الدليلية الرسوبية المحددة (وربما يعيد ترقيم مجموعات بيانات الطبقة الدليلية

قة دليلية فقط إذا كان هناك على األقل مجموعتين من بيانات طب 1الرسوبية الحالية المتبقية). يمكن حذف الطبقة الدليلية الرسوبية رقم 
. لحذف الطبقة الدليلية 1. ومجموعات بيانات الطبقة الدليلية الرسوبية مرقمة بدءاً من 1رسوبية قبل حذف الطبقة الدليلية الرسوبية رقم 

ديدة ثم عندما يكون هناك مجموعة بيانات طبقة دليلية رسوبية واحدة فقط، أضف أوالً مجموعة بيانات طبقة دليلية رسوبية ج 1الرسوبية رقم 
 .1الطبقة الدليلية الرسوبية رقم  2، بالتالي تصبح الطبقة الدليلية الرسوبية رقم 1قم بتحديد وحذف الطبقة الدليلية الرسوبية رقم 

 
N/A |  ال يمكن نسخ مجموعات بيانات طبقة دليلية تلقائياً من بئر آخر. ولكن يمكن نسخها/إلصاقها من عرض الجدول يدوياً.  يرجى
حظة أن األعماق المقاسة لنقطة تحكم كتلة الطبقات ثالثية األبعاد يجب أن تكون ضمن نطاق العمق المقاس لبيانات التسجيل أثناء الحفر المال

 الملحقة.

 N/A |  ال يمكن تصدير مجموعات بيانات طبقة دليلية رسوبية إلى ملفLAS. 

 GEOSTEER help  جيه الجيولوجي.| يعرض المساعدة الموجزة لشاشة التو 

 
sort on Starting MD & Renumber 3DStratBlock# (occasionally needed) |  يفرز مجموعة بيانات الطبقة الدليلية

إذا تم الرسوبية المحددة في بداية العمق المقاس ويعيد تحديد أرقام كتلة الطبقات ثالثية األبعاد. ال حاجة لهذا األمر عادةً إال أنه ضروري 
 م.رير/حذف يدوي لكتل الطبقات ثالثية األبعاد أو إذا تم إنشاء تراكبات معقدة لكتل الطبقات ثالثية األبعاد عن غير قصد في مدوزن المعالتح

 
check Marker Bed for possible problems  |  يفحص رأس الطبقة الدليلية الرسوبية المحدد وبيانات الجدول بحثاً عن أحوال

تبه بأنها تسبب مشاكل أثناء أو بعد إحصاء إقحام المسح االتجاهي. فحص جودة البيانات هذا يُطبَّق كل مرة يتم فيها إقحام معروفة أو مش
" أن تمثل في الحقيقة يدين cat button. ويُقَصد باأليقونة التي تسمى أحياناً "SESالمسح أو عندما ينقر هذا الزر شخص غير مستخدم 

 تتصافحان. 
 

 (F6) Interpolate each 3DStratBlock MD to get EASTING and NORTHING 
parameters |  يُقحم المسح الملحق عند األعماق المقاسة لنقطة تحكم كتلة الطبقات ثالثية األبعاد ونقطة التحكم المرتجعة لقيم إحداثيات

  التشريق والتشميل.
  auto-update after key punch; leave un-checked if pasting data from 

clipboard |  يعين/يحدد خيار"Auto Re-interp. Survey إذا كان ينبغي على "SES  إقحام مسح فوراً بعد تغيير أو إضافة أي
بة، فقد يكون هذا سجالت لكتلة الطبقات ثالثية األبعاد.  إذا تم إدخال بيانات كتلة الطبقات ثالثية األبعاد بصورة عادية بواسطة لوحة مفاتيح ثَقّا

-Auto Re"إلعادة إقحام المسح. اترك دائماً خيار  F6أو ضغط مفتاح  نقر يشكل بديالً عن الخيار مفيداً. وهذا 
interp. Survey ًعند إلصاق بيانات من الحافظة ( " غير مَحدداclipboard!( 

  N/A  يتم إقحام بيانات الشبكة وعرضها من شاشات |  ال يتم دعم عرض أسطح الشبكة في مدوزن المعالم حالياً. وقد
 الُمُسوحات والُمنظِّم والمقاطع العرضية.
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 وظائف/ميزات أخرى 3.10 
تلقائياً  SESمجموعة بيانات التسجيل أثناء الحفر التي يتم التوجيه الجيولوجي بها في مدوزن المعالم. يقوم  يحدد 

  لحفر لحفرة البئر المعنية (مسح اتجاهي) التي تم منها قياس بيانات التسجيل أثناء الحفر.التسجيل أثناء ا  بتعيين/اعتماد مجموعة بيانات
 

تنسيق العرض المفضل لعرض/تحرير/إدخال قيم معلم كتلة الطبقات ثالثية األبعاد للطبقة الدليلية المحددة.  يحدد 
 ى نفعاً أحياناً لتقييم شيء ما أو للقيام بتحرير اإلعدادات في الخلفية.وتُعرض بعض اإلعدادات فقط في عالمة تبويب عرض، ويكون عرض الجدول أجد

  
 

فجوات تفسير فيما يخص العمق المقاس، وإذا تم العثور على  عن كتل الطبقات ثالثية األبعاد للطبقة الدليلية الرسوبية المحددة للعثور  يبحث بين 
لملء الفجوات وإعادة ترقيم كتل الطبقات ثالثية األبعاد الحالية حسبما تقتضي الحاجة. نادراً ما يتم  فجوات كهذه أنشئ كتل طبقات ثالثية األبعاد جديدة

 االحتياج لهذا األمر من شاشة التوجيه الجيولوجي، وذلك يعود إلى أن إصداراً أكثر تطوراً لهذه الوظيفة متوفراً من مدوزن المعالم.
 

بين العمق االستراتيجرافي النسبي الذي يساوي صفراً (رأس  فارق العمق االستراتيجرافي ما دخليُ  
خط الهدف في الطبقة الُمنتجة) وخط الهدف (عادةً) ضمن الطبقة الُمنتجة. علماً بأن القيمة الموجبة تعني أعمق والقيمة السالبة تعني أضحل. ويُعرض 

ضي التركيبي على حٍد سواء ما بين رأس الطبقة الُمنتجة وقاعدة الطبقة الُمنتجة. مدوزن المعالم في مسارات العمق االستراتيجرافي النسبي والمقطع العر
بواسطة ويُستخدم خط الهدف لتعريف الهدف عندما يتم احتساب انحراف الفتحة الفني على أن يكون العمق العمودي الحقيقي/المنحدر المخطط معيّناً 

 قاطع العرضية لشاشة المقاطع العرضية كما يمكن تلوينه بلون يختلف عن لون الطبقة المنتجة.الطبقة الدليلية الرسوبية. ويُعرض خط الهدف في الم
 

خطة البئر لعرضها خيارياً في مدوزن المعالم. لعرض خطة بئر في نطاق العمق المقاس (أي، مدوزن المعالم أو من شاشة  يحدد 
انحراف الفتحة  – SES. شاشة 12قد تم احتساب انحراف الفتحة الفني أوالً (انظرالمقاطع العرضية باستخدام نمط العمق المقاس)، يجب أن يكون 

 ).الفني
 

للسجل النمطي وأي منحدر للتسجيل أثناء  منحنىعيّن أي البيانات لمعالجة نطاق العمق االستراتيجرافي النسبي. بكلمة أخرى،  منحنى يحدد 
ليس شائعاً ولكنه في بعض األوضاع (مثل، حيث يتم قياس  1 المنحنىتريد تحميله في مسارات العمق االستراتيجرافي النسبي في مدوزن المعالم.  الحفر

تسجيل أثناء ال ومنحنىالسجل النمطي  منحنىأن  SESللمعالجة. ويفترض  1 المنحنىشعاع غاما والمقاومة في الَحفر نزوالً) قد ينطبق شيئاً مختلفاً عن 
 للسجل النمطي والتسجيل عند الحفر قيم بيانات شعاع غاما متوسطة. 1 المنحنىالحفر متزامنَين/مماثلَين. على سبيل المثال، ينبغي أن يحتوي 
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يمكن عرض " (أخرى) للتسجيل أثناء الحفر إلنشاء رسم بياني لها في المسار أسفل المقطع العرضي التركيبي. وother" منحنياتحدد أي ي 
 المتعدد كما هو مبين. -بيانات كحد أقصى، ويتم دعم التحديد منحنيات 8

 
" (تحميل سريع) لمعالجة مجموعة فرعية لبيانات التسجيل أثناء الحفر عندما يكون مدوزن Fast Loadحدد خيار "ي 

تار للبيانات من كتلة الطبقات ثالثية األبعاد النشطة المحّملة في مدوزن المعالم محّمالً. تعد قيمة العمق المطابق المحددة/الُمدَخلة إجمالي األقدام/األم
دة. ويتم تقليل وقت المعالم. قد تكون هذه الميزة مفيدة عند تحليل الجوانب الطويلة جداً و/أو الطبقات الدليلية الرسوبية بكتل طبقات ثالثية األبعاد عدي

 خيار محدداً إال أن بيانات أقل تكون متوفرة للعرض/المعالجة، وقد يكون هذا مفيداً رهناً بمسائل محددة.تحميل مدوزن المعالم عادةً عندما يكون هذا ال
 

التجانس الفوري لبيانات التسجيل أثناء الحفر من مدوزن المعالم. وال ينبغي عادةً تطبيق تجانس البيانات في  SESيدعم  
ويمكن للتجانس أن يكون مفيداً جداً لتقليل بيانات التسجيل أثناء الحفر الضجيجية حيث تفاوت اإلشارة قد  مقطع البناء لبئر أفقي؛ فقط في المقطع الجانبي.

ة الثقب األسفل، يكون مصدره موارد مختلفة (مثل، اإلعداد الجيولوجي، مشاكل باألداة ضمن اإلعداد الجيولوجي، َمْوَضَعة األداة كلُقمة قريبة ضمن تركيب
ر تجانس بيانات التسجيل أثناء الحفر ممّكناً عادةً من مدوزن المعالم ويتضمن حجم إطار. ويعد تجانس البيانات إطار معدل تحريك الخ.). ويكون خيا

أقل درجة تجانس  3مركزي بحجم إطار يمكن للمستخدم إعداده. وحجم اإلطار عدد فردي وهو ُمركَّز حول نقطة البيانات. ويعد حجم إطار بدرجة 
ط. يقوم بتوسيط نقطة البيانات المحلية، نقطة بيانات إلى اليسار وأخرى من اليمين. وسيُنشئ إطار بحجم كبير درجة أكبر من التجانس/التوسيممكنة، إذ 

الطبقات  تلةعند حفظ كتلة طبقات ثالثية األبعاد، يتم حفظ حالة تجانس منحدرات التسجيل أثناء الحفر وحجم اإلطار، ويُطبّق اإلعداد على المنحدر وك
 ثالثية األبعاد. 

 
ال تتغير بيانات وعندما يكون التجانس ممّكناً، يتم تجانس بيانات التسجيل أثناء الحفر في مساري العمق االستراتيجرافي النسبي على حٍد سواء، ومع ذلك 

في مدوزن المعالم البيانات المتجانسة وبيانات في الرسم البياني للتسجيل أثناء الحفر تحت المقطع العرضي التركيبي  SESالسجل النمطي. ويعرض 
 " الخام غير المتجانسة خلفها.rawالتسجيل أثناء الحفر "

 

 "Restore Smoothing Settings if Available" عبارة عن إعداد مخّصص من قبل  تعادة إعدادات التجانس)(اس
إعداد حفظ كتلة الطبقات ثالثية األبعاد عند تحميل/مراجعة كتلة  SESدداً، فيطبِّق إذا كان هذا الخيار مح المستخدم ومحفوظ في حاسوب المستخدم فقط.

الحالي وحجم اإلطار الطبقات ثالثية األبعاد. أما إذا كان هذا اإلعداد ليس محدداً، فعندها يتم تجاوز إعدادات التجانس ويتم تطبيق إعداد تجانس المستخدم 
لوجي. وقد تتمثل غاية من غايات استخدام هذه الميزة في حال كان المستخدم "ب" يفحص تحليل المستخدم "أ" في (مبين أعاله) في شاشة التوجيه الجيو

لتجانس مدوزن المعالم لكن المستخدم "ب" ال يفضل خيارات التجانس المعّدة أصالً/غير المعّدة/المحفوظة بواسطة المستخدم "أ". وتحكم إعدادات ا
  للبئر/الطبقة الدليلية الرسوبية/كتلة الطبقات ثالثية األبعاد. SESطبقات ثالثية األبعاد ما يُحفَظ في قاعدة بيانات المطبّقة عند حفظ كتلة ال

 

" (مدوزن المعالم) لجعل مدوزن المعالم اإلطار العلوي وتحديثه بأي تغييرات للبيانات المعنية وجعل ParamTunerانقر زر " 
لمحددة حالياً (إذا وجدت) نشطة. إذا لم تكن هناك كتلة طبقات ثالثية األبعاد حالياً للطبقة الدليلية الرسوبية المحددة، فعندها كتلة الطبقات ثالثية األبعاد ا

) عن طريق معاينة مجموعات بيانات 0محاولة تهيئة كتلة الطبقات ثالثية األبعاد األولى (رقم  SESالمستخدم ما إذا كان ينبغي على  SESيسأل 
تلقائياً  SESعلى النحو المناسب. ولن يُنشئ  0بالتوالي ومن ثم تحميل مدوزن المعالم وفقاً لذلك بحيث تتم معايرة كتلة الطبقات ثالثية األبعاد رقم  مختلفة

م انحراف حفرة البئر). إلى أن يتم التعّرف على عتبات معينة في مجموعات البيانات (مثل، تلبية حاجات معينة لحج 0كتلة الطبقات ثالثية األبعاد رقم 
في إدخال قيم معالم كتلة الطبقات ثالثية األبعاد يدوياً في شاشة التوجيه  0تلقائياً لكتلة طبقات ثالثية األبعاد رقم  SESويتمثل البديل عن إنشاء 

تحميل مدوزن المعالم ومن ثم معايرته على الجيولوجي (مفتاح تبويب أو عرض الجدول) بحيث تتواجد كتلة طبقات ثالثية األبعاد/سجل، وبعد ذلك يمكن 
ية كتلة لصف النحو المناسب. وتتمثل الطريقة األسهل لتحميل كتلة طبقات ثالثية األبعاد في مدوزن المعالم من عرض الجدول في النقر مزدوجاً داخل خل

 معين.
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" في مدوزن المعالم ككتلة payzone" طبقة وتتمثل  
") الطبقات المجانبة ألغراض التقديم االستعراضي stackedم تعيين ثخانتها ووجهتها من مدوزن المعالم. ويمكن تكديس ("طبقات ثالثية األبعاد. ويت

نِبة في فوق (عشر كحد أقصى) وتحت (خمس كحد أقصى) الطبقة الُمنتجة. ويمكن تسمية الطبقات المجانِبة وتلوينها كما ترغب. وتُعرض الطبقات المجا
ستراتيجرافي النسبي الخارجي/األيسر في مدوزن المعالم كتعقيب خط أفقي معلّم.  وتُعرض الطبقات المجانِبة على نحو كامل في المقاطع مسار العمق اال

 جي.الجيولو العرضية لشاشة المقاطع العرضية. ويتم إدخال إعدادات الطبقة المجانِبة في عالمة تبويب ثخانة ولون الطبقة، عرض الجدول لشاشة التوجيه
 

. وتوجد كتلة طبقات ثالثية SESانقر هذا الزر لتحميل مربع حوار لنسخ ثخانة/أسماء/ألون الطبقة الرسوبية المجانبة من أي بئر في قاعدة بيانات  
 األبعاد واحدة على األقل قبل استخدام هذا األمر. ومن الشائع تطّور تناسق نظام ألوان الطبقات في نشاط الحفر.

  
" لتطبيق تحرير ثخانة/اسم/لون على كتلة الطبقات ثالثية األبعاد الحالية كي تسري على جميع كتل الطبقات Auto-copy" حدد خيار 

نشاء ثخانات متغيرة ثالثية األبعاد في الطبقة الدليلية الرسوبية الحالية. ألغي تحديد هذا الخيار لتحرير كتلة طبقات ثالثية األبعاد واحدة محددة، مثل إ
 حفظ كتل الطبقات ثالثية األبعاد أصالً. بعدقات مجانبة على امتداد الجانب لطب

 
 يمكن تعيين ثخانات وأسماء الطبقة من عرض الجدول ولكن يجب تعيين األلوان باستخدام زر لوحة األلوان المطابقة من عالمة تبويب العرض.

 هام جداً  4.10 
به/مزامن للسجل النمطي ومجموعات بيانات التسجيل أثناء الحفر. على سبيل المثال، إذا كان " (رقم المنحنى) مشاCurveأن "#  SES.) يفترض 1

 للتسجيل أثناء الحفر شعاع غاما على حد سواء. 1للسجل النمطي والمنحدر  1يتم التوجيه الجيولوجي بشعاع غاما، فاحرص على أن يحتوي المنحنى 
 

تهيئة كتلة الطبقات  SES" على أن يكون التفسير فارغاً، سيحاول ParamTunerجيولوجي، انقر ".) من عالمة تبويب العرض لشاشة التوجيه ال2
 كي تبدأ بالتوجيه الجيولوجي بمدوزن المعالم. 0ثالثية األبعاد رقم 

 
) متساويان. تقع MDStartلمقاس (.) من الممارسات الموّصى بها أن يكون العمق المقاس لنقطة التحكم لكتلة الطبقات ثالثية الطبقات وبداية العمق ا3

 نقطة تحكم العمق المقاس ضمن جزء نطاق العمق المقاس للتسجيل أثناء الحفر والذي له بيانات مسح معروفة.
 

ء وتكون دا.) تظهر نقطة تحكم كتلة الطبقات ثالثية األبعاد في العمق العمودي الحقيقي مقابل تخطيط العمق المقاس في مدوزن المعالم كرمز نقطة سو4
 .أرجوانية بلون بيانات منحنى التسجيل أثناء الحفر التي تقع ضمن نطاق بداية/نهاية العمق المقاس لكتلة الطبقات ثالثية األبعاد الحالية/النشطة ملّون

 
مخطط أرجواني) عبر النقر في مكان .) إذا كان حاسوبك ال يستجيب إلى الطباعة باستخدام لوحة المفاتيح، فاجعل جميع الرسوم البيانية خارج التركيز (5

 ).http://support.microsoft.com/kb/210608/en-usآخر. هذا يمثل فشل في تطبيق مايكروسوفت (
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 مفاتيح التشغيل السريع 5.10 
 ) انقر مزدوجاً ضمن كتلة، بداية العمق المقاسMDStartة في مدوزن )، المنحدر، سمت المنحدر لجعل كتلة الطبقات ثالثية األبعاد نشط

 المعالم

 ) انقر مزدوجاً أسفل صف نهاية العمق المقاسMDEnd إلنشاء كتلة طبقات ثالثية األبعاد جديدة/تالية وحّملها في مدوزن المعالم (هذا (
نقطة  ؛ يستخدم بداية العمق المقاس كنقطة تحكم العمق المقاس؛ يُقحم المسح؛ يحددMDStart-يضيف طول افتراضي لبداية العمق المقاس

 لمعالم)تحكم العمق العمودي الحقيقي من نهاية كتلة الطبقات ثالثية األبعاد السابقة؛ ويعيّن كتلة الطبقات ثالثية األبعاد النشطة في مدوزن ا

 (باتجاه الشمال) انقر مزدوجاً العمق المقاس إلقحام المسح للحصول على نقطة تحكم إحداثيات التشريق (باتجاه الشرق) والتشميل 

 .انقر مزدوجاً العمق المقاس الحتساب وتعيين قيمته لغاية نهاية العمق العمودي الحقيقي لكتلة الطبقات ثالثية األبعاد السابقة 

  نقر مفتاحF6  زر شريط أدوات شاشة التوجيه الجيولوجي " مثل نقرInterpolate SURVEY" 

 أفكار مفيدة 6.10 

 
وتعيين اإلعدادات الصحيحة لرأس الطبقة الدليلية  SESي / التسجيل أثناء الحفر، كحد أدنى) في بعد ملء البيانات (المسح / السجل النمط •

" (مدوزن المعالم) للبدء بتفسير البيانات. وستُعرض الشاشة ParamTunerالرسوبية أو إدخالها من شاشة التوجيه الجيولوجي، انقر زر "
 على "نعم".أدناه والتي ينبغي على المحلل عادةً النقر فيها 

 

وما يتم عرضه في عالمة  التوجيه الجيولوجي – SES. شاشة 10تُناقش معظم إعدادات كتلة الطبقات ثالثية األبعاد في القسم  •
الجيولوجي. وتشكل إعدادات  تبويب/عرض جدول على نحو كامل من مدوزن المعالم عادةً وال تتطلب تحرير يدوي مباشر من شاشة التوجيه

"Bed Thickness & Color (ثخانة ولون الطبقة الرسوبية) االستثناء الرئيسي لما تقدم حالياً. غير أنه في معظم الحاالت، ليس هناك "
 لبئر.حاجة بعد ملء إعدادات ثخانة الطبقة الرسوبية ولونها عن طريق النسخ و/أو اإلدخال المباشر للتحرير اإلضافي لبقية ا

في النقر مزدوجاً داخل خلية كتلة  من عرض الجدولوتمثل الطريقة األسهل لتحميل كتلة طبقات ثالثية األبعاد خاصة في مدوزن المعالم  •
 لصف معين.
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11B11 شاشة .SES –  ُمدوِزن المعالم  –التوجيه الجيولوجي 

 
 

 

 عام 1.11 
كّمية يزّود بمحيط موقع واضح في نهاية المطاف لطبقات جيولوجية قريبة نسبة إلى حفرة البئر التوجيه الجيولوجي الفني عبارة عن ترابط وتحاليل سجل 

عن طريق معايرة/موالفة كتلة  SESإلجراء توجيه جيولوجي فني باستخدام  ")ParamTuner(" المعالممدوزن (مسح اتجاهي). تُستخدم شاشة 
ت العمق االستراتيجرافي النسبي. يتم تحويل بيانات التسجيل أثناء الحفر القابلة للربط على امتداد حفرة الطبقات ثالثية األبعاد التي تعتمد على تحويل بيانا
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زن المعالم من البئر األفقي إلى خارطة على "بروفايل متوقع" لسجل نمطي، المكتشف أوالً نتيجة اختراق طبقات رسوبية لفتحة البئر المجانبة. يُفتح مدو
عمق ) لالطالع على مزيد من المقدمة الفنية لكتلة الطبقات ثالثية األبعاد والالتوجيه الجيولوجي – SES. شاشة 10وجي (انظر شاشة التوجيه الجيول

بة حول التوجيه الجيولوجي، انظر 2007في  ة المنشورالمقالة هذه  االستراتيجرافي النسبي، انظر أفكار  9.11. لمزيد من المناقشة العميقة والمجرَّ
 . مفيدة

 
 يمكن استخدام مدوزن المعالم فيما يلي:

 
 دمج وتحليل مصادر بيانات متعددة..) إنشاء تفسير جيولوجي عن طريق 1

 
ر البيانات ومعايرة بداية العمق المقاس (2 ونقطة تحكم  )MDEnd) لمعالم كتلة الطبقات ثالثية األبعاد، ونهاية العمق المقاس (MDStart.) قم بتصوُّ

رة البئر إلى سجل أو أكثر من السجالت النمطية للتمّكن من التحّكم بكيفية تعيين قطعة بيانات حف العمق العامودي الحقيقي والمنحدر الحقيقي 
 االستراتيجرافية التمثيلية، وبالتالي إنشاء تفسير جيولوجي. 

 
ر البيانات ومعايرة قيم معالم كتلة الطبقات ثالثية األبعاد عن طريق آليات الماوس ولوحة المفاتيح المتعددة، بردود مرئي3 ة فورية في النطاق .) قم بتصوُّ

 ونطاق العمق االستراتيجرافي النسبي على حد سواء.التركيبي 
 

ل في وقت .) عيّن خيارات وخصائص متعددة للحفاظ على المنظر العام للنطاق التركيبي ونطاق العمق االستراتيجرافي النسبي، فيما يبحثان إلى المحل4
 معايرة كتلة الطبقات ثالثية األبعاد من أجل استدعاء تالي حسب الطلب.

 
ت قب التقّدم االستراتيجرافي لحفرة البئر في الهبوط وحالته ضمن الجانب عند عمق إجمالي للمسح الحالي بواسطة تحميل ومراقبة كتل الطبقا.) را5

 ثالثية األبعاد والبيانات الملحقة.

 شريط األدوات  2.11 
 أفكار مفيدة فيما يخص التحكم | وصف مفّصل التحكم

 
toggle back to SES (Ctrl+B) |  يرجع إلى شاشةSES يرجى مالحظة ما يلي: إذا لم يتم حفظ التغييرات قبل استخدام هذا الزر .

 وإذا تم إعادة تحميل مدوزن المعالم الحقاً، فستضيع تغييرات كهذه.
 

 close ParamTuner without saving changes  يغلق مدوزن المعالم ويرجع إلى شاشة |SES ال يتم .
يات تحرير غير محفوظة. إذا تم فتح مدوزن المعالم الحقاً فسيتم تحميله انطالقاً من ال شيء، وهو أمر يتطلب وقت معالجة أكبر حفظ أي عمل

 مقارنة مع ما إذا كان مدوزن المعالم مفتوحاً سلفاً وتم إعادة استعالم واحتساب البيانات.

 ParamTuner help | المعالم. يعرض المساعدة الموجزة لشاشة مدوزن 

  on load if available (otherwise override with options as-checked 
below( | ،مثل) ًعندما يتم حفظ المعالم التي تحفظ كتلة الطبقات ثالثية األبعاد، يتم حفظ خيارات عرض معينة أيضا "AO"،  "4+"، 

"Thicker Lines" الخ.). عند تحديد خيار ،"Restore Viewing Options يتم استعادة كل هذه اإلعدادات حيِّز التنفيذ عند حفظ ،"
 Restore Viewingكتلة طبقات ثالثية األبعاد سلفاً في مدوزن المعالم عندما تم تنشيط كتلة الطبقات ثالثية األبعاد. إذا كان خيار "

Optionsالمعالم، وقد يختلف ذلك عن كيف تم حفظ كتلة الطبقات  " غير محدداً، عندها تُحَكم خيارات العرض المطبقة بكيفية تعيين مدوزن
" (مستخدم User 1) قد تتجاوز إعدادات وتفضيالت معيّنة بواسطة "2" (مستخدم رقم User 2ثالثية األبعاد أصالً. وبالتالي فهذه الميزة "

" (حفظ) Saveة في مدوزن المعالم عند نقر ". ورغم ذلك، فإن قيم اإلعداد المعيّن2) وتعرض البيانات بتفضيالت المستخدم رقم 1رقم 
 بالنسبة للبئر/الطبقة الدليلية الرسوبية/كتلة الطبقات ثالثية األبعاد. SESتتحكم بأي إعدادات سيتم حفظها في قاعدة بيانات 

 
save and update 'Initial' (Ctrl+S) |  لكتلة الطبقات ثالثية األبعاد يحفظ قيم كتلة الطبقات ثالثية األبعاد الحالية وخيارات العرض

 ).Undoالحالية المحّملة في مدوزن المعالم. ال يمكن التراجع عن الحفظ بواسطة زر التراجع (

 
reload current 3DStratBlock |  يعيد تحميل كتلة الطبقات ثالثية األبعاد الحالية النشطة في مدوزن المعالم، وهذا يعني إعادة

، وإعادة احتساب وإعادة تعيين خصائص العرض االفتراضية، وبيان أي تغييرات تم إدخالها من أي شاشة SES استعالم قاعدة بيانات
SES .أخرى 

 
create 'Derived' Type Log... | " يفتح مربع حوارCreate Type Log Setup لتحديد كتل الطبقات ثالثية األبعاد التي سيتم "

إنشاء سجل نمطي  5.11 جديد التي مصدرها من التفسير الحالي. للمزيد من المعلومات انظر  منها توليد مجموعة بيانات سجل نمطي
 .مشتق

 
re-assess/refresh horizontal scale limits on RSD / Type Curve tracks |  يفحص محتوى البيانات الموجودة اآلن

وفقاً لعرض كل البيانات. هذا األمر ضروري  x-الستراتيجرافي النسبي ويعيد تحديد/تعيين حدود القياس التلقائي لمحورفي مسارات العمق ا
تم  أحياناً عندما تتغير بداية العمق المقاس و/أو نهاية العمق المقاس بشكل تكون فيه درجة ضخامات بيانات التسجيل أثناء الحفر أعلى و/أو

" (خارج حدود القيم). وليس لهذا األمر تأثير إذا off-scaleدنى إلى المنظر أثناء المعايرة ويتم التخطيط حالياً "إحضار درجات ضخامة أ

http://www.makinhole.com/images/PDF/Stoner_TechnicalGeosteeringFindsSweetSpot.pdf
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 لمسار العمق االستراتيجرافي النسبي. "Use LWD Min/Maxتم تحديد خيار "

 
)insert blocks into MD gaps...(Ctrl+G |  " يفتح مربع حوارConfirm 3DStratBlock Insertion into Existing 

Gapsن " لتحليل الطبقة الدليلية الرسوبية ألي فواصل زمنية للعمق المقاس التي ال يتم مدها حالياً بواسطة كتلة طبقات ثالثية األبعاد. ويمك
 SESة واحدة. ويقوم استكشاف سبع فجوات كحد أقصى ويتم وصف كل فجوة مكتشفة كّمياً.  ويمكن ملء فجوة أو عدة فجوات انتقائياً بخطو

يجعلها نشطة بإعادة ترقيم كتل الطبقات ثالثية األبعاد الموجودة سلفاً وفقاً لذلك، ويمكن للمستخدم تعيين أي كتلة طبقات ثالثية األبعاد يريد أن 
 بعد إتمام عملية إدخال الفجوة.

 
undo (restore 'Initial' values) | ثية األبعاد وخيارات عرضها إلى قيمها األصلية/المحفوظة آخر يستعيد قيم معالم كتلة الطبقات ثال

" (تراُجع) أن يكون مفيداً جداً عندما ال تؤدي Undoمرة. وتتطلب عملية معايرة كتلة الطبقات ثالثية األبعاد تجارب ويمكن الستخدام "
  تجربة إلى وضع أفضل.

 
select 3DSB to make Active (identical to Dbl-clicking 'Block' # from GeoSteer) |  حدد أي كتلة طبقات ثالثية

بقات األبعاد هي نشطة في مدوزن المعالم، أو انقر المربع المنسدل هذا لمراقبة خصائص كتلة الطبقات ثالثية األبعاد المتعددة لجميع كتل الط
بعاد النشطة قيم معالم محّملة في مدوزن المعالم وهي خاضعة ثالثية األبعاد بما في ذلك المالحظات المحفوظة. ولكتلة الطبقات ثالثية األ

حفر للمعايرة بواسطة المستخدم فيما تبقى خصائص أخرى لكتل الطبقات ثالثية األبعاد ثابتة. ويطبّق ترميز لون مقطع منحنى التسجيل أثناء ال
) 3(±رضي التركيبية إلى كتلة الطبقات ثالثية األبعاد و الخاص على مسارات العمق االستراتيجرافي النسبي وشريط السجل تحت المقطع الع
. وتتمثل طريقة بديلة في تعيين أي كتلة طبقات أرجوانيكتل الطبقات ثالثية األبعاد القريبة. يتم تلوين كتلة الطبقات ثالثية األبعاد النشطة بلون 

قات ثالثية األبعاد في المقطع العرضي التركيبي (عمق عمودي حقيقي ثالثية األبعاد نشطة في النقر مزدوجاً على بطاقة تعقيب رقم كتلة الطب
 مقابل العمق المقاس).

 
)append new 3DStratBlock (Ctrl+A  .(تفسير) يضيف/يُلحق كتلة طبقات ثالثية األبعاد بنهاية الطبقة الدليلية الرسوبية الحالية |

لجديدة بنهاية كتلة الطبقات ثالثية األبعاد األخيرة بدون مظهر تصّدع وينسخ جميع كتلة طبقات ثالثية األبعاد ا SESافتراضياً، يُقِرن 
تلة خصائص كتلة الطبقات ثالثية األبعاد (منحدر، سمت اتجاه المنحدر، الخ.) وخيارات العرض من كتلة الطبقات ثالثية األبعاد األخيرة إلى ك

 Default length ofمقاس االفتراضي لكتلة الطبقات ثالثية األبعاد بواسطة معلم "طبقات ثالثية األبعاد جديدة.  ويتم التحكم بالعمق ال
new 3DStratBlock.والذي يمكن تعيينه من شاشة التوجيه الجيولوجي، عالمة تبويب العرض، عالمة تبويب المعالم ،" 

 
enable primary LWD curve smoothing | نحنى التسجيل أثناء الحفر. وطريقة التوسيط انقر زر التبديل لتمكين/تعطيل انسجام م

م المطبقة هي إطار توسيط التحريك المركزي، مركَّز حول نقطة البيانات محور االهتمام، ويتم تعيين حجم اإلطار بواسطة المحلل. وعندما يت
(عدد نقاط البيانات)، والذي يجب أن يكون تبديل هذا الزر من إيقاف تشغيل إلى تشغيل، يُطالَب المحلل بحجم إطار توسيط التحريك المركزي 

عدداً فردياً. وتعرض مساري العمق االستراتيجرافي النسبي بيانات منحنى التسجيل أثناء الحفر المتجانسة فقط كما تبقى بيانات السجل 
ل أثناء الحفر المتجانسة والخام النمطي غير متغيرة. ويعرض شريط سجل التسجيل أثناء الحفر تحت المقطع العرضي التركيبي بيانات التسجي

كل على حد سواء. ويمكن لتجانس البيانات أن يكون مفيداً جداً في بيئات التوجيه الجيولوجي بقيم قياس منحنى تسجيل أثناء الحفر متغيرة بش
التجانس وحجم اإلطار عند مستوى كبير (مثل، أنشطة طين َصْفِحي كثيرة)، وأغلب األحيان بقياسات أداة لُقمة الثَقب قريبة. يتم حفظ حالة 

 في مقطع البناء. وليسكتلة الطبقات ثالثية األبعاد وهما خاّصين بالمنحنى. ينبغي فقط تطبيق التجانس في مقطع البئر الجانبي، 

 
change LWD divisor/adder values (for normalize mode) | ..." يفتح مربع حوارSet LWD Divisor/Adder 

for Normalize Mode لتعيين أو تغيير/اختبار المعالم التي تقوم بتحويل كيفية تخطيط بيانات التسجيل أثناء الحفر في مسارات العمق "
" مطبَّقاً. ونمط التطبيع مفيد عندما تكون درجات ضخامة بيانات Normalize Modeاالستراتيجرافي النسبي عندما يكون نمط التطبيع "

أثناء الحفر، مهما يكن السبب، مختلفة بشكل كبير رغم أنها تمثل قياس التسجيل أثناء الحفر نفسه. لمزيد من السجل النمطي والتسجيل 
  إعادة قياس التسجيل أثناء الحفر ومسارات العمق االستراتيجرافي النسبي (نمط التطبيع) 6.11المعلومات انظر 

 
delete 3DStratBlock(s)...(Ctrl+D) | " يفتح مربع حوارConfirm 3DStratBlock Deletion"  للحذف االنتقائي لكتلة

كتلة طبقات ثالثية األبعاد من كتلة الطبقات ثالثية األبعاد النشطة. يمكن حذف واحدة أو عدة كتل  10±الطبقات ثالثية األبعاد الحالية و/أو أي 
بإعادة ترقيم كتلة الطبقات ثالثية األبعاد الموجودة على النحو المناسب، ويمكن  SESئياً في خطوة واحدة، ويقوم طبقات ثالثية األبعاد انتقا

 للمستخدم تعيين أي كتلة طبقات ثالثية األبعاد يريد أن يجعلها نشطة بعد إتمام الحذف.
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 وظائف/ميزات أخرى 3.11 
نطاق فاصل لعمق مقاس لحفرة بئر/مسح والذي على أساسه يتم نمذجة الطبقات الجيولوجية الرسوبية وتمتد كتلة طبقات ثالثية األبعاد على مدى 

كتلة للتصرف على شكل سطح ثالثي األبعاد. والعمق االستراتيجرافي النسبي هو المسافة ثالثية األبعاد األدنى من موقع حفرة بئر إلى رأس سطح 
ضاريس الطبيعة بشكل كاٍف أو تتصّدع، يتم إنشاء كتلة طبقات ثالثية األبعاد لمقاربة الواقع الجديد. كتلة الطبقات الطبقات ثالثية األبعاد. وعندما تنحني ت

ية األبعاد في ثالثية األبعاد هي جسم ثالثي األبعاد مستقل. حفرة البئر/المسح هو جسم ثالثي األبعاد مستقل. عبر تغيير كيفية تموضع كتلة طبقات ثالث
 م تعديل العمق االستراتيجرافي النسبي وتتأثر بيانات التسجيل أثناء الحفر التي يتم تعيينها في سجل نمطي.الفضاء، يت

 

 
 

ف ستة قيم معالم مجتمعة كل كتلة طبقات ثالثية األبعاد. وهي تتضمن:  وتعرِّ
 

    .......................... بداية العمق المقاس (ونقطة تحكم العمق المقاس) •
    ........................................................ نهاية العمق المقاس •
     .......................الستراتيجرافية لكتلة الطبقات ثالثية األبعادالثخانة ا •
   العمق العمودي الحقيقي لكتلة الطبقات ثالثية األبعاد (عند نقطة التحكم) •
    ............................. المنحدر الحقيقي لكتلة الطبقات ثالثية األبعاد •
    ................ سمت اتجاه المنحدر الحقيقي لكتلة الطبقات ثالثية األبعاد •

 
لم، وكل تخدم شاشة مدوزن المعالم لدراسة وتحديد قيم هذه المعالم في نهاية المطاف. هناك عدة طرق لوجستية لتعيين قيم المعالم من مدوزن المعاتُس

 طريقة لها وقتها األفضل للتطبيق عند تحليل البيانات. وتتضمن الطرق العديدة:
 

وس الخاصة برسم بياني ما والمرتبطة بقيمة أو قيم معالم (سيتم مناقشة ذلك في األقسام طرق النقر والسحب التفاعلية المختلفة باستخدام الما •
 التالية).

المجاور لمربع نص قيمة المعالم (مثالي للضبط الدقيق وضروري أحياناً عندما  النقر أو النقر باستمرار فوق زر الزيادة/النقصان  •
 ال تكون الطرق األخرى متاحة).

 30مرات| 10لضبط التكبير  CTRLاستمرار فوق زر الزيادة/النقصان خالل الضغط باستمرار بصورة متزامنة على مفتاح النقر أو النقر ب •
 مرة 50مرة|

 ") من المربع النصي المعني.clicking-away) أو النقر بعيداً ("Enterإدخال قيمة آلة التثقيب يدوياً، متبوعاً بنقر إدخال ( •
 

منحدر الُمعايَر في مدوزن المعالم منحدراً حقيقياً. وهذا يتم عن طريق تعيين سمت المنحدر إلى يوّصى عادةً أن يكون ال 
كان سمت  التقدير األفضل لسمت اتجاه المنحدر الحقيقي، بغض النظر عن وجهة حفر البئر األفقي نسبة لسمت اتجاه المنحدر الحقيقي. ورغم ذلك، فإذا

(مثل، سمت مقطع عمودي إذا كان مختلفاً عن الحقيقي)، فإن المنحدر الُمعايَر له طبيعة ظاهرة. وعندما يكون سمت المنحدر معيَّن إلى شيء غير حقيقي 
") والمنحدر سيختلفان. ويحتسب مدوزن المعالم ويعرض AppDipالمنحدر وسمت المقطع مختلفين والمنحدر غير صفري، فإن المنحدر الظاهر ("

 ") على امتداد سطح سمت المقطع العمودي، لمعلوماتك.AppInc" -اهر المنحدر الظاهر (واالنحراف الظ
 

أثناء النقر أو النقر والسحب أيضاً على زر  CTRL. الضغط على مفتاح CTRLحدد درجة التكبير لتطبيقها مع استخدام مفتاح ي 
مرة حسبما هو  50مرة أو  30مرات أو  10تراضية المجاور لمربع نص قيمة المعالم سيزيد درجة الزيادة/النقصان االف الزيادة/النقصان 

 محدد.
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بكتلة الطبقات ثالثية  مالحظات المعايرة أو الترابط الخاصة يُدخل 
لتسهيل  SESأيضاً في مربع المالحظات المنسدل المبين هنا جميع المالحظات كهذه الموجودة في قاعدة بيانات  SESاألبعاد النشطة أو غيره. يُدرج 

تلة ث/إعادة االستخدام، يمكن إدخال أي نص جديد أيضاً. يتم تحديث قائمة بحث المالحظات بعد تغيير/إضافة/حذف أي محتوى لمالحظة وبعد حفظ كالبح
كتلة الطبقات  يدالطبقات ثالثية األبعاد. وتُعرض المالحظات من جميع كتل الطبقات ثالثية األبعاد تحت المربع المنسدل الرئيسي الذي يتم استخدامه لتحد

 ثالثية األبعاد لجعلها نشطة في مدوزن المعالم.

 ميزات وتفاصيل الرسم البياني  4.11 
 لدى كل رسم بياني في مدوزن المعالم خيارات خاصة ووظائف النقر والسحب. يتم توضيح هذه التفاصيل والميزات أدناه.

 ابل العمق المقاس)المقطع العرضي التركيبي (العمق العمودي الحقيقي مق 1.4.11 

 

173B1.1.4.11 (العمق العمودي الحقيقي مقابل العمق المقاس) الميزات/الخيارات 
لدى كل كتلة طبقات ثالثية األبعاد نشطة وسيلة توضيحية مع رقم كتلة طبقات ثالثية األبعاد وسهماً رمادي اللون مصوباً إلى نقطة  

التركيبي (العمق العمودي الحقيقي مقابل العمق المقاس) كرمز أسود في بداية العمق المقاس. حدد  تحكمها، والتي تُعرض في رسم بيان المقطع العرضي
." لتضمين منحدر كتلة الطبقات ثالثية األبعاد الُمعايَرة وقيم سمت اتجاه المنحدر في بطاقة التوضيح هذه. ويُخزن تعيين 3DSB Dip&Aziخيار "

 ة األبعاد.العرض هذا بواسطة كتلة الطبقات ثالثي
 

من مدوزن المعالم وتتمثل طرق أخرى لفحص/رؤية قيم معايرة كتلة الطبقات ثالثية األبعاد في معاينة المربع المنسدل لتحديد كتلة الطبقات ثالثية األبعاد 
 أو لرؤية شاشة التوجيه الجيولوجي، عرض الجدول.

 
. يجب أن يكون قد العمق العمودي الحقيقي مقابل  العمق المقاس)ي التركيبي (في المقطع العرضالملحقة " لنشر خطة البئر Planحدد خيار " 

سوبية الحالية. تم احتساب مجموعة بيانات خطة البئر المقرر عرضها من شاشة الُمنظِّم وأن تكون محددة من شاشة التوجيه الجيولوجي للطبقة الدليلية الر
انحراف الفُتحة الفني قد تم احتسابه لزوج المسح|الخطة. ويُخزن تعيين العرض هذا  أن يكون ولعرض خطة بئر في نطاق العمق المقاس للمسح، يجب

 بواسطة كتلة الطبقات ثالثية األبعاد.
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 " (وسائل شرح المسح) في كل محطة مسح اتجاهي ثالثة. وتتضمن وسائل شرح المسح معلوماتsurvey callouts" لنشر "SCحدد خيار " 
عمق المقاس/االنحراف/السمت/الميل السريع الحاد/العمق العمودي الحقيقي/ هذه المعلومات متضمنة دائماً عند العمق اإلجمالي المسح االتجاهي ال

 ويُخزن تعيين العرض هذا بواسطة كتلة الطبقات ثالثية األبعاد. المسحي ثم "كل محطة ثالثة" تَعُد باتجاه عكسي من العمق اإلجمالي.
 

بديل هذا إلقفال النطاق االدنى/األقصى لمحور العمق العمودي الحقيقي الحالي في المقطع العرضي التركيبي (العمق العمودي قم بتمكين زر الت 
انقر هذا الزر الحقيقي مقابل العمق المقاس) فيما يتم تغيير نطاق العمق المقاس عن طريق استخدام عجلة الماوس، تعديل أشرطة التمرير، التكبير، الخ. 

عمودي الحقيقي يل تعيين التشغيل أو إيقاف التشغيل. وعندما ال يكون هذا التبديل معيّناً إلى تشغيل، فإن القيمة األدنى و/أو األقصى لمحور العمق اللتبد
 الطبقات ثالثية األبعاد.تتغير استناداً إلى نطاق بيانات العرض الحالي. وتعيين العرض هذا يسري على الجلسة الحالية مؤقتاً؛ ولن يتم تخزينه في كتلة 

 

الحفر قم بتمكين زر التبديل هذا إلقفال النطاق االدنى/األقصى لمحور العمق المقاس الحالي في المقطع العرضي التركيبي ومسار التسجيل أثناء  
فتراضياً ويعيّن نطاق العمق المقاس لعرضه. ا SESتحته. عند إضافة كتلة طبقات ثالثية األبعاد جديدة أو جعل كتلة طبقات ثالثية األبعاد نشطة، يحتسب 

االفتراضي أو العودة إليه. وتعيين العرض هذا يسري  SESوقد يكون هذا السلوك مفيداً أحياناً وأحياناً ال يكون. ويمثل هذا التبديل وسيلةً لتجاوز سلوك 
 على الجلسة الحالية مؤقتاً؛ وال يتم تخزينه في كتلة الطبقات ثالثية األبعاد.

174B2.1.4.11 (العمق العمودي الحقيقي مقابل العمق المقاس) المزيد من التفاصيل 
رة. وتكون كتلة يعرض المقطع العرضي التركيبي موقع حفرة البئر (مسح اتجاهي) ورأس الطبقة الُمنتجة/الهدف/قاعدة كتل الطبقات ثالثية األبعاد، كُمعايِ 

تاحة للتحرير) وكتل طبقات ثالثية األبعاد في العرض افتراضياً عادة. ويتم عرض خطة البئر أيضاً. وتُقدم الطبقات ثالثية األبعاد (ملّونة باألرجواني، م
ة (مثل، هذه البيانات في العمق العمودي الحقيقي مقابل العمق المقاس، وبالتالي ليس هناك تشويهات، على عكس ما يمكن حدوثه في العروض الُمسقَط

لحاالت تُعرض كتل الطبقات ثالثية األبعاد مع المنحنى إذا كانت حفرة البئر تدور في منظر الخارطة بشكل كاٍف في بيئة المقطع العرضي). وفي بعض ا
 منحدر غير صفرية.

 
جيولوجية ال وتعّرف بداية ونهاية العمق المقاس لمعالم كتلة الطبقات ثالثية األبعاد حدود العمق المقاس لحفرة البئر المنحنية التي تتصرف الطبقات
بعاد جديدة في الرسوبية عليها على منوال مسطٍح ثالثي األبعاد. وعند تّصدع الطبيعة أو انعطافها بشكل كاٍف، يتم االحتياج إلى كتلة طبقات ثالثية األ

 محيط الموقع الهندسي للطبقة الُمنتجة والطبقات المكدسة المقترنة بها.
 

" (نهاية) عند األطراف الحالية لكتلة الطبقات ثالثية األبعاد النشطة. خط ENDاية) و "" (بدSTARTويُعرض خطان رماديين تحت اسم "
"START"  أما خط لبداية العمق المقاسمقيد بمعالم كتلة الطبقات ثالثية األبعاد ."END"  لنهاية العمق فهو مقيد بمعالم كتلة الطبقات ثالثية األبعاد

عندها يتغير مؤشر الماوس إلى سهم مزدوج الرأس، ثم انقر واسحب لتغيير قيمته. وأغلب األحيان تنظر عينا . قم بالتمرير فوق الخط المعني المقاس
قاف الحركة المحلل أثناء سحب واحد من هذه الخطوط العمودية إلى مسار العمق االستراتيجرافي النسبي األيمن/الداخلي للمساعدة في تحديد أين يجب إي

 لة الطبقات ثالثية األبعاد.وبالتالي يكون ذلك حد كت
 

بتغيير اللون الخلفي لمربع نص معالم كتلة الطبقات  SESوعندما يتم تغيير قيم معالم كتلة طبقات ثالثية األبعاد بواسطة النقر أو النقر والسحب، يقوم 
 ثالثية األبعاد إلى األرجواني لتكرار ما يتم معايرته.

 
بعاد (إقحام البيانات) من المحتمل حدوث تراكبات لكتل الطبقات ثالثية األبعاد أو فواصل لحفرة البئر التي تحتوي على أثناء معايرة كتل الطبقات ثالثية األ

"gapsيمي " (فجوات)، مثل، حيث تكون إعدادات الكتل ثالثية األبعاد لم يتم تحديدها بعد، غير أن هذه الحاالت مؤقتة ويمكن حلها قبل العرض التقد
 ير. للتفسير األخ

 
رة تحت كما يمكن أيضاً تغيير بداية العمق المقاس ونهاية العمق المقاس عن طريق سحب الخطوط العمودية المسماة بنفس االسم في مسار السجل مباش

 المقطع العرضي التركيبي.
 

تحديث نقطة تحكم العمق المقاس تلقائياً عند تغيير بداية نقطة تحكم العمق المقاس لكتلة الطبقات ثالثية األبعاد هي أيضاً مقيّدة ببداية العمق المقاس. يتم 
" وبالتالي تتغير بداية STARTالعمق المقاس، كما يتم تحديد نقطة تحكم التشميل والتشريق أيضاً عن طريق إقحام االنحناء األدنى. وعند سحب خط "

" Zوتحديث نقطة تحكم العمق العمودي الحقيقي بحيث قيمة نقطة التحكم " تلقائياً أيضاً باحتساب SESالعمق المقاس ونقطة تحكم العمق المقاس، يقوم 
 ") على امتداد السطح ثالثي األبعاد المماثل.slidesتنزلق ("

 
" Xطاقة "#ويتم وضع وسائل التوضيح لكتل الطبقات ثالثية األبعاد التي ليس طبقات ثالثية األبعاد النشطة في المقطع العرضي التركيبي عبر وضع الب

ا، انقر مزدوجاً البطاقة بسهم يشير إلى نقطة تحكم كتلة الطبقات ثالثية األبعاد المعنية (بداية الكتلة). لتنشيط كتلة طبقات ثالثية األبعاد غير نشطة لتحريره
"#X.يمكن أيضاً تنشيط كتلة طبقات ثالثية األبعاد عن طريق تحديد رقمها من المربع المنسدل لشريط األدوات ." 
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175B3.1.4.11  التكبير، التمرير، الزيادة إلى الحد األقصى، التصدير (العمق العمودي الحقيقي مقابل العمق
 المقاس)

امنة عمقياً المقطع العرضي التركيبي (العمق العمودي الحقيقي مقابل العمق المقاس والتسجيل أثناء الحفر مقابل مسار سجل العمق المقاس تحتها هي مز
 للتمرير َذهابًا وإِيابًا عبر نطاق عمق البيانات استخدم عجلة الماوس أو انقر أشرطة التمرير المعنية. تتوفر ميزات التكبير المتعدد.عادةً (عمق مقاس). 

 على سبيل المثال، انقر واسحب مقطع من الرسم البياني لتكبير نطاق العمق المقاس للتحديد.
 

العرضي التركيبي يعرض قائمة مختصرة (انظر الصورة  النقر باستخدام الزر األيمن للماوس على المقطع
 Restore Initial" (التراجع عن التكبير) و"Undo Zoomالمجاورة) مع عناصر قائمة تشمل "

Zoom" (استعادة التكبير األولي) من بين عناصر أخرى. ويلغي "Undo Zoom مزامنة المقطع "
أثناء الحفر، ويتم تكبير نطاقات عمق الرسم البياني العرضي التركيبي ونطاقات عمق مسار سجل التسجيل 

" نطاق العمق المقاس القابل للعرض إلى Restore Initial Zoomلعرض جميع البيانات الممكنة. ويعيّن "
د عند أو أول تحميل لكتلة طبقات ثالثية األبعاد أو آخر حفظ لها، ويتم  SESنطاق محتسب بواسطة  محدَّ
 بين رسَمين بيانيَين. مزامنة العمق المقاس 

 
ويتم أيضاً دعم التكبير المتتالي والتكبير المخصَّص. عيّن نطاق العمق المقاس للتكبير المخصَّص عن طريق 

نقر وسحب تحديد إطار أفقي فوق العمق العمودي الحقيقي مقابل نطاق عمق الرسم البياني لمقطع العمق 
ة مرات. ويمكن القيام بوظيفة مماثلة أيضاً في مسار سجل المقاس العرضي إلى التكبير الالحق مرة أو عد

" يمثل طريقة أخرى للتعيين المخصَّص Undo Zoomالتسجيل أثناء الحفر. القيام بهذه الوظيفة بعد نقر "
لحجم التكبير/نطاق العمق المقاس إلى المقدار المرغوب مرئياً وبواسطة السحب بالماوس. استخدام 

..."Customization Dialog) وعالمة تبويب المحور "Axisيشكل طريقة أخرى لتعيين حدود محور (-
x ومحور-y .بدقة عن طريق إدخال القيمة بواسطة لوحة المفاتيح 

 
ختر حق.  اوالنقر باستخدام زر الماوس األيمن على القائمة المختصرة له عدة ميزات أخرى، يتمثل معظمها في إعادة التعيين خالل تحميل الشاشة الال

..."Maximize..." لتكبير الرسم البياني بصورة مؤقتة إلى ملء الشاشة (نمط التكبير). اختر "Export Dialog لتعيين خصائص حجم التصدير "
) أو الطابعة أو clipboard) مع وجهات تصدير من بينها الحافظة (emf، أو png، jpg، bmp، wmfوتصدير الرسم البياني إلى تنسيق صورة (

 .ملف
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150B2.4.11 (التسجيل أثناء الحفر مقابل العمق المقاس) مسار التسجيل أثناء الحفر 

 

176B1.2.4.11 (التسجيل أثناء الحفر مقابل العمق المقاس) الميزات/الخيارات 
المقاس. يتم " لنشر خطوط التسجيل أثناء الحفر للقيمة الثابتة في التسجيل أثناء الحفر مقابل مسار سجل العمق Constantsحدد خيار " 

وظائف/ميزات  3.9 تعيين مثل ثابت كهذا لمجموعة بيانات التسجيل أثناء الحفر الخاصة والمنحنى الخاص من شاشة التسجيل أثناء الحفر (انظر 
يانات معين يساعد في التعّرف على الموقع االستراتيجرافي ") درجات ضخامة منحنى بtagging). ويجد بعض المحللين أحياناً بأن تعليم ("أخرى

 لحفرة البئر. ويُخزن تعيين العرض هذا بواسطة كتلة الطبقات ثالثية األبعاد.
 

" لتطبيق قياس ثابت بدالً من قياس تلقائي مسيّر بالبيانات على قياس التسجيل أثناء الحفر Use LWD Min/Maxحدد " 
ناء الحفر مقابل مسار سجل العمق المقاس. يتم تعيين التفضيالت الدنيا/العظمى لمجموعة بيانات التسجيل أثناء الحفر الخاصة ) في التسجيل أثy-(محور

للين أحياناً رؤية بيانات التسجيل ). يفّضل بعض المحأخرىوظائف/ميزات  3.9 والمنحنى (المنحنيات) الخاص من شاشة التسجيل أثناء الحفر (انظر 
 أثناء الحفر في قياس ثابت بدالً من قياس موائم مسيّر بالبيانات. ويُخزن تعيين العرض هذا بواسطة كتلة الطبقات ثالثية األبعاد.

177B2.2.4.11 (التسجيل أثناء الحفر مقابل العمق المقاس) المزيد من التفاصيل 
ر سجل العمق المقاس تحت المقطع العرضي التركيبي مباشرةً ويعرض بيانات التسجيل أثناء الحفر على امتداد حفرة التسجيل أثناء الحفر مقابل يقع مسا

المقاومة، نية (مثل، البئر التي يتم تحليلها. يتم مزامنة قياسات العمق المقاس للرسَمين البيانيَين عادةً. من واحد (مثل، شعاع غاما) إلى حد يصل إلى ثما
) ويمكن عرض بيانات التسجيل أثناء لغاز، معدل االختراق، ضغط األنبوب، ارتفاع اللهب، غاما الجانب العالي، غاما الجانب المنخفض، الخ.إجمالي ا

وظائف/ميزات  3.10 " في Othersو" "Curveاستناداً إلى كيفية فتح شاشة التوجيه الجيولوجي (انظر "#  الحفر ويتم التحكم بتحديد منحنى كهذا
 لمزيد من المعلومات). أخرى

 
" (مرآة signal mirrorومن المفيد أحياناً عزل حدود كتلة الطبقات ثالثية األبعاد إلى جزء معين لخاصية إشارة التسجيل أثناء الحفر، مثل مقطع "

زوالً أو نزوالً ثم صعوداً على امتداد جزء من حفرة البئر. وبعد العزل، التجارب على قيم إشارة) والذي يرّجح ربما حركة استراتيجرافية صعوداً ثم ن
 خلي تتبع غالباً.معلم منحنى كتلة الطبقات ثالثية األبعاد ونقطة تحكم العمق العمودي الحقيقي باستخدام مسار العمق االستراتيجرافي النسبي األيمن/الدا
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") إشارة تمثل حركة استراتيجرافية صعوداً ثم نزوالً أو نزوالً ثم صعوداً (عند التعّرف عليها شرعياً) tracebackمذجة تعقّب ("وإذا ما كان ممكناً ن
الً بيعة تأخذ شكمع كتلة طبقات ثالثية األبعاد يعتمد على ما إذا كانت الطبيعة تتصرف خطياً أو ليس فوق الجزء المعني لحفرة البئر. إذا كانت حركة الط

ر على تعقّب منحدر، فعندها يتطلب األمر عدة كتل طبقات ثالثية األبعاد لتشييد التعقّب باستخدام السجل النمطي كدليل للتفاصيل. ومع ذلك فإن العثو
 صالح يمكن أن يشكل مراقبة سيرّحب بها المحلل.

 
وث تراكبات لكتل الطبقات ثالثية األبعاد أو فواصل لحفرة البئر التي تحتو ي أثناء معايرة كتل الطبقات ثالثية األبعاد (إقحام البيانات) من المحتمل حد

" (فجوات)، حيث تكون إعدادات الكتل ثالثية األبعاد لم يتم تحديدها بعد، غير أن هذه الحاالت مؤقتة ويمكن حلها قبل العرض التقديمي gapsعلى "
 للتفسير األخير. 

 
على مدى نطاق العمق المقاس لكتلة الطبقات ثالثية األبعاد ملّونة باللون األرجواني في التسجيل أثناء الحفر مقابل  وبيانات منحنى التسجيل أثناء الحفر

كتل الطبقات ثالثية األبعاد من كتلة الطبقات ثالثية األبعاد النشطة هي أيضاً معلّمة بلون  3±مسار سجل العمق المقاس. وبيانات التسجيل أثناء الحفر من 
تعيينها من ثابت. وبيانات التسجيل أثناء الحفر على مدى أجزاء العمق المقاس األخرى لحفرة البئر (بما في ذلك الفواصل المفسَّرة) ملّونة وفقاً ل بشكل

 شاشة التسجيل أثناء الحفر. 
 

ناً، فعندها تُعرض البيانات "الخام" (غير المت جانسة) والبيانات المتجانسة على حٍد سواء في التسجيل وإذا كان تجانس بيانات التسجيل أثناء الحفر ممكَّ
أو  أخرىوظائف/ميزات  3.10 " في قسم Smoothingأثناء الحفر مقابل ومسار سجل العمق المقاس والمنحنى المتجانس فقط معلّمان بلون. انظر "

"enable primary LWD curve smoothing"  تحت أوامر شريط األدوات في هذا الفصل لمزيد من المعلومات حول تجانس بيانات التسجيل
 أثناء الحفر في ُمدوِزن المعالم.

 
 لطبقات الجيولوجيةويعّرف بداية ونهاية العمق المقاس لمعالم كتلة الطبقات ثالثية األبعاد حدود العمق المقاس لحفرة البئر المنحنية التي عليها تتصرف ا
دة في محيط الموقع الرسوبية بطريقة مسطٍح ثالثي األبعاد. وعند تّصدع الطبيعة أو انعطافها بشكل كاٍف، يتم االحتياج إلى كتلة طبقات ثالثية األبعاد جدي

 الهندسي للطبقة الُمنتجة والطبقات المكدسة المقترنة بها.
 

" (نهاية) عند األطراف الحالية لكتلة الطبقات ثالثية األبعاد النشطة. خط END" (بداية) و "STARTويُعرض خطان رماديان عموديان تحت اسم "
"START"  أما خط لبداية العمق المقاسمقيد بمعالم كتلة الطبقات ثالثية األبعاد ."END"  لنهاية العمق فهو مقيد بمعالم كتلة الطبقات ثالثية األبعاد

ير مؤشر الماوس إلى سهم مزدوج الرأس، ثم انقر واسحب لتغيير قيمته. وأغلب األحيان تنظر عينا . قم بالتمرير فوق الخط المعني عندها يتغالمقاس
قاف الحركة المحلل أثناء سحب واحد من هذه الخطوط العمودية إلى مسار العمق االستراتيجرافي النسبي األيمن/الداخلي للمساعدة في تحديد أين يجب إي

 ت ثالثية األبعاد الخاصة.وبالتالي يكون ذلك حد كتلة الطبقا
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بتغيير اللون الخلفي لمربع نص معالم كتلة الطبقات  SESوعندما يتم تغيير قيم معالم كتلة طبقات ثالثية األبعاد بواسطة النقر أو النقر والسحب، يقوم 
 ثالثية األبعاد إلى األرجواني لتكرار ما يتم معايرته.

 
اس ونهاية العمق المقاس عن طريق سحب الخطوط العمودية المسماة بنفس اسم المقطع العرضي التركيبي فوق كما يمكن أيضاً تغيير بداية العمق المق

 التسجيل أثناء الحفر مقابل مسار سجل العمق المقاس.
 

عمق المقاس تلقائياً عند تغيير بداية نقطة تحكم العمق المقاس لكتلة الطبقات ثالثية األبعاد هي أيضاً مقيّدة ببداية العمق المقاس. يتم تحديث نقطة تحكم ال
" وبالتالي تتغير بداية STARTالعمق المقاس، ونقطة تحكم التشميل والتشريق يتم أيضاً تحديدهما عن طريق إقحام االنحناء األدنى. وعند سحب خط "

" Zالعمق العمودي الحقيقي بحيث قيمة نقطة التحكم "تلقائياً أيضاً باحتساب وتحديث نقطة تحكم  SESالعمق المقاس ونقطة تحكم العمق المقاس، يقوم 
 ") على امتداد السطح ثالثي األبعاد المماثل.slidesتنزلق ("

178B3.2.4.11  التكبير، التمرير، الزيادة إلى الحد األقصى، التصدير (التسجيل أثناء الحفر مقابل العمق
 المقاس)

لمقطع العرضي التركيبي (العمق العمودي الحقيقي مقابل العمق المقاس) فوقها يكونان عادةً التسجيل أثناء الحفر مقابل مسار سجل العمق المقاس وا
م دعم ميزات التكبير مزامنة عمقياً (عمق مقاس). للتمرير َذهابًا وإِيابًا عبر نطاق عمق البيانات استخدم عجلة الماوس أو انقر أشرطة التمرير المعنية. يت

 نقر واسحب مقطع من الرسم البياني لتكبير نطاق العمق المقاس للتحديد.المتعدد. على سبيل المثال، ا
 
النقر باستخدام الزر األيمن للماوس مقابل المقطع العرضي التركيبي يعرض قائمة مختصرة (انظر الصورة 

 Restore Initial" (التراجع عن التكبير) و"Undo Zoomالمجاورة) مع عناصر قائمة تشمل "
Zoomة التكبير األولي) من بين عناصر أخرى. ويلغي "" (استعادUndo Zoom مزامنة المقطع "

العرضي التركيبي ونطاقات عمق مسار سجل التسجيل أثناء الحفر، ويتم تكبير نطاقات عمق الرسم البياني 
" نطاق العمق المقاس القابل للعرض إلى Restore Initial Zoomلعرض جميع البيانات الممكنة. ويعيّن "

د عند أو أول تحميل لكتلة طبقات ثالثية األبعاد أو آخر حفظ لها، ويتم  SESنطاق محتسب بواسطة  محدَّ
 مزامنة العمق المقاس بين رسَمين بيانيَين.

 
ويتم أيضاً دعم التكبير المخصَّص والتكبير المتتالي. عيّن نطاق العمق المقاس للتكبير المخصَّص عن طريق 

فقي فوق التسجيل أثناء الحفر مقابل نطاق عمق الرسم البياني لمسار سجل العمق نقر وسحب تحديد إطار أ
المقاس إلى التكبير مرة أو عدة مرات. ويمكن القيام بوظيفة مماثلة أيضاً في المقطع العرضي التركيبي. القيام 

طاق العمق " يمثل طريقة أخرى للتعيين المخصَّص لحجم التكبير/نUndo Zoomبهذه الوظيفة بعد نقر "
" Customization Dialogالمقاس إلى المقدار المرغوب مرئياً وبواسطة السحب بالماوس. استخدام "...

بدقة عن طريق إدخال  y-ومحور x-) يشكل طريقة أخرى لتعيين حدود محورAxisوعالمة تبويب المحور (
 القيمة بواسطة لوحة المفاتيح.

 
القائمة المختصرة له عدة ميزات أخرى، يتمثل معظمها في إعادة التعيين خالل تحميل الشاشة الالحق. اختر  والنقر باستخدام زر الماوس األيمن على

..."Maximize..." لتكبير الرسم البياني بصورة مؤقتة إلى ملء الشاشة (نمط التكبير). اختر "Export Dialog لتعيين خصائص حجم التصدير "
) أو الطابعة أو clipboard) مع وجهات تصدير من بينها الحافظة (emf، أو png، jpg، bmp، wmfورة (وتصدير الرسم البياني إلى تنسيق ص

 ملف.

151B3.4.11 مسارات العمق االستراتيجرافي النسبي 
ي وفي نطاق العمق على تعيين البيانات المكتَسبة في النطاق التركيبي على امتداد حفرة البئر األفق SESيعتمد صميم التوجيه الجيولوجي التقني لـ 

جيولوجية التي يتم االستراتيجرافي. ويعني العمق االستراتيجرافي النسبي العمق المعني الموجه باتجاه العمق االستراتيجرافي وهو نسبي بالنسبة للعالمة ال
ي أو "البقعة الحلوة" عند مسافة استراتيجرافية اختيارها من شاشة السجل النمطي كي تكون رأس الطبقة الُمنتجة/الطبقة المستهدفة. ويقع هدف الحفر الفعل

 وظائف/ميزات أخرى 3.10 " (العمق االستراتيجرافي المجانِب) في Stratigraphic Depth Offsetمجانِبة من رأس الطبقة الُمنتجة (انظر "
 لمزيد من المعلومات). 
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العمق العمودي الحقيقي إذا كان منحدر كتلة  ∆ العمق االستراتيجرافي النسبي ال يساوي  ∆في أي مكان على امتداد حفرة البئر فإن  ينبغي فهم أنه
هي  "TST" تمثل الثخانة العمودية الحقيقية في اتجاه العمق العمودي الحقيقي، وTVTالطبقات ثالثية األبعاد غير صفري! (في الرسم أدناه، فإن "

 " هو العمق االستراتيجرافي النسبي من رأس الطبقة الدليلية الرسوبية الصفراء).RSDخانة االستراتيجرافية الحقيقية في االتجاه االستراتيجرافي، و"الث
 

 
 

المختلفة في التقدم العام هناك العديد من الميزات في ُمدوِزن المعالم خاصة بمسارات العمق االستراتيجرافي النسبي. وتتطلب الظروف المختلفة والنقاط 
لبئر، كما لتحليل حفرة بئر أفقية غالباً احتياجات مختلفة. عالوة على ذلك، فإن مدوزن المعالم مصمم اللتقاط عرض المحلل فوق جزء معين من حفرة ا

 كان يبدو في وقت المعايرة. ويمكن إعادة إنشاء العرض الحقاً بواسطة المحلل أو زميله.
 

" (الصف العلوي) لميزات مسار العمق االستراتيجرافي النسبي المبينة أدناه في هذا القسم فيما يتم مناقشة ميزات مسار top rowوعة "يتم مناقشة مجم
 العمق االستراتيجرافي النسبي األيسر/األيمن في القسمين التاليَين.

 

 
 

والتسجيل أثناء الحفر عبر عملية تحويل قابلة " لتمكين إعادة قياس بيانات السجل النمطي Normalize Modeحدد خيار " 
باب مختلفة، للضبط قادرة على التعيين الخطي وغير الخطي. وتحدث أحياناً مشاكل بالقياس بين بيانات السجل النمطي وبيانات التسجيل أثناء الحفر ألس

ودون الحاجة إلى إنشاء أي  SESانات رياضياً ضمن " (نمط التطبيع) بطريقة سريعة وسهلة إلعادة قياس البيNormalize Modeويسمح نمط "
 إعادة قياس التسجيل أثناء الحفر ومسارات العمق االستراتيجرافي النسبي (نمط التطبيع) 6.11مجموعات بيانات دائمة إضافية. يرجى مراجعة 
ا العرض بواسطة كتلة الطبقات ثالثية األبعاد ويمكنه االنسياب عبر الرسوم البيانية الداخلية للعمق للحصول على معلومات مفّصلة. يُخزن تعيين هذ
 االستراتيجرافي النسبي لشاشة المقاطع العرضية.

 
ات ثالثية المعيّنة من جميع كتل الطبق بيانات العمق االستراتيجرافي النسبي" الحتساب ونشر خط/منحنى وحيد يقوم بتوسيط 4+حدد خيار " 

سجل نمطي " الذي لونه رمادي، هو في الحقيقة 4+أو أكثر خلف كتلة الطبقات ثالثية األبعاد النشطة. من هنا، فإن خط " 4األبعاد التي يبلغ كتل طبقاتها 
ثالثية األبعاد من كتلة الطبقات  كتل الطبقات 3±ألن كتلة الطبقات ثالثية األبعاد النشطة و +"4. ويتم اختصار هذه الميزة بـ "مشتق في طور التطّور

". ويُخزن تعيين العرض 4+ثالثية األبعاد النشطة هي دائماً معلّمة بلون بشكل ثابت، وهي تمثل البيانات القريبة والتي ليست متضمنة في احتساب خط "
 هذا بواسطة كتلة الطبقات ثالثية األبعاد.

 
+" أكبر من السجل النمطي المجانِب 4تحليل البيانات من بئر أفقي أن يعطي المحلل وزناً لخط " وفي نهاية المطاف، من الشائع جداً على مدى عملية

" يحمل عادةً خاصية رقيقة/خاصة أفضل مما يُظهره السجل النمطي للبئر المجانِب بسبب توسيط اإلشارة الذي 4+الرسمي. وذلك يعود إلى أن خط "
لبئر المجانب. على سبيل المثال، فإن أداة شعاع غاما في بئر عمودي بطبقات أفقية رسوبية سيقوم بقياس ومن حدث بواسطة األداة عند أخذ القياسات في ا

بوصة عمودياً بعد تمرير األداة ومن ثم إبالغها قيمة  30بوصات في االتجاه الُمحيطي وأكثر من  6-4ثم توسيط اإلشارة ضمن صخرة إهليلجية بحجم 
وحيدة. ومع ذلك، فإن "الوزن الزائد" الُمستخدم بواسطة المحلل ال يالئم الثخانة االستراتيجرافية للطبقة الرسوبية بالضرورة  بيانات وحيدة عند قيمة عمق

يء بالضرورة أي شبشكل عام! عادةً، يتم االفتراض بأن الثخانة االستراتيجرافية مفهومة ومنحدر الطبقة الرسوبية معايَرة على نحو مناسب. وال يتم تعلّم 
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االستراتيجرافية والمنحدر من حفر بئر أفقي فقط ألن الِسمتَين عند موقع الخارطة بين اآلبار العمودية ليست معروفتين. من  حتمي/فريد حول الثخانة
ميولها الترقيقية فوق منطقة االستراتيجرافية معروفة (إما كثابت أو بثخانتها أو  المنطقي جداً عادةً في الحفر األفقي للنفط والغاز االفتراض أن الثخانة

" الرسوبية المحلية حفر معينة كما هو معلوم من االختراقات المتعددة لآلبار العمودية والنمذجة/التعيين ثالثي األبعاد) ولمعايرة منحدر الطبقة "المتوسطة
 قدم. 100إلى  10على مدى 

 
ة هي متعلقة بأداة التسجيل أثناء الحفر في البئر األفقي، وهي غالباً مختلفة عن " في حقيقة أن درجة ضخامة اإلشار4+وتتمثل ميزة مهمة أخرى لخط "

يغذيان أسرار مهنة التوجيه الجيولوجي، فإن خط  والحجم شكل وظيفة اإلشارةأداة التسجيل المستخدمة ألخذ قياسات اإلشارة في بئر مجانِب. وألن 
 أرجحية العمق االستراتيجرافي ألجزاء حفرة البئر." يمكن أن يكون أحياناً قيّم جداً لتبيان بثقة 4+"

 
+" المذكور 4" لعرض آثار تعيين إشارة كتلة الطبقات ثالثية األبعاد الفردية المتوسطة أو التي يمكن توسيطها إلنتاج خط "Allحدد خيار " 

ا يمكن أن يحدث خالل التوجيه الجيولوجي هو أن آثار و/أو آثار أعاله. خطوط تعيين إشارة العمق االستراتيجرافي النسبي هذه ملّونة باللون األسود. وم
" المساعدة في هذا االمر، 4+شاذة كثيرة جداً يمكنها إحداث "ضجيج" يصرف االنتباه، مما يجعل عملية تفسير البيانات صعبة جداً. ويمكن لخيار "

اناً رؤية مؤقتة إلى البيانات أو ببساطة هي تفضيل المحلل. ويُخزن تعيين العرض " أحيAllيظهر تماماً أي قيم يتم توسيطها. ويمثل تطبيق " "Allوخيار "
 هذا بواسطة كتلة الطبقات ثالثية األبعاد.

 
" لعرض إشارة العمق االستراتيجرافي النسبي من كتلة طبقات ثالثية األبعاد النشطة فقط. وهذا الخيار مفيد لعزل إشارة العمق AOحدد " 

النسبي على نحو كامل من جزء معين لحفرة البئر تجنباً "لصرف االنتباه" من إشارة العمق االستراتيجرافي النسبي المعلّمة بلون ما من االستراتيجرافي 
 كتل طبقات ثالثية األبعاد أخرى. ويُخزن تعيين العرض هذا بواسطة كتلة الطبقات ثالثية األبعاد.

 
العمق االستراتيجرافي النسبي ومنحنيات بيانات التسجيل أثناء الحفر من امتالك  " لتمكين منحنيات نطاقThicker Linesحدد " 

 عروض خطوط أكبر من التعيين االفتراضي. ويُخزن تعيين العرض هذا بواسطة كتلة الطبقات ثالثية األبعاد.
 

" (لالستخدام في ُمدوِزن Use in ParamTuner" لعرض مجموعات بيانات سجل نمطي معينة حالياً لـ "Type Logحدد خيار " 
" 4+ان "المعالم) من شاشة السجل النمطي. يمكن أن يكون مصدر مجموعات بيانات السجل النمطي هذه من آبار مجانِبة أو يمكن أن تكون مشتقة. إذا ك

ل أحياناً أن يلغي المحلل تحديد هذا الخيار لت عطيل عرض السجل (السجالت) "الرسمية". السجل النمطي قيد التطوير مشّكل على نحو جيد، فقد يُفضَّ
 ويُخزن تعيين العرض هذا بواسطة كتلة الطبقات ثالثية األبعاد.

 

" لتعيين أي سجل (سجالت) نمطي تريد عرضها حالياً في مدوزن المعالم. ستحتاج مجموعات بيانات Pick Type Log(sافتح مربع حوار "( 
عرض سجالت نمطية متعددة في مدوزن المعالم، وهو أمر مفيد للمحلل على  SESجل النمطي. ويمكن لـ السجل النمطي أن تتواجد من شاشة شريط الس

ثال عندما يكون سبيل المثال لفهم تفاوتات ثخانة الحفر صعوداً بشكل أفضل عند حفر المنحنى. ويتم تبديل السجالت النمطية أحياناً أيضاً، على سبيل الم
محيط الحفر أو عندما يصبح بئر مجانِب مختلف أقرب عند نقطة أو نقط بين الكعب والمرتََكز على امتداد البئر األفقي الذي  هناك آبار مجانِبة متعددة في

 لقيام به باستخدام هذا الزر.) بعد إنشائه يمكن امشتقإنشاء سجل نمطي  5.11 يتم تحليله/حفره. كما أن التبديل إلى سجل نمطي مشتق (انظر 
 

) يعد فكرة جيدة، وهو يُحفظ بواسطة كتلة الطبقات ثالثية Note fieldعند تبديل سجالت نمطية، فإن توثيق التغيير في حقل المالحظات ( 
 بعاد.األبعاد. ويمكن عرض مالحظات كتلة الطبقات ثالثية األبعاد من المربع المنسدل لتحديد كتلة الطبقات ثالثية األ
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152B4.4.11  العمق االستراتيجرافي النسبي الخارجي/األيسر (العمق االستراتيجرافي النسبي مقابل. التسجيل أثناء
 الحفر)

 
 

 

179B1.4.4.11 (العمق االستراتيجرافي النسبي الخارجي/األيسر مقابل التسجيل أثناء الحفر) الميزات/الخيارات 
بدالً من قياس تلقائي مسيّر بالبيانات على قياس التسجيل أثناء الحفر  " لتطبيق قياس ثابتUse LWD Min/Maxحدد " 

خاصة ) في مسار العمق االستراتيجرافي النسبي الخارجي/األيسر. يتم تعيين التفضيالت الدنيا/العظمى لمجموعة بيانات التسجيل أثناء الحفر الx-(محور
). يفّضل بعض المحللين رؤية بيانات التسجيل أثناء الحفر في قياس أخرىوظائف/ميزات  3.9 والمنحنى الخاص من شاشة التسجيل أثناء الحفر (انظر 

ضل ايرة األفثابت بدالً من قياس موائم مسيّر بالبيانات. وفي بعض األحيان، قد يكون هناك نطاق ديناميكي كبير ليس ضروري رؤيته كامالً لتطبيق المع
ذا بواسطة كتلة لكتلة الطبقات ثالثية األبعاد المعنية ألنه قد يمنع خاصية اإلشارة التي تكون سائدة أكثر في نطاق قياس مختلف. ويُخزن تعيين العرض ه

 الطبقات ثالثية األبعاد.
 

. إذا كانت شاشة الحاسوب الخارجي/األيسرالمربع المنسدل هذا لتعيين عرض مسار العمق االستراتيجرافي النسبي استخدم  
 SESعريضة، على سبيل المثال، فقد يرغب البعض في تعيين قيم مختلفة عن القيم االفتراضية. هذا يمثل تعيين لقيم افتراضية مخصصة لمستخدم 

 ) وليس بواسطة كتلة الطبقات ثالثية األبعاد.SESuser.mdbبه فقط (في ملف محفوظة في حاسو
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لتعيين حد العمق االستراتيجرافي النسبي  Minأو خانة  Maxحدد أو أدخل قيمة في المربع المنسدل في خانة  
باستخدام الماوس، كما هو مشروح في الفقرة التالية.  ) في مسار العمق االستراتيجرافي النسبي الخارجي/األيسر. ويمكن تعيين هذه القيم أيضاً y-(محور

لنطاق مسار العمق االستراتيجرافي النسبي الداخلي/األيمن.  مجموعة عليادائماً  مسار العمق االستراتيجرافي النسبي الخارجي/األيسرويمثل نطاق 
 .ة كتلة الطبقات ثالثية األبعاد على عرض البيانات عند المعايرةلحفظها بواسطوتُخزن تعيينات العرض هذه بواسطة كتلة الطبقات ثالثية األبعاد 

 
كانت ياني نفسه. إذا وفيما يتم دعم إدخال هذا التعيين باستخدام لوحة المفاتيح يدوياً، فإن تعيينها أسهل عادةً في الرسم البياني عبر نقر وسحب الرسم الب

 كانت النقرة األولى في النصف األسفليتم تعديلها مع السحب/التحريك التالي. إذا  قيمة األعلىاللمسار السجل، فإن  النقرة األولى في الجزء العلوي
يتم تعديلها مع السحب/التحريك التالي. كّرر حسبما تقتضي الضرورة للتحكم بنطاق البيانات في العرض لمعايرة كتلة  القيمة األدنىلمسار السجل، فإن 

 الطبقات ثالثية األبعاد الحالية.

180B2.4.4.11  المزيد من التفاصيل (العمق االستراتيجرافي النسبي الخارجي/األيسر مقابل التسجيل أثناء
 الحفر)

شاف السريع مسار العمق االستراتيجرافي النسبي الخارجي/األيسر مفيد عند الهبوط ثم مع إبقاء "الصورة األكبر" في العرض. ويتسع هذا المسار لالستك
ية بعد عبور تصّدع أو عندما يصبح الترابط معقداً بسبب استحواذ إشارة غير متوقعة. وتساوي حدود/نطاق مسار العمق للخيارات األكثر منطق

مسار العمق االستراتيجرافي النسبي الخارجي/األيسر دائماً المجموعة الفرعية لمسار العمق االستراتيجرافي النسبي الداخلي/األيمن أو تزيد عنها. و
 النسبي الداخلي/األيمن هو "لتكبير" التفاصيل بصورة أقرب ولمعايرة نفسه.  االستراتيجرافي

 
ق بمدة قصيرة. ومع تقدم ويبدأ ترابط التوجيه الجيولوجي غالباً حالما يتم تسجيل بيانات التسجيل أثناء الحفر لتقييم تكوين الحفر النازل أو بعد نقطة االنطال

طع بناء البئر، يصبح من الضروري أن يطرأ على بيانات نطاق العمق االستراتيجرافي النسبي تغييرات. وبعدما تحليل ترابط التوجيه الجيولوجي عبر مق
 ئر.يصبح التحليل عند الهبوط، فقد ال يتطلب نطاق بيانات مسار العمق االستراتيجرافي النسبي الخارجي/األيسر كثير من التغييرات لبقية الب

 
يمة األعلى لمسار العمق االستراتيجرافي النسبي الخارجي/األيسر لتتضمن نقطة االنطالق كما يمكن تعيين القيمة األدنى وفي البداية، يمكن تعيين الق

عد إضافة كل كتلة إلظهار ثخانة الطبقة الُمنتجة الكاملة تحت الطبقة الُمنتجة. وخالل البناء، يتم تعديل القيمة األعلى للعمق االستراتيجرافي النسبي ب
داً. وينبغي ت ثالثية األبعاد. وبعد الهبوط، ليس مفيداً للمحلل ترك حدود/نطاق بيانات مسار العمق االستراتيجرافي النسبي الخارجي/األيسر كبيرة جطبقا

 مرات ثخانة الطبقة الُمنتجة لجني الفائدة األكبر منها. 5إلى  2أن يتم تعيينها عادةً لعرض 
 

إذا تم تعيين الطبقات الُمجانِبة  لُمنتجة والهدف والقاعدة في مسار العمق االستراتيجرافي النسبي الخارجي/األيسر.يُعرض ويسّمى كل من رأس الطبقة ا
وسائل توضيح الخط األفقي ) تُعرض وظائف/ميزات أخرى 3.10 اختياري) من شاشة التوجيه الجيولوجي (انظر -مطلوبة؛ االسم  -الرسوبية (الثخانة 

، سيتم تهيئة الطبقات الُمجانِبة مباشرة SESفي مسار العمق االستراتيجرافي النسبي األيسر/الخارجي على النحو المناسب. وفي اإلصدار المستقبلي لـ 
 تراتيجرافي النسبي.من مسار العمق االستراتيجرافي النسبي الخارجي/األيسر وستوجد أيضاً طرق إضافية لضبط حدود العمق االس

 
ق االستراتيجرافي إذا كان تجانس بيانات التسجيل أثناء الحفر ممّكناً، عندها تُعرض فقط بيانات العمق االستراتيجرافي النسبي المتجانسة في مسارات العم

" تحت أوامر شريط enable primary LWD curve smoothingأو " ىأخروظائف/ميزات  3.10 " في قسم Smoothingالنسبي. انظر "
 األدوات في هذا الفصل لمزيد من المعلومات حول تجانس بيانات التسجيل أثناء الحفر في ُمدوِزن المعالم.

181B3.4.4.11  التكبير، التمرير، الزيادة إلى الحد األقصى، التصدير (العمق االستراتيجرافي النسبي
 سر مقابل التسجيل أثناء الحفر)الخارجي/األي

جل التسجيل غيّر قيم المربع المنسدل األعلى/األدنى للعمق االستراتيجرافي النسبي فوق العمق االستراتيجرافي النسبي الخارجي/األيسر مقابل مسار س
القيمة للرسم البياني، فإن  النقرة األولى في الجزء العلوي كانتأثناء الحفر أو انقر واسحب الرسم البياني نفسه لتكبير/تمرير البيانات على نحو فّعال. إذا 

يتم ضبطها مع  القيمة األدنىللرسم البياني، فإن  كانت النقرة األولى في النصف األسفليتم ضبطها مع السحب/التحريك التالي. إذا  األعلى
 السحب/التحريك التالي.

 
" Maximizeيمن للماوس ميزات عرض معظمها معيّنة أثناء التحميل الالحق للشاشة. اختر "...للقائمة المختصرة التي يُنقر عليها بواسطة الزر األ

" لتعيين خصائص حجم التصدير وتصدير الرسم البياني Export Dialogلتكبير الرسم البياني بصورة مؤقتة إلى ملء الشاشة (نمط التكبير). اختر "...
 ) أو الطابعة أو ملف.clipboard) مع وجهات تصدير من بينها الحافظة (emf، أو png، jpg، bmp، wmfإلى تنسيق صورة (
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153B5.4.11  مسار العمق االستراتيجرافي النسبي الداخلي/األيمن (العمق االستراتيجرافي النسبي مقابل التسجيل أثناء
 الحفر)

 
 

 

182B1.5.4.11 بل التسجيل أثناء الحفر)(العمق االستراتيجرافي النسبي الداخلي/األيمن مقات الميزات/الخيارا 
" لتطبيق قياس ثابت بدالً من قياس تلقائي مسيّر بالبيانات على قياس التسجيل أثناء الحفر Use LWD Min/Maxحدد " 

لحفر الخاصة ) في مسار العمق االستراتيجرافي النسبي الداخلي/األيمن. يتم تعيين التفضيالت الدنيا/العظمى لمجموعة بيانات التسجيل أثناء اx-(محور
). يفّضل بعض المحللين رؤية بيانات التسجيل أثناء الحفر في قياس أخرىوظائف/ميزات  3.9 والمنحنى الخاص من شاشة التسجيل أثناء الحفر (انظر 

ك نطاق ديناميكي كبير ليس ضروري رؤيته كامالً لتطبيق المعايرة األفضل ثابت بدالً من قياس موائم مسيّر بالبيانات. وفي بعض األحيان، قد يكون هنا
ذا بواسطة كتلة لكتلة الطبقات ثالثية األبعاد المعنية ألنه قد يمنع خاصية اإلشارة التي تكون سائدة أكثر في نطاق قياس مختلف. ويُخزن تعيين العرض ه

 الطبقات ثالثية األبعاد.
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ة للتكبير المتعدد ولديها إمكانية للتطبيق كما توفّر وقتاً على المحلل في تعيين حدود/نطاق تتوفر التعيينات المسبق 
) العمق االستراتيجرافي النسبي الداخلي/األيمن. وفي بعض األحيان، قد يكون من األفضل حفظ كتلة الطبقات ثالثية األبعاد الحالية قبل y-قياس (محور

 لخيارات المتوفرة التي بمقتضاها يتم تحديد وتعيين قيم العمق االستراتيجرافي النسبي األعلى/األدنى تلقائياً هي:اختيار التعيين المسبق للتكبير. ا
 

 "Undo "– (غالباً بعد التجريب) الرجوع إلى القيم التي تم حفظها لكتلة الطبقات ثالثية األبعاد 
 "Current 3DSB "– اتيجرافي النسبي لكتلة الطبقات ثالثية األبعاد الحالية معظم الرسم البيانييقوم بتعيينها بحيث يمأل نطاق العمق االستر 
 "Current 3DSB top half "–  يقوم بتعيينها بحيث يمأل نطاق العمق االستراتيجرافي النسبي لكتلة الطبقات ثالثية األبعاد الحالية الرأس

 النصفي للرسم البياني
 "Current 3DSB ±1 "– 3مين جميع إشارة العمق االستراتيجرافي النسبي من يقوم بتعيينها لتضDSB ±1 3DSB .الحالية 
 "Current 3DSB ±3 "–  3يقوم بتعيينها لتضمين جميع إشارة العمق االستراتيجرافي النسبي منDSB ±3 3DSBs .الحالية 
 "Copy Previous "– سابقةيقوم بتعيينها لتساوي التعيينات من كتلة الطبقات ثالثية األبعاد ال 
 "Copy Next "– يقوم بتعيينها لتساوي التعيينات من كتلة الطبقات ثالثية األبعاد التالية 
 "30 ft Centered "–  30يقوم بتعيينها مع توسيط كتلة الطبقات ثالثية األبعاد الحالية ومع نطاق للعمق االستراتيجرافي النسبي اإلجمالي عند 

 قدم.
 "50 ft Centered "– 50ها مع توسيط كتلة الطبقات ثالثية األبعاد الحالية ومع نطاق للعمق االستراتيجرافي النسبي اإلجمالي عند يقوم بتعيين 

 قدم.
 "80 ft Centered "–  يقوم بتعيينها مع توسيط كتلة الطبقات ثالثية األبعاد الحالية ومع نطاق للعمق االستراتيجرافي النسبي اإلجمالي عند

 قدم. 80
 

"Current 3DSB top half" .غالباً مفيد أثناء مقطع البناء "Copy Previous"و "Copy Next يتم تطبيقهما غالباً عند التعامل مع كتلة "
قد يكون مفيداً عندما يكون  "ft Centered 80|50|30"طبقات ثالثية األبعاد ُملَصقة من معالجة فجوات التفسير وأجزاء إعادة تشغيل حفرة بئر. 

"reset"  )العام والتوسيط ضروريان. )دة التعيين""إعا 
 

دنى بشكل إضافي، وقد يتبع التعيينات المسبقة للتكبير فوراً نقر وسحب/تحريك الرسم البياني يدوياً لضبط حدود العمق االستراتيجرافي النسبي األقصى/األ
 " ليس مشغالً (انظر األمر التالي).disable RSD Max/Min re-sizingعلى افتراض أن "

 

. لدى مسار العمق االستراتيجرافي النسبي لتعطيل امتداد حدود العمق االستراتيجرافي النسبي األقصى/األدنىانقر زر التبديل لتمكين أو 
يل عملية نقر للرسم البياني مفيداً لتسه y-الداخلي/األيمن عدة ميزات معلقة بالنقر والسحب، وأحياناً قد يجد المحلل التعطيل المؤقت لتغيير حدود محور

وسحب أجسام أخرى. ويمكن عكس التبديل لتشغيله/تعطيله عن طريق النقر مزدوجاً في أي مكان ضمن منطقة شبكة الرسم البياني لمسار العمق 
 االستراتيجرافي النسبي الداخلي/األيمن.

 

. إذا كانت شاشة الحاسوب عريضة، الداخلي/األيمنالمربع المنسدل هذا لتعيين عرض مسار العمق االستراتيجرافي النسبي استخدم 
 محفوظة في SESعلى سبيل المثال، فقد يرغب البعض في تعيين قيم مختلفة عن القيم االفتراضية. هذا يمثل تعيين لقيم افتراضية مخصصة لمستخدم 

 ) وليس بواسطة كتلة الطبقات ثالثية األبعاد.SESuser.mdbحاسوبه فقط (في ملف 
 

لتعيين حد العمق االستراتيجرافي النسبي  Minأو خانة  Maxحدد أو أدخل قيمة في المربع المنسدل في خانة  
نطاق أيضاً باستخدام الماوس، كما هو مشروح أدناه. ويكون  ) في مسار العمق االستراتيجرافي النسبي الداخلي/األيمن. ويمكن تعيين هذه القيمy-(محور
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فرعية لمسار العمق االستراتيجرافي النسبي الخارجي/األيسر، وهذا يعني أن مسار  مجموعةدائماً  مسار العمق االستراتيجرافي النسبي الداخلي/األيمن
لحفظ عرض زن تعيينات العرض هذه بواسطة كتلة الطبقات ثالثية األبعاد العمق االستراتيجرافي النسبي هو لتكبير وتقريب تفاصيل اإلشارة. وتُخ

 .البيانات عند معايرة كتلة الطبقات ثالثية األبعاد
 

انت كياني نفسه. إذا وفيما يتم دعم إدخال هذا التعيين باستخدام لوحة المفاتيح يدوياً، فإن تعيينها أسهل عادةً في الرسم البياني عبر نقر وسحب الرسم الب
 كانت النقرة األولى في النصف األسفليتم تعديلها مع السحب/التحريك التالي. إذا  القيمة األعلىلمسار السجل، فإن  النقرة األولى في الجزء العلوي

في العرض لمعايرة كتلة يتم تعديلها مع السحب/التحريك التالي. كّرر حسبما تقتضي الضرورة للتحكم بنطاق البيانات  القيمة األدنىلمسار السجل، فإن 
 الطبقات ثالثية األبعاد الحالية.

 

183B2.5.4.11  المزيد من التفاصيل (العمق االستراتيجرافي النسبي الداخلي/األيمن مقابل التسجيل أثناء
 الحفر)

في النسبي، ولمنحدر كتلة الطبقات ") تفاصيل نطاق العمق االستراتيجراzoomيُستخدم مسار العمق االستراتيجرافي النسبي الداخلي/األيمن لتكبير ("
راتيجرافية ثالثية األبعاد ونقطة تحكم معايرة العمق العمودي الحقيقي، سواء كان ذلك تحليل المنحنى أو مقطع الثقب الجانبي. وتتضمن األفاق االست

 نتجة (خط رمادي).  المعروضة والمسماة في هذا المسار رأس الطبقة الُمنتجة (خط أسود)، والهدف، وقاعدة الطبقة المُ 
 

" لنقطة التحكم المستخدمة لتعريف مسطح ثالثي األبعاد، وهو رأس كتلة Zويعّرف العمق العمودي الحقيقي لمعالم كتلة الطبقات ثالثية األبعاد قيمة "
بعاد الوجهة في الفضاء للسطح ثالثي األبعاد الطبقات ثالثية األبعاد. ويعّرف منحدر وسمت المنحدر (سمت اتجاه المنحدر) لمعالم كتلة الطبقات ثالثية األ

 نفسه. 
 

 
 

عند األطراف الحالية لكتلة الطبقات ثالثية األبعاد النشطة. خط   "END | DIP" و"START | TVDويُعرض خطان رماديان عموديان تحت اسم "
START | TVD  خط للعمق العمودي الحقيقيمقيد بمعالم كتلة الطبقات ثالثية األبعاد ."END | DIP معالم كتلة الطبقات ثالثية  بمنحدر" مقيد

" في التسمية كتذكرة بالبداية والنهاية الفعلية لكتلة الطبقات End" و"Startعندما يكون اإلقران قابل للتطبيق). ويتضمن " وسمت المنحدراألبعاد (
حام البيانات ضمن مقطع الثقب الجانبي. قم بالتمرير فوق الخط المعني عندها ثالثية األبعاد في نطاق العمق المقاس، والتي ال تكون دائماً واضحة عند إق

 يتغير مؤشر الماوس إلى سهم مزدوج الرأس، ثم انقر واسحب لتغيير قيمة معالم كتلة الطبقات ثالثية األبعاد المقترنة. 
 

ألن سمت  SESلة الطبقات ثالثية األبعاد هو دائماً صفراً أو موجب في ، فإن منحدر كتالمختار ثالثي األبعاد )vector( استناداً إلى اصطالح الُمتَّجه
درجة. وعبر استخدام اإلدخال اليدوي وزر  50" هو END | DIPالمنحدر يعالج وجهة االنحدار. حالياً، أكبر منحدر مسموح به عبر نقر وسحب خط "

 360درجة و 0درجة) ونطاق سمت المنحدر هو ( 90درجة،  0هو ( SESي الزيادة والنقصان، فإن نطاق منحدر كتلة الطبقات ثالثية األبعاد ف
 درجة).

 
بتغيير اللون الخلفي لمربع نص معالم كتلة الطبقات  SESوعندما يتم تغيير قيم معالم كتلة طبقات ثالثية األبعاد بواسطة النقر أو النقر والسحب، يقوم 

 رته.ثالثية األبعاد إلى األرجواني لتكرار ما يتم معاي
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"، فقد ينتج عن ذلك تصّدع في مظهر كتلة الطبقات ثالثية األبعاد على افتراض أنه ليس هناك فجوات تفسير في أي START | TVDإذا تم تغيير خط "
قات ثالثية األبعاد السابقة (من من جانبي كتلة الطبقات ثالثية األبعاد النشطة. إلعادة تعيين كتلة الطبقات ثالثية األبعاد النشطة كي تبدأ في نهاية كتلة الطب

 ناحية العمق العمودي الحقيقي)، انقر مزدوجاً داخل مربع نص نقطة تحكم العمق العمودي.
 

ق االستراتيجرافي إذا كان تجانس بيانات التسجيل أثناء الحفر ممّكناً، عندها تُعرض فقط بيانات العمق االستراتيجرافي النسبي المتجانسة في مسارات العم
" تحت enable primary LWD curve smoothingأو " أخرىوظائف/ميزات  3.10 في قسم (التجانس) " Smoothingلنسبي. انظر "ا

 .أوامر شريط األدوات في هذا الفصل لمزيد من المعلومات حول تجانس بيانات التسجيل أثناء الحفر في ُمدوِزن المعالم

184B3.5.4.11  التكبير، التمرير، الزيادة إلى الحد األقصى، التصدير (العمق االستراتيجرافي النسبي
 الداخلي/األيمن مقابل التسجيل أثناء الحفر)

سجل التسجيل أثناء  غيّر قيم المربع المنسدل األعلى/األدنى للعمق االستراتيجرافي النسبي فوق العمق االستراتيجرافي النسبي الداخلي/األيمن مقابل مسار
القيمة للرسم البياني، فإن  كانت النقرة األولى في الجزء العلويالحفر أو انقر واسحب الرسم البياني نفسه لتكبير/تمرير البيانات على نحو فّعال. إذا 

يتم ضبطها مع  القيمة األدنىفإن للرسم البياني،  كانت النقرة األولى في الجزء األسفليتم ضبطها مع السحب/التحريك التالي. إذا  األعلى
 السحب/التحريك التالي.

 
" Maximizeللقائمة المختصرة التي يُنقر عليها بواسطة الزر األيمن للماوس ميزات عرض معظمها معيّنة أثناء التحميل الالحق للشاشة. اختر "...

" لتعيين خصائص حجم التصدير وتصدير الرسم البياني Export Dialog..لتكبير الرسم البياني بصورة مؤقتة إلى ملء الشاشة (نمط التكبير). اختر ".
 ) أو الطابعة أو ملف.clipboard) مع وجهات تصدير من بينها الحافظة (emf، أو png، jpg، bmp، wmfإلى تنسيق صورة (

 إنشاء سجل نمطي مشتق 5.11 
") أو تكون مشتقة من إقحام لبيانات البئر األفقية المعتمدة derivedيمكن إنشاؤها (" ويمكن أن تأتي مجموعات بيانات السجل النمطي من آبار مجانِبة أو

ي مفضلة. على على السجل النمطي للبئر المجانب أصالً. وألن السجالت النمطية المشتقة تحتوي غالباً على ِسمات أكثر عن الطبقة التي يتم تحليلها، فه
ر (سبيل المثال، قد تحتوي منطقة متاخمة للس ) لَحفر بئر عمودي قريب يُستَخدم ألغراض التسجيل النمطي خالل حفر البئر padطح األرضي المحضَّ

ة التالية الجانبي األول في السطح األرضي المحّضر. يتم بعدها إنشاء سجل نمطي بعد ربط البئر المحّضر األول الجانبي. ويمكن خدمة اآلبار األفقي
م السجل النمطي المشتق هذا بدالً من سجل البئر العمودي المتاخم األصلي ألن البئر العمودي خضع لتعرض أقل المحّضرة على نحو أفضل باستخدا

 بكثير وله طبقات متوسطة أكثر مما تم التقاطه من مجموعة بيانات التفسير للبئر األفقي.
 

شاء مجموعة بيانات سجل نمطي جديدة، والتي يتم احتسابها/مشتقة لتحميل مربع حوار الذي يتم بواسطته إن انقر زر شريط أدوات ُمدوِزن المعالم 
"، حدد جميع كتل الطبقات ثالثية Create Type Log Setupمن إشارة من تحديد لكتل الطبقات ثالثية األبعاد في تفسير ما. من مربع حوار "

 ر أدناه كمثال. األبعاد لتضمينها في مجموعة البيانات (يتم دعم التحديد المتعدد). انظر الصو
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 مجموعة بيانات سجل نمطي جديد إنشاء سجل نمطي مشتق من كتل طبقات ثالثية األبعاد محددة بعد الهبوط

    
 

" تساوي رأس الطبقة الُمنتجة من سجل نمطي نشط، والذي تَضاف إليه قيم العمق StratDepth at RSD=0بتعيين قيم افتراضية لـ " SESويقوم 
افي النسبي المشتقة عند إنشاء مجموعة بيانات سجل نمطي جديد. وقد تتغير القيمة االفتراضية لبعض األرقام األخرى، ولكن ينبغي حفظ االستراتيجر

"، ستظهر مجموعة بيانات سجل نمطي جديدة من Create new. بعد نقر زر "SESجميع أعماق الطبقات الناتجة كأرقام موجبة للتقيد بافتراضات 
" من مدوزن المعالم لتمكين/تعطيل مجموعات بيانات السجل النمطي TL). ويمكن استخدام زر "2ل النمطي (يعني، سجل نمطي رقم شاشة السج

 المحددة حالياً في مدوزن المعالم. 

103B6.11 (نمط التطبيع) إعادة قياس التسجيل أثناء الحفر ومسارات العمق االستراتيجرافي النسبي 
ت السجل النمطي والتسجيل أثناء الحفر مختلفة أحياناً، ألسباب متعددة ممكنة، بشكل كبير رغم أنها تمثل قياس التسجيل أثناء وتكون درجات ضخامة بيانا

السجل النمطي " ميزة مفيدة للتعامل مع هذه الحالة عبر السماح إلعادة قياس بيانات Normalize Modeالحفر نفسه (مثل، شعاع غاما). وخيار "
  اء الحفر عبر عملية تحويل قابلة للضبط قادرة على التعيين الخطي وغير الخطي.والتسجيل أثن

 

لتحميل مربع حوار والذي يمكن من خالله تعيين/اختبار المعالم التي تحّول كيفية تخطيط السجل النمطي زر شريط أدوات مدوزن المعالم  انقر 
وتتم إعادة قياس البيانات  " محدداً.Normalize Modeيجرافي النسبي عندما يكون خيار "وبيانات التسجيل أثناء الحفر في مسارات العمق االسترات

 ودون الحاجة إلى إنشاء سجل نمطي دائم إضافي أو مجموعات بيانات التسجيل أثناء الحفر. SESرياضياً في الذاكرة ومباشرةً في 
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 ".Set LWD Divisor/Adder for Normalize Modeويمكن إدخال قيم القاِسم/الجاِمع من مربع حوار "...
 

، فعندها يتم تغيير بيانات التسجيل أثناء الحفر فقط عبر ترجمة حسابية متحكم بها بواسطة قيمة الجامع. وفي هذه الحالة يتم إجراء 1إذا كان القاسم=
 مطي.إزاحة خطية يُسرى/يُمنى لبيانات التسجيل أثناء الحفر بالنسبة لبيانات السجل الن

 
AdderLWDValueLWD +=  ueTypeLogValTypeLog = 

 
، فعندها يتم تخطيط التسجيل أثناء الحفر وبيانات السجل النمطي كنَسب كما هو معّرف أدناه. وبهذه التركيبة، يتم تثبيت منحنى السجل 1إذا كان القاسم<>

اسم/الجامع التي تم ضبطها بواسطة المحلل. ويتم تعيين الجامع غالباً إلى صفر فيما يتم النمطي ويتم تحويل منحنى التسجيل أثناء الحفر حسب قيم معالم الق
 ضبط القاسم إلنتاج إحالل جديد مقبول للبيانات.

 

Divisor
AdderLWDValueLWD +

=  
0@ =

=
RSDueTypeLogVal

ueTypeLogValTypeLog 
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 ة." بمعالم تحويل مختلفNormalize Modeتعرض الصور أدناه أمثلة عن اإلشارة باستخدام "
 

  N1  N2  N3 بيانات خام
 

    

104B7.11  ًهام جدا 
عبر النقر مزدوجاً ضمن خلية رقم كتلة الطبقات ثالثية األبعاد  التوجيه الجيولوجي – SES. شاشة 10.) يتم الوصول إلى مدوزن المعالم من خالل 1

 ويب أو عبر نقر زر مدوزن المعالم في عرض العالمة التبويبية. في عرض الجدول أو عالمة التب
 

بداية العمق  .) النطاق التركيبي، النطاق االستراتيجرافي وبيانات نطاق التسجيل أثناء الحفر في الرسوم البيانية األربعة لمدوزن المعالم ضمن نطاق2
 .األرجوانيد النشطة ملّونة جميعها باللون المقاس إلى نهاية العمق المقاس لكتلة الطبقات ثالثية األبعا

 
، على المحلل عند SES") يحفظ فوراً المعلومات إلى قاعدة بيانات clicking-awayحيث النقر بعيداً (" SES.) على عكس معظم األمكنة في 3

بشكل دائم. فهذا يسهل التجريب  SESلحفظ التغيرات إلى قاعدة بيانات " Saveاستخدام مدوزن المعالم النقر على زر شريط األدوات "

 (التراجع)، وهما ضروريان خالل المعايرة." Undoو"
 

مسار العمق  5.4.11في  "END | DIP.) كيف يمكن معالجة خطأ منحدر كتلة الطبقات ثالثية األبعاد الذي يحدث خالل سحب خط "4
 :الداخلي/األيمن (العمق االستراتيجرافي النسبي مقابل التسجيل أثناء الحفر)االستراتيجرافي النسبي 

 
درجة، فقم بتعيين المنحدر إلى صفر أو تعيين قيم تقريبية للمنحدر الحقيقي المتوسط اإلقليمي  50≈أ.) إذا كانت زاوية انحراف حفرة بئر أقل من 

إلحاطة ذات الصلة فوق محيط مسار حفرة البئر العمودي. خذ بعين االعتبار استخدام وسمت اتجاه المنحدر الحقيقي كما هو محدد من خارطة ا
 ).تفسير الهبوط المبكر 4.16" (الربط) لتفسير الهبوط المبكر (انظر Tie-onطريقة "

  
درجة مختلفة عن سمت حفرة البئر وكان المنحدر الحقيقي في  90اد إلى حوالي ب) إذا تم تعيين سمت اتجاه المنحدر كتلة الطبقات ثالثية األبع

درجة)، قم بتغيير سمت اتجاه منحدر كتلة الطبقات ثالثية األبعاد إلى قيمة قريبة إلى سمت حفرة  1.5≈محيط حفرة البئر منخفض (مثل، أقل من 
 ).سمت منحدر كتلة الطبقات ثالثية األبعاد...ماذا ينبغي علي أن استخدم؟ 11.16درجة ( 180البئر أو اجعلها مساوية لسمت المقطع العمودي أو 
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داخلي/األيمن (العمق مسار العمق االستراتيجرافي النسبي ال 5.4.11ج) إذا كان نطاق العمق االستراتيجرافي النسبي اإلجمالي في 
قدم)، قم بتغيير حدود العمق االستراتيجرافي النسبي األعلى/األدنى إلنشاء  200كبير (مثل،  االستراتيجرافي النسبي مقابل التسجيل أثناء الحفر)

 قدم أو أقل) للحصول على حساسية/دقة محّسنة للماوس. 80نطاق أصغر (مثل، 
  

تسجيل أثناء التسجيل والطبقة الدليلية الُمقَرنة بمجموعة بيانات المسح الصحيحة. إذا ُوِجد خطأ، فصحح التفاُرق د) تأكد من أن مجموعات بيانات ال
 ومن ثم أعد إقحام المسح من شاشتي التسجيل أثناء الحفر والتوجيه الجيولوجي وحاول معايرة كتلة الطبقات ثالثية األبعاد مرة ثانية.

  
إلدخال تغييرات إلى المنحدر بدالً من  بعد اتباع جميع االقتراحات أعاله، فاستخدم أزرار الزيادة/النقصانهـ) إذا تعّذر حل المشكلة 

سجيل مسار العمق االستراتيجرافي النسبي الداخلي/األيمن (العمق االستراتيجرافي النسبي مقابل الت 5.4.11" في END | DIPسحب خط "
 . قد يكون من الضروري حالياً إجراء ضبط دقيق إضافي.أثناء الحفر)

105B8.11 مفاتيح التشغيل السريع 
 .انقر مزدوجاً ضمن نهاية العمق المقاس لتغيير قيمته لتساوي العمق اإلجمالي للمسح الحالي 

 ة الطبقات ثالثية األبعاد السابقة (يُزيل مظهر التصّدع بين انقر مزدوجاً ضمن العمق العمودي الحقيقي لتغيير قيمته "لمحاذاته" إلى نهاية كتل
 كتل الطبقات ثالثية األبعاد المجاورة الخالية من الفجوات)

  درجة يدوياً (هذا يحدث تلقائياً عند سحب خط " 180انقر مزدوجاً ضمن سمت المنحدر لتبديل/عكس قيمتهEND | DIP(" 

 رضي التركيبي أو مسار التسجيل أثناء الحفر تحت المقطع العرضي التركيبي لتكبير مقطع معين انقر واسحب مقطعاً أفقياً في المقطع الع
 لحفرة البئر (انقر باستخدام الزر األيمن للماوس الستخدام ميزات أخرى)

 ي األعلى/األدنى (النقرة انقر واسحب إما شبكة الرسم البياني لمسار العمق االستراتيجرافي النسبي لضبط حدود العمق االستراتيجرافي النسب
األولى في النصف العلوي تضبط الحد األعلى إلى أعلى/إلى أسفل عبر السحب واإلفالت؛ النقرة األولى في النصف السفلي تضبط الحد 

 األدنى إلى أعلى/إلى أسفل عبر السحب واإلفالت)

 ضبط العمق االستراتيجرافي النسبي  يمن/الداخلي لتمكين/تعطيلانقر مزدوجاً شبكة الرسم البياني لمسار العمق االستراتيجرافي النسبي األ
 األعلى/األدنى عبر النقر والسحب في شبكة الرسم البياني. 

  قم بالضغط/إفالت مفتاحCTRL  في لوحة المفاتيح لزيادة/استئناف استجابة زر الزيادة/النقصان االفتراضية (انقر باستمرار زر
 مرة). 50|30|10لزيادة االستجابة بواسطة المقدار المحدد  CTRLالضغط على مفتاح  الزيادة/النقصان بالماوس أثناء

 CTRL+S " يقوم بحفظ وتحديث القيم)Initial"- (األولية المعروضة 

 CTRL+A  (يقوم بإلحاق كتلة طبقات ثالثية األبعاد جديدة) 

 CTRL+D  (...يقوم بحذف كتلة (كتل) طبقات ثالثية األبعاد) 

 CTRL+G ) (...يقوم بإدراج كتل إلى فجوات العمق المقاس 

 CTRL+B  العودة إلى شاشة)SES ( 

 CTRL+F6  (في معظم إصدارات مايكروسوفت أوفيس) أوALT+TAB للتبديل بين إطارين مفتوحين 
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106B9.11 أفكار مفيدة 

 
في الُمُسوحات االتجاهية من البئر األفقي، إشارة شعاع  SESالمطلوبة لتطبيق التوجيه الجيولوجي الفني لـ  الدنيا النموذجيةتتمثل البيانات  •

العمودية الُمجانِبة/الدليلية، وإشارة شعاع غاما من البئر العمودي. خطة -"verticalغاما للسجل النمطي من بئر االختراق للطبقة الُمنتجة "
ورؤية هدف الحفارة  0) يمكنها أن تكون مفيدة جداً لتهيئة كتلة الطبقات ثالثية األبعاد رقم ُمنظِّمال – SES. شاشة 7بئر هندسية (انظر

 االتجاهية بسهولة. يجب أن يتم احتساب انحراف الفتحة الفني أوالً لعرض خطة بئر في مدوزن المعالم ألن الرسم البياني للنطاق التركيبي
 (وليس في نطاق مرتقب/ربما محّرف مثل المقطع العمودي). لمدوزن المعالم في نطاق العمق المقاس

على  SESإذا كنت جديداً على التوجيه الجيولوجي، فيوّصى تحليل اآلبار األفقية التاريخية المتعددة أوالً قبل تطبيق التوجيه الجيولوجي لـ  •
على تحّمل عبء مشاكل تباطؤ البيانات المتأصلة في العمليات والقدرة  SESعمليات حفر أفقية حيّة. عالوة على تسلّق منحنى التعلّم لبرنامج 

و الحيّة، فإن الممارسة والتفكير الجيولوجي سيمهدان الطريق لك إلى الميزات الجيولوجية الموجودة في حقلك التي ال يمكن تثمينها على نح
 المتخصص في التوجيه الجيولوجي الفني.  SESكامل دون تحاليل برنامج 

االنحراف ومقطع الثقب الجانبي الخزان في مواقع فريدة مختلفة عن موقع السجل النمطي! وكنتيجة لذلك، فقد تتغير -ع ثقب بناءيخترق مقط •
لطبقة ثخانات الطبقة الرسوبية واألعماق الدليلية الجيولوجية المعتمدة. وبعد الهبوط، يتم افتراض بصورة أكثر شيوعاً ثخانة استراتيجرافية ل

 لثابتة كما يتم معايرة منحدر كتلة الطبقات ثالثية األبعاد.الُمنتجة ا

تطبيق معايرة منحدر متغيرة إلى أن تبدأ فتحة البئر في االنحراف بشكل كبير في بداية كتلة  SESوال يملك التوجيه الجيولوجي الفني لـ  •
عادةً ضبط نقطة تحكم العمق العمودي الحقيقي لتعيين إشارة الطبقات ثالثية األبعاد. قبل الوصول إلى انحراف حفرة البئر بشكل كبير، ينبغي 

 التسجيل أثناء الحفر إلى سجل نمطي، كما ينبغي أن يكون المنحدر أيسر عند صفر أو متوسط إقليمي.

ح؛ على األقل ومن الممكن أثناء التوجيه الجيولوجي الوصول إلى أوضاع تحاليل بيانات حيث تكون التفسيرات المتعددة متساوية على األرج •
معّد في تصميمه لمعالجة إدارة التفسيرات المزامنة المتعددة بسهولة  SESحتى إثبات إشارة مميزة مختلفة الحقاً في حفرة البئر. وبرنامج 

دة " (عالمة نجمية) نسخ طبقة دليلية رسوبية موجوAdd(طبقات دليلية رسوبية). ويسمح زر شريط األدوات لشاشة التوجيه الجيولوجي "
من أجل الضبط/المعايرة البديلة الالحقة، ويمكن توليد مقاطع عرضية عديدة من شاشة المقاطع العرضية ويكون كل مقطع مشيراً إلى طبقة 

 دليلية رسوبية مختلفة. 

ب تحديد نموذج وتقوم جميع الرسوم البيانية األربعة لمدوزن المعالم بإعادة تغيير حجمها تلقائياً إلى ملء الشاشة. ومع ذلك، وبسب •
 بوصة أفقياً . ≈22و  بوصة عمودياً  ≈22مايكروسوفت أكسيس، يمكن فقط إعادة تغيير حجم األجسام المتضمنة  لملء 

لعرض طبقة ُمنتجة مترققة أو متثخنة على امتداد الجوانب نتيجة التأكد من ثخانة استراتيجرافية كبيرة مكتشفة من اختراقات بئر عمودي  •
طبقة الُمنتجة ضمن بيئة جيولوجية معينة (مثل سطح َحتِّي)، قم بتغيير الثخانة (والتي هي الثخانة االستراتيجرافية) على قريب من خالل ال

 النحو المناسب عند أعماق/كتل طبقات ثالثية األبعاد مختلفة على امتداد الجوانب.

 .. أسرار مهنة التوجيه الجيولوجي16وتُناقش مفاهيم توجيه جيولوجية جوهرية إضافية في  •
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12B12 شاشة .SES – .انحراف الفتحة الفني 

 

 عام 1.12 
الوقت الفعلي يقيس انحراف الفتحة الفني رياضياً االختالفات الفضائية بين المسارات المخططة والفعلية ألغراض رصد التحكم االتجاهي ولدعم التكامل ب

" THD Logsباستخدام انحراف الفتحة الفني. ويمثل " SESن األداة التي تؤثر في التوجيه الجيولوجي. يتم احتساب إرشاد التوجيه لـ لتعديالت تعيي
لمزيد من المعلومات حول  الفني ف الفتحة. انحراف الفتحة الفني وسجالت آبار انحرا14انحراف الفتحة الفني في تنسيق سجل البئر التقليدي. انظر 

 انحراف الفتحة الفني.
 

 يمكن استخدام انحراف الفتحة الفني لـ:
 

بية .) احتساب انحراف الفتحة الفني لمسح|زوج الخطة، مع خيار لوراثة انحراف الفتحة الفني المخطط والَميل المخطط من خط هدف الطبقة الرسو1
 ").THD Geosteer Modeيولوجي) المقترنة ("الدليلية (تفسير التوجيه الج

 
ل ببراءة اختراع.FDDC.) احتساب إرشاد التوجيه باستخدام ضابط اتجاه الحفر المستند إلى منطق متعدد القيم (2  ) المسجَّ

 
 .) إنشاء وعرض سجالت انحراف الفتحة الفني.3

 
 تم احتساب انحراف الفتحة الفني لها..) عرض أي مسح|مخطط لمجموعة بيانات انحراف الفتحة الفني التي 4

 
 .) المساعدة في صناعة قرار التوجيه االتجاهي (مثل، تعديالت تعيين األداة، مدة الشريحة/تدوير أنماط الحفر، الخ.).5
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 شريط األدوات  2.12 
 أفكار مفيدة فيما يخص التحكم | وصف مفّصل التحكم

 N/A | حراف الفتحة الفني من ملف ال يمكن استيراد مجموعات بيانات انLAS. 

 N/A |  ال يمكن تنزيل مجموعات بيانات انحراف الفتحة الفني من خادمWITSML. 

 
N/A |  ال تتم إضافة مجموعات بيانات انحراف الفتحة الفني من شاشة انحراف الفتحة الفني. يتم التحكم بمجموعات بيانات انحراف الفتحة

 ح المتاح ومجموعات البيانات الموجودة للبئر الحالي.  يتم احتساب انحراف الفتحة الفني لمسح معين|زوج خطة.الفني المتاحة بواسطة المس

 N/A | .يتم حذف مجموعات بيانات انحراف الفتحة الفني المعنية تلقائياً عند حذف المسح أو مجموعات بيانات الخطة 

 N/A | ة الفني من بئر آخر.ال يمكن نسخ مجموعة بيانات انحراف الفتح 

 
export THD data to LAS file… |  يقوم بتصدير مجموعة بيانات انحراف الفتحة الفني إلى ملفLAS  بعد تعيين مسار االخراج

تم إنشاؤها أيضاً لتقديم محتوى البيانات  SESالمّولدة من  LAS، فإن ملفات CWLS LAS v3واسم الملف. عالوة على أنها متوافقة مع 
 تنسيق محدد بعالمات الجدولة وتنسيق نصي ذي عرض ثابت من أجل تعددية أكبر في التنسيقات.ب

 THD help  | .يعرض المساعدة الموجزة لشاشة انحراف الفتحة الفني 

 N/A | .الفرز بالنسبة للعمق المقاس غير قابل للتطبيق من شاشة انحراف الفتحة الفني 

 
check Survey/Plan/Marker Bed for possible problems |  يفحص المسح، والخطة، ورأس الطبقة الدليلية الرسوبية

ياناً المحدد بحثاً عن أحوال معروفة أو مشتبه بأنها تسبب مشاكل أثناء أو بعد إحصاء انحراف الفتحة الفني. ويُقَصد باأليقونة التي تسمى أح
"cat button.أن تمثل في الحقيقة يدين تتصافحان "  

 
 F6) Calculate THD (| حتسب انحراف الفتحة الفني وإرشاد التوجيه االتجاهي للمسح|زوج الخطة المحدد. ي

 .. انحراف الفتحة الفني وسجالت آبار انحراف الفتحة الفني14لمزيد من التقديم حول انحراف الفتحة الفني يرجى مراجعة 

 وظائف/ميزات أخرى 3.12 
استخدام خط  SES" إذا كان ينبغي على Use Marker Bed for Planned TVDفحص خيار "ي 

مخطط فعال في احتساب انحراف  كَميلومنحدر كتلة الطبقات ثالثية األبعاد المعنية  المخططهدف طبقة دليلية رسوبية مقترنة كانحراف الفتحة الفني 
ى نمط التوجيه الجيولوجي النحراف الفتحة الفني.  ويبقى شمال وشرق وسمت خطة البئر دون تغيير من خطة البئر الهندسية الفتحة الفني. وهذا يسمّ 

ُمجانَبة العمق  -(االنحراف العمودي) العمق االستراتيجرافي النسبي +/ VDالمعنية. وفي نمط التوجيه الجيولوجي النحراف الفتحة الفني، يساوي العمود 
 هدف؛ بكلمة أخرى، االنحراف العمودي والعمق االستراتيجرافي النسبي لهما قيم ُمجانَبة متوازية.لخط ال

 
 حدد الطبقة الدليلية الرسوبية المعنية (التفسير) الستخدام نمط التوجيه الجيولوجي النحراف الفتحة الفني.ي 

 

ضابط اتجاه الحفر تطبيق  SESعلى " إذا كان ينبغي Calculate FDDC Steering Guidanceحدد خيار "ي 
) المسّجل ببراءة اختراع الحتساب واإلبالغ عن إرشاد توجيه اتجاهي. وتُعرض مثل هذه النتائج في العمودين FDDC( المستند إلى منطق متعدد القيم
 High/Low ∆الفني. أما " ضمن جدول بيانات انحراف الفتحة "Right/Left Side ∆" و"High/Low Side∆في أقصى اليسار المسّميين "

Side" فيخص تحكم المسار "العمودي" و "∆ Right/Left Side ."يخص تحكم المسار "األفقي " 

 SESإرشاد توجيه  4.12 
" Towards DROP 40%)؛ ليس مطلق. على سبيل المثال، "كيفية التغييرإرشاد توجيه ضابط اتجاه الحفر المستند إلى منطق متعدد القيم نسبي (

ماذا  كن أن يعني متابعة الحفر في الجانب األعلى، ولكن مقدار أقل يتم النصح به فيما يخص ما يحدث خالل فاصل محطة المسح األخيرة وفيما يخصيم
م التزويد بإرشاد " (تغيير زاوية) بالنسبة إلعداد تركيبة فتحة سفلية. ويتchanging angleيعّد بشكل عام تعديالً كبيراً جداً بالنسبة لتوجيٍه باتجاه "

 لكل محط مسح جديدة بعد الحصول على َميل/سمت خطة بئر كاٍف. SESتوجيه محتسب بواسطة 
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 ) مفّصالن أدناه.FDDC) ضابط اتجاه الحفر المستند إلى منطق متعدد القيم (486مثالن على قواعد (والتي يصل عددها إلى 

 
 

. هنا). ويمكن العثور على ورقة مشابهة انقر هنا( 2003عام  جاه الحفر المستند إلى منطق متعدد القيم فيتم نشر ورقة فنية حول إرشاد توجيه ضابط ات
 غنية بالمعلومات أيضاً. هناووثيقة براءة االختراع األمريكية 

 

http://www.makinhole.com/images/PDF/Stoner_FuzzyLogicForDirectionalSteering.pdf
http://www.makinhole.com/images/PDF/FuzzyLogic4DirectionalSteering.pdf
http://www.makinhole.com/images/PDF/Stoner_NumericalControlUnitForWellboreDrilling.pdf
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قدم) من االنحراف  9306لمستند إلى منطق متعدد القيم عند عمق مقاس (على سبيل المثال، في الصورة أدناه إرشاد توجيه إخراج ضابط اتجاه الحفر ا
درجة انخفاض  5.51قدم) ومعّرف ( 1000قدم/ 79-قدم علو خطة) و التغير النسبي في االنحراف العمودي ( 8.43العمودي النحراف الفتحة الفني (

"؛ بكلمة أخرى، يتم اإلبالغ عن Towards BUILD 60%قدم) هو..." 100درجة/ 6.1-لَميل المخطط) و التغير النسبي في االنحراف الَميلي (
 لخطة البئر. 8.43 علوتوجيه أكبر بكثير نحو الجانب العالي رغم أن حفرة البئر تساوي حالياً 

 

 
 

يراً. على سبيل المثال، إذا كانت " نسبة مئوية لما يعّد تغييراً كبHigh/Low Side ∆يساوي إخراج ضابط اتجاه الحفر المستند إلى منطق متعدد القيم "
أو على نحو أدق مسافة العمق المقاس األخير بين  —" (وصول ِجْذع الدََّوَران الُمَضلَّع في آلِة الَحْفر إلى أعمق نقطة) Kelly-downآخر نقطة "

"، Towards BUILD 100%إرشاد التوجيه "تم حفر البئر بنمط دّوار وإذا كان تم في حينه اإلبالغ بأن يكون  —محطتي مسح اتجاهي متتاليتين
) التالي في المقام األول في الجانب العالي، سواء كان Kelly-downعندها قد يفّسر ذلك وكأنه اقتراح كي يكون حفر عمود الحفر المضلع إلى أسفل (

)، أو وسائل دّوارة قابلة للتوجيه. على سبيل مثال PDM TFOذلك بوسيلة تزليق الجانب العالي بواسطة أداة إزاحة السطح لمحرك اإلزاحة االيجابية (
َوَران الُمَضلَّع (في آلِة الَحْفر إلى أعمق نقطة) تم حفرها بصورة كبيرة في الجانب Kelly-downآخر، إذا كانت آخر نقطة " " (وصول ِجْذع الدَّ

"، عندها قد يفّسر ذلك وكأنه اقتراح كي يتم حفر يكون حفر Towards BUILD 100%المنخفض وإذا تم في حينه اإلبالغ بأن يكون إرشاد التوجيه "
) التالي في المقام األول في بنمط دّوار أو غير موّجه/غير تزليقي (يعني، تغيير كبير من حفر كامل Kelly-downعمود الحفر المضلع إلى أسفل (

يعّد تغيير كبير وهو سياقي، أي بالنسبة إلجراءات التحكم االتجاهية هو نسبي لما  SESالجانب المنخفض السابق). وعليه، فإن إخراج إرشاد توجيه 
 الحديثة.

 

يستخدم إرشاد التوجيه لرصد بشكل عام أداء التحكم االتجاهي أثناء الحفر، فإن محطات المسح االتجاهية المتتالية المكررة  SESإذا كان مستخدم 
ة االتجاهية لتحديد السبب الجذري، باألخص إذا كانت تواصل حفر المنحنى قبل الهبوط " قد تُثير اتصاالت مع الحفّارTowards XXX 100%لـ "

 50-75  ≅مقدارها  األفقي. حتى وإن كان يتم حفر بئر أفقي والذي سيتم توجيهه جيولوجياً، فإن خطة البئر الهندسية تُنفَّذ عادةً حتى تُنَجز درجة انحراف
" في الحدوث أثناء تواجد حفر البئر الحّي في المنحنى، فقد تكون هناك عدة تفسيرات لذلك بدءاً من Towards XXX 100%لحفرة البئر. إذا تكرر "

 ل.انقطاع اتصاالت خطة البئر ورغبات التوجيه أو قد تكون هناك تركيبة فتحة سفلية ال تعمل حالياً؛ أو قد تكون مشكلة تسبب بها طاقم العم
 

إرشاد التوجيه في بئر محفور سلفاً. وألن جميع خطط البئر قد تتغير تكراراً بمستويات مختلفة من التوثيق، فإن  يجب اتخاذ الحيطة غالباً حين عرض
 إعادة إنشاء ما حصل خالل العمليات الحية الماضية يمكن أن يشكل تحدياً أو يكون مستحيالً فعلياً دون سجالت كاملة ذات صلة.

 خطيطات االتجاهيةسجالت انحراف الفتحة الفني والت 5.12 
هي يمكن تمثل سجالت انحراف الفتحة الفني قيم انحراف الفتحة الفني والقيم األخرى لمسار البئر المخطط/الفعلي في تنسيق سجل البئر التقليدي. و

  الفتحة الفني سجالت البئر فيما يخص انحراف 2.14إنشاؤها لخطط البئر الهندسية أو الموجهة جيولوجياً، رهناً بكيفية تحميل الشاشة. يرجى مراجعة 
 لمزيد من المعلومات.

 

من شاشة انحراف الفتحة الفني لتحميل مربع حوار  "THD Logs & Directional Plotsانقر زر "... 
 .إلعداد وتوليد سجالت انحراف الفتحة الفني للبئر لمسح|زوج الخطة المحدد حالياً 
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 ويُستخدم مربع حوار سجالت انحراف الفتحة الفني والتخطيطات االتجاهية لـ:
 

 .) إنشاء سجل انحراف فتحة فني عمودي وسجل انحراف فتحة فني أفقي كي يتم عرضهما في برنامج مايكروسوفت أكسيل. 1
 

 بعة النظام االفتراضية..) طباعة سجالت انحراف الفتحة الفني أو التخطيطات االتجاهية القياسية في طا2
 

 .) تغيير قياس العمق المقاس التقريبي ألي من سجالت انحراف الفتحة الفني.3
 

 .) التأثير على القياس التلقائي لمسارات سجل انحراف الفتحة الفني.4
 

 ..) تنبؤ انحراف الفتحة الفني قبل محطة المسح األخير (امتداد خط أسود في سجل انحراف الفتحة الفني)5
 

 .) المساعدة في صناعة قرار تعديل تعيين األداة االتجاهية.6
 

" إلنشاء سجالت انحراف الفتحة الفني والتخطيطات االتجاهية للمسح|زوج الخطة المحّمل. Process Well Dataانقر " 
" VDبئر في ورقتي عمل منفصلتين تحت اسم ") مؤقت يحتوي على سجلي الxlsتُفتح نسخة عن مايكروسوفت أكسيل تلقائياً ويتم توليد ملف أكسيل (

 " (انحراف أفقي). وتوجد خيارات مختلفة لتخصيص سجالت البئر المولّدة بشكل إضافي.HD(انحراف عمودي) و"
 

 Process Wellإذا تغيرت قيم معينة لخيار العرض بعد توليد سجالت انحراف الفتحة الفني، فعندها سيتغير زر " 
Data" " ليصبحRe-process Data" انقر ."Re-process Data للتأثير على إعدادات قيمة الخيار الجديد القابل للتطبيق وتحديث سجالت "

 انحراف الفتحة الفني على النحو المناسب.
 

 SESإذا كان ينبغي على  "Automatically Process Well Data on Openحدد " 
" من شاشة انحراف الفتحة الفني. عندما يكون هذا THD Logs & Directional Plotsعلى زر "...البدء فوراً بتوليد سجل بئر حالما يتم النقر 
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" ممّكناً في البداية وسيحدث تأخير قبل أن يصبح مربع الحوار أعاله أو سجالت انحراف الفتحة Process Well Dataالخيار محدداً، لن يكون "
 الفني قابل للعرض.

 

لمحاولة التبديل إلى مايكروسوفت أكسيل  "Preview THD Logs & Directional Plotsانقر " 
لعرض سجالت انحراف الفتحة الفني. في بعض إصدارات مايكروسوفت أوفيس أو مايكرسوفت ويندوز أو ألسباب أخرى مختلفة، قد تومض أيقونة 

مطلوب  ALT+TABل عن طريق النقر بالماوس أو ضغط مفتاحي برنامج أكسيل في صف قائمة "إبدأ" لويندوز بدالً من ذلك، والتحديد اليدوي ألكسي
 لمعاينة سجالت انحراف الفتحة الفني.

 
المحاولة  SES" إذا كان ينبغي على Automatically Preview after Processingحدد " 

 Automatically Processر غالباً باالقتران مع "فوراً للتبديل إلى مايكروسوفت أكسيل بعد توليد سجالت انحراف الفتحة الفني. ويُستخدم هذا الخيا
Well Data on Open."ًبحيث تؤدي نقرة واحدة من شاشة انحراف الفتحة الفني إلى أن تصبح سجالت انحراف الفتحة الفني قابلة للعرض "فورا " 

 

" عند قياس انحراف الفتحة الفني تلقائياً Emphasize deepest X%حدد " 
الناتجة في مسارات سجل انحراف الفتحة الفني  x-، وبالتالي التأثير على حدود قياس محورSESغيرة إلى قياس الخوارزمية في إلدخال تعديالت ص

 (مسارين أيمنين).
 

انقر زر التبديل لتعيين قيمة قياس سجل مفضلة. تعتمد الخيارات المعروضة على ما إذا كانت وحدات طول  
قدم للعمق المقاس تقريباً؛ أما  1000بوصة لكل  1" تعني تعيين قياس السجل إلى 1.0ى سبيل المثال، قيمة زر التبديل "البئر باألقدام أو المترات. عل

قدم  2500" قياس السجل إلى Largest" و"Smallestقدم للعمق المقاس؛ الخ. وتعيّن قيم زر التبديل " 1000بوصات لكل  3" فتعني 3.0قيمة "
 قدم للعمق المقاس لكل بوصة (رهناً بنطاق العمق المقاس اإلجمالي لبيانات السجل المعالجة).  Xو للعمق المقاس لكل بوصة 

 

حدد الطول الذي ينبغي على االنحراف الخط توقعه في سجل انحراف الفتحة الفني، أو  
مسارات انحراف الفتحة  2.2.14يرجى مراجعة  " لعدم التوقع. ويُعرض التقدير كخط عريض أسود بدءاً من عمق المسح اإلجمالي.noneحدد خيار "

 لمزيد من المعلومات.  الفني
 

إلى طابعة نظام ويندوز االفتراضية. حدد  SESويمكن طباعة سجالت انحراف الفتحة الفني مباشرة من  
" لطباعة سجل انحراف الفتحة الفني العمودي. انقر زر Vertical THD Logة. انقر زر "حجم الورقة المفضل إذا كان مختلفاً عن القيمة االفتراضي

"Horizontal THD Log" لطباعة سجل انحراف الفتحة الفني األفقي. انقر زر "Vertical Section لطباعة عرض المقطع العمودي. انقر زر "
"Plan View.لطباعة عرض الخطة/الخارطة " 
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" إذا كان ينبغي على Create Plan & Vertical Section Views to Scaleحدد " 
SES وافقة إنشاء نطاق محاور عرض للخارطة ونطاق محور المقطع العمودي للمقطع العمودي ليكونا مماثالن. وتوجد هذه الرسوم البيانية القياسية المت

 تحة فني.مع معايير الصناعة في مقطع التذييل تحت أشرطة السجل لكل سجل انحراف ف
 

 مثال على بيانات بئر، مرسومة للقياس...

 
 

 المثال نفسه على بيانات بئر، مرسومة لعدم القياس...

 
 

" الستعادة سجالت انحراف الفتحة الفني وتعيينات مربع حوار التخطيطات االتجاهية إلى قيم تعيين افتراضية. وتُحفظ قيم Resetانقر زر " 
 ق مربع الحوار.التعيين تلقائياً عند إغال

 

 يعرض مربع حوار المساعدة الموجزة لسجالت انحراف الفتحة الفني والتخطيطات االتجاهية. 
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" يحفظ قيم التعيين، يقوم بإغالق مايكروسوفت أكسيل إذا كان ما زال مفتوحاً، ويتم العودة إلى شاشة انحراف الفتحة Closeنقر زر " 
 Save" ثم "...File، قم بحفظه من مايكروسوفت أكسيل باستخدام قائمة "SESفني لمراجعته الحقاً خارج  الفني. للحفاظ على سجل انحراف فتحة

as أو قم بطباعة سجل انحراف الفتحة الفني إلى تنسيق "PDF " أو ما شابهه، قبل النقر على زرClose." 

 هام جداً  6.12 
لتحديث  F6" أو اضغط مفتاح Calculate THDالدليلية الرسوبية (إذا انطبق)، فانقر " .) إذا تغيرت بيانات المسح االتجاهي، الخطة، أو الطبقة1

 احتساب انحراف الفتحة الفني.
 

انحراف الفتحة .) نمط التوجيه الجيولوجي النحراف الفتحة الفني... يتم احتساب انحراف الفتحة الفني والميل عند استخدام طبقة دليلية رسوبية لتحديد 2
 َميل المخطط فقط عند أعماق تحت بداية أول كتلة طبقات ثالثية األبعاد.الفني وال

 
" غير محدد، فيمثل جدول بيانات انحراف Use Marker Bed for Planned TVD.) النمط الهندسي النحراف الفتحة الفني... إذا كان خيار "3

 الفتحة الفني المعروض المسح|زوج الخطة الهندسي المحدد.
 

لتحديث احتساب انحراف الفتحة  F6أو اضغط   "Calculate THDتحديد طبقة دليلية رسوبية مختلفة حديثاً من المربع المنسدل، فانقر ".) إذا تم 4
 الفني.

 
" على طابعة نظام ويندوز االفتراضية. لتغيير طابعة النظام THD Logs & Directional Plots.) تُطبَّق خيارات الطباعة من مربع حوار "5
 ) في ويندوز.Control Panelفتراضية في حاسوبك، استخدم لوحة التحكم (اال

 مفاتيح التشغيل السريع 7.12 
  نقر مفتاحF6 " مثل نقر زر شريط أدوات شاشة انحراف الفتحة الفنيCalculate THD" 

 أفكار مفيدة 8.12 

 
اتصل بنا إذا احتجت إلى كلمة مرور إلدخال تغييرات  ملف قالب سجل انحراف الفتحة الفني لمايكروسوفت أكسيل محمي بكلمة مرور. •

 تخصيصية (بعناية) إلى ملف القالب.

اختصاصيي  ) بواسطةFDDC( أكثر التطبيقات التجارية الشائعة إلرشاد توجيه ضابط اتجاه الحفر المستند إلى منطق متعدد القيميتمثل  •
ئر أفقي حيث تكون خطة البئر الهندسية مسيطرة. بشكل عام (بالنسبة للهبوط في رصد إخراجه، باألخص أثناء مرحلة الهبوط لب الجيولوجيا

% ينبغي عادةً النظر إليه كـ "إشارة خطر" وقد يثير اتصاالت مع 100% أو 90المتكرر عند مستوى  FDDCأو خالفه)، فإن إخراج 
ض حاالت الحفر الجانبي كلياً عبر اإلشراف واالتصاالت الحفّارة االتجاهية للتوضيح حول االنحراف عن المسار المخطط له.  يمكن منع بع

 الجيدة.

قدم أو أقل) لتفاوت الميل الحاد السريع األدنى  100درجات لكل  6إلنتاج تعديالت توجيه متجانسة ( FDDCوتم معايرة إرشاد التوجيه لـ  •
 ولكن الواقعي. 

أي في نمط التوجيه الجيولوجي النحراف الفتحة الفني يتم تحديد العمق مع طبقة دليلية رسوبية ( FDDCوعند استخدام إرشاد التوجيه لـ  •
ليعية العمودي الحقيقي والَميل بواسطة خصائص كتلة الطبقات ثالثية األبعاد المعنية)، يرجى إدراك أن وجهة كتلة الطبقات ثالثية األبعاد الط

يتم موالفته ببيانات إضافية. من هذه الناحية، فإن المراقبة التاريخية إلرشاد في التطبيق في الوقت الحقيقي تخضع غالباً للتغيير ألن التفسير 
وما حصل فعلياً أثناء العمليات في الوقت الحقيقي قد يكون إنتاجه كلياً صعب. وهذه المسألة ال تشكل مشكلة عند حفر خطة  FDDCتوجيه 

 ي بئر اتجاهي عام حيث ال يتغير الهدف خالل عملية الحفر.هندسية صافية، مثل بعض عمليات هبوط البئر األفقي أو عند حفر أ

" محدداً Use Marker Bed for Planned TVDوفي نمط إرشاد التوجيه الجيولوجي النحراف الفتحة الفني (أي، يكون "  •
قات ثالثية األبعاد. من هنا، يُستخدم عند احتساب انحراف الفتحة الفني) فإن العمق العمودي الحقيقي والَميل يعّرفان رياضياً بواسطة كتل الطب

انحراف الفتحة الفني للمساعدة بالضبط الدقيق للهبوط األفقي و/أو لتحسين االتصاالت مع الحفّارات االتجاهية. وعلى سبيل المثال، فإن 
األبعاد، والذي يعّرف  ) يشكل المسافة ثالثية األبعاد األدنى بين محطة مسح اتجاهي ومسطح مستهدف ثالثيVDاالنحراف العمودي (
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دف بواسطة السطح المستهدف الجانبي المتوازي من سطح كتلة الطبقات ثالثية األبعاد المعنية.  واستناداً إلى المسح الحالي وَميل هبوط اله
 نحراف الفتحة الفني. الحالي (كتلة الطبقات ثالثية األبعاد)، فإن البناء المتدّرج في الهبوط يمكن ضبطه بدقة عند االقتراب باستخدام ا

 على سبيل المثال:

o 1 قدم، فإن االنحراف العمودي ( 7050) عند عمق مقاس مقدارهVD 72.63فتحة البئر هو  وانحرافقدم  54.46) هو 
 درجة. فتحة البئر في سمت الهدف سلفاً. 

o 2) انحراف الهبوط المخطط الحالي (INC*(  بقات ثالثية األبعاد المعايَرة. درجة كما هو معّرف بواسطة كتلة الط 91.50هو
 درجة. 18.87=  72.63 – 91.50) هو IDوعليه، فإن االنحراف الَميلي (

o 3 (االنحراف؟ و: ما هو تدّرج البناء المنقح الحالي لتحقيق المنطقة المستهدفة في العمق سؤال 

o 4 (هو سهل، بانحراف الفتحة الفني!الجواب : 

 11459.15590261646 االنحراف الَميلي أو  2* جيب الزاوية)ID/2 االنحراف / (
 قدم 100درجة/ 5.65يساوي  VDالعمودي أو 

  أو تغيير معايرة كتلة الطبقات ثالثية  ةقدم حتى محطة المسح االتجاهي التالي 100درجة/ 5.65حاول الحفر عند
 إلعادة التقييم. 4وحتى  1األبعاد، ومن ثم كّرر الخطوة 

، وبما أن الثقب العمودي ال يملك تقنياً جانب عال، وخالل المقطع الثقب العمودي المخطط، فإن االنحراف SES وفقاً للقيم االفتراضية لـ •
 ) فهو الشرق الفعلي ناقص الشرق المخطط.HD) هو الشمال الفعلي ناقص الشمال المخطط، أما االنحراف األفقي (VDالعمودي(
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13B13 شاشة .SES – المقاطع العرضية 

 

 عام 1.13 
وعات تُنشئ شاشة المقاطع العرضية مسار حفرة بئر مقابل العمق المقاس|المقطع العمودي مع توفر عدد كبير من الخيارات الممكنة التي تطبق مجم

وميزات مخصصة أخرى. وتتضمن خيارات محتويات البيانات مسوحات حفر اآلبار، المسار المخطط، الطبقات الدليلية  SESبيانات متعددة لـ 
إلعادة مراجعة خطة البئر، إقحام أسطح شبكية ثالثية  لمركزيخط االوبية الجيولوجية المفسَّرة، بيانات منحنى التسجيل أثناء الحفر، هدف حفر الرس

 إعدادات SESاألبعاد، رسومات بيانية وصور داخلية، إحصاءات العمق في المنطقة، وأكثر من ذلك. وتُمسك مجموعة بيانات المقطع العرضي لـ 
 العرض الخاصة لمقطع عرضي معين. وقد يكون لبئر مجموعات بيانات متعددة لمقطع عرضي ألسباب عديدة مختلفة. ويُعرض المقطع العرضي غالباً 

 ، أو تُصدَّر بياناته الرقمية المعالجة إلى ملف لتحويلها إلى برنامج لطرف ثالث.PDFفي الشاشة، يُطبع إلى تنسيق 
 

 مقاطع العرضية لـ:ويمكن استخدام شاشة ال
 

 .) تهيئة وعرض مقطع عرضي كامل لبئر للعرض/طباعة/تصدير بيانات والتقاط صور للشاشة.1
 

ة دليلية .) تخطيط فاصل حفرة بئر للعمق العمودي الحقيقي مقابل العمق المقاس أو العمق العمودي الحقيقي مقابل مقطع عمودي بمجموعة بيانات لطبق2
 فسَّرة جيولوجياً وطبقات رسوبية ُمجانِبة) ومنطقة تلقائية بإحصاءات واردة/صادرة.رسوبية (طبقة ُمنتجة م

 
ثابتة خيارية، محور -.) تخطيط بيانات منحنى تسجيل أثناء الحفر مزامن على امتداد المسارات السفلية و/أو العلوية للمقطع العرضي، بخطوط قيمة3

 من إعداد منحنى التسجيل أثناء الحفر. أدنى، محور أقصى، وتنسيق قياس سجل/خطي متوارث 
 

 منحنى بيانات للتسجيل أثناء الحفر كحد أقصى. 16.) التحكم بموقع المسار، حجم المسار، الخلفية، وإعدادات خط الشبكة، حيث يمكن تخطيط 4
 

 .) تخطيط خطة بئر ملحقة. 5
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 حفرة البئر واستكمال مسار البئر. .) تخطيط سطح (أسطح) شبكة ثالثية األبعاد ُمقَحمة في مواقع إقحام6

 
ف .) نشر وسائل توضيح العمق اإلجمالي/العمق المقاس/االنحراف/السمت/الميل الحاد السريع/العمق العمودي تحت مستوى سطح البحر في االنحرا7

لمستخدم في أي عمق مقاس وبما فيه النص العمودي للمسح، وسائل توضيح العمق المقاس في التكرار العمقي المحدد/الثابت، ووسائل توضيحية عامة ل
 المستدير، خط الوصل، وإمكانات التحكم بالخط.

 
 .) نشر خط وسط الحفر والخطوط المتوازية لتوصيل خطة بئر منقحة وإطار حفر.8

 
طة/عالية وتحكمات تجانس ثالثية ، بتحكمات لون متدنية/متوس8-.) إنشاء ونشر سجلَي صور كحد أقصى من بيانات التسجيل أثناء الحفر السمتية مقطع9

 األبعاد.
 

 ، الخ.).tiffو jpeg.) نشر عرض خارطة ُملحقة، عرض ترابط ُملَحق (مسار العمق االستراتيجرافي النسبي)، وصور/شعارات مخصصة (بتنسيق 10
 

 %) عن طريق النقر فوق المقطع العرضي.1000% (أو إلى تكبير يصل إلى 200) إلى fit-to-page.) تبديل التكبير من مقاس مالءمة الصفحة (11
 

دي .) تصدير بيانات رقمية للمقطع العرضي (مثل، إحداثيات، خصائص كتلة طبقات ثالثية األبعاد، ملخصات المنطقة/اإلنجاز، رؤوس العمق العمو12
لمستخدم وذلك لالستخدام في بتردد عمقي بدقة عالية أو بتردد عمقي مخصص بواسطة ا CSV/LAS/XLS/TXT/PRNالحقيقي) في تنسيقات 
 برنامج لطرف ثالث.

 شريط األدوات  2.13 
 أفكار مفيدة فيما يخص التحكم | وصف مفّصل التحكم

 N/A |  ال يمكن استيراد مجموعات بيانات المقطع العرضي من ملفLAS. 

 N/A |  ال يمكن تنزيل/استيراد مجموعات بيانات المقطع العرضي من خادمWITSML. 

 
add Cross-Section  |  يضيف مجموعة بيانات مقطع عرضي ويحددها. عند النقر عليه، يُطالَب المستخدم بإدخال رقم مجموعة بيانات

 من إعدادات (فارغة) افتراضية للنظام. 0المقطع العرضي للنسخ، أو يمكن للمستخدم إدخال 

 
delete Cross-Section | ضي (وربما يعيد ترقيم مجموعات بيانات المقطع العرضي المتبقية). يحذف مجموعة بيانات المقطع العر

. 1فقط إذا كان هناك على األقل مجموعتين من بيانات المقطع العرضي قبل حذف المقطع العرضي رقم  1يمكن حذف المقطع العرضي رقم 
ا يكون هناك مجموعة بيانات المقطع العرضي عندم 1. لحذف المقطع العرضي رقم 1ومجموعات بيانات المقطع العرضي مرقمة بدءاً من 

، بالتالي يصبح المقطع العرضي 1واحدة فقط، أضف أوالً مجموعة بيانات مقطع عرضي جديدة ثم قم بتحديد وحذف المقطع العرضي رقم 
 .1المقطع العرضي رقم  2رقم 

 N/A | .ال يمكن نسخ مجموعة بيانات المقطع العرضي من بئر آخر 

 N/A يمكن تصدير مجموعات بيانات المقطع العرضي إلى ملف  | الLAS. 

 
preview cross section |  يُنشئ مقطع عرضي بإعدادات معينة ويعرضها في الشاشة للمعاينة. يستخدمSES  برنامج تشغيل الطابعة

تراضية دعم حجم الورقة المحدد للمقطع االفتراضية لويندوز لعرض معاينة المقطع العرضي على الشاشة. ينبغي على طابعة النظام االف
 العرضي.

 

 zoom initial view | zoom setting   | يمكن إلعدادات المستخدم (فيSES المخصصة (
 Zoomقم بتعيين/تحديد خيار " مكبّرة أو بقياس مالءمة الصفحة. األوليةللمستخدم استخدامها لتعيين ما إذا كانت معاينة المقطع العرضي 

Preview"  إذا كان ينبغي علىSES  تعيين مستوى التكبير األولي إلى قيمة تعيين معينة. إذا كان هذا الخيار غير محدداً تكون معاينة
  .المقطع العرضي األولي قياس مالءمة الصفحة

 

ير (إلى حد يصل إلى انقر معاينة المقطع العرضي للتبديل بين التكبير أو مالءمة الصفحة. يمكن تغيير/إدخال قيمة تعيين التكب 
 %) أيضاً من معاينة المقطع العرضي عبر النقر باستخدام الزر األيمن للماوس على القائمة المختصرة.1000

 

زر شريط األدوات من شاشة المقطع للمقطع العرضي من األفضل غالباً استخدام  PDFلتوليد نسخة مطبوعة أو نسخة  
 ختصرة باستخدام الزر األيمن للماوس من المعاينة.العرضي بدالً من استخدام القائمة الم
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send cross section to select printer  | ..." انقر زرPrint"  لتحميل مربع حوار لتحديد طابعة نظام بغية طباعة المقطع

نه يتغلب على خطأ معروف في للمقطع العرضي أل PDFالعرضي المحدد حالياً. ويوّصى باستخدام هذا الزر لتوليد نسخة مطبوعة أو نسخة 
 مايكروسوفت أكسيل قد يحدث عند الطباعة مباشرةً من المعاينة.

 send cross section to *default* printer | .ًيرسل المقطع العرضي المحدد حالياً إلى طابعة النظام االفتراضية لويندوز مباشرة 

 CROSS-SECTIONS help | اشة المقاطع العرضية.يعرض المساعدة الموجزة لش 

117B3.13 وظائف/ميزات أخرى 
حدد حجم الورقة المفضل التي ستقوم بتوليد المقطع العرضي عليها. ينبغي أن تدعم طابعة النظام االفتراضية لويندوز حجم الورقة 

 .A4و Legalو Letterهذا. أحجام الورقة المدعومة تتضمن 
 

). يتم افتراض عمق عمودي حقيقي مقابل عمق مقاس|مقطع عموديالرئيسي (حدد العرض المفضل لتخطيط المقطع العرضي  
بوصة من األعلى/األسفل/األيسر/األيمن. ويمكن وضع الرسوم البيانية  0.5) وهوامش الصفحة بمقدار Landscapeوتثبيت وجهة الصفحة األفقية (

ع الرسوم البيانية الملحقة بفعالية منفصلة على امتداد الجانب األيمن للوحة الملحقة فوق تخطيط المقطع العرضي أو يمكن تغيير تعيين العرض هذا لوض
 بوصات. 5كما هو مبين أدناه. قيمة تعيين العرض األدنى هي 

 
 

118B4.13 إعدادات المقطع العرضي 
وهو مرسوم بكامله انطالقاً من "رسم بياني" مخصص قابل للتخصيص والطباعة إلى حد كبير  SESيعّد المقطع العرضي لشاشة المقاطع العرضية لـ 

ويستند إلى مساهمات من المئات من االختصاصيين  SESال شيء باستخدام خطوط ودوائر وطباعة نص فقط وهو تطّور مع مرور سنوات من استخدام 
بيانياً متوفّراً تجارياً أو كائن تخطيط  الجيولوجيين والجيوفيزيائيين ومهندسي النفط الذين يعملون في صناعة النفط والغاز. بكلمة أخرى، فهو ليس رسماً 

 حيث يغذي البرنامج التحكم بالبيانات ومن ثم تَمنّي األفضل. 
 

شاشة المقاطع العرضية مقسمة إلى ستة مقاطع رئيسية وتتضمن الوصول إلى شاشات أخرى لميزات إعدادات العرض. وتتضمن المقاطع 
 Marker Bed" و"Center-Line Settings for Revised Planned Path" و"General Main Plot Settings" الرئيسية

(Interpretation) Settings"و "LWD Data along top/bottom of Cross Section"و "Custom Images/Logos فيما يلي ."
 روابط للنقاش:

 
 مةإعدادات التخطيط الرئيسية العا 1.4.13
 للمسار المخطط المنقحمركزي خط الالإعدادات  2.4.13
 إعدادات الطبقة الدليلية الرسوبية (التفسير) 3.4.13
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3 
 قياسية)اء الحفر على امتداد المقطع العرضي (منحنيات بيانات التسجيل أثن 4.4.13 

 بيانات التسجيل أثناء الحفر على امتداد المقطع العرضي (سجالت الصورة السمتية) 5.4.13
 SESالملحقات الداخلية لـ  6.4.13
 صور/شعارات مخصصة 7.4.13

154B1.4.13 إعدادات التخطيط الرئيسية العامة 

 
 

 يتطلب توليد مقطع عرضي مجموعة بيانات مسح. معظم اإلعدادات األخرى اختيارية يرجى المالحظة أن إعدادات التخطيط الرئيسية العامة يمكن

 الُمحاط بدائرة أعاله. )" (other propertiesالوصول إليها باستخدام زر "
 

مجموعة البيانات األساسية (عادةً هي حفرة بئر فعلية محتَسبة من بيانات المسح االتجاهية) للرسم على المقطع العرضي، والذي منه يتم حدد  
" لتعيين خط مسح، لون خط other properties"وراثة بعض الخصائص واالقترانات (مثل، مجموعة شبكة مقترنة؛ انحراف الفتحة الفني). انظر 

 مسح، وحجم/لون رمز مسح عند محطات المسح االتجاهية.
 

أدخل قيم الحد األدنى و/أو األقصى لعمق المسح المقاس لتعيين نطاق العمق لبيانات المسح يدوياً لتضمينها في المقطع  
(عمق مقاس|مقطع عمودي). تعرض المربعات المنسدلة للحد األدنى/األقصى للعمق للمقطع العرضي  x-العرضي إضافة إلى تعيين حدود قياس محور

اإلجمالي  المقاس أعماق محطة مسح وبيانات مسح أخرى، إال أنه يمكن إدخال أي عمق مقاس. يكون الحد األقصى عادةً معيّناً إلى قيمة أكبر من العمق
 وذلك إلعطاء الهامش المناسب للمقطع العرضي.

 
 ") المسح األدنى كوسيلة لتعيين تصفية العمق المقاس.Incعن ذلك وبصورة خاصة تبادلية، يمكن تحديد/إدخال زاوية َميل (" بديالً  

 

-يدوياً لتعيين حدود قياس (العمق العمودي الحقيقي) محورأدخل قيم الحد األدنى و/أو األقصى للعمق العمودي الحقيقي للمقطع العرضي 
y ض البيانات المرغوبة.للمقطع العرضي لعر  

 
-") العمق المقاس:العمق العمودي الحقيقي للتأثير على حدود قياس محورSR، حدد نسبة قياس ("بديالً عن ذلك وبصورة خاصة تبادلية 

y .(العمق العمودي الحقيقي) على النحو المناسب للحصول على مظهر قياس ثابت مرغوب/متسق 
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مجموعة بيانات الخطة المعنية. وتسري مجموعة بيانات في الرسم البياني الرئيسي وحدد  " لعرض خطة بئرPLANحدد خيار " 
خصائص عرض خارطة  1.6.4.13الخطة المحددة على الرسم البياني الرئيسي و/أو على خطة البئر المعروضة في عرض الخارطة الملحقة (انظر 

 ).ملحقة
 

ض خطة باستخدام نمط العمق المقاس للمقطع العرضي، يجب احتساب انحراف الفتحة الفني للمسح|زوج الخطة (انظر زر شريط أدوات لعر
"Calculate THD"  شاشة 12من .SES – مط المقطع العمودي للمقطع ). يجب احتساب انحراف الفتحة الفني عند استخدام نانحراف الفتحة الفني

 العرضي.
 

والتي  SESيجب تعريف/احتساب الخطة المعنية بشاشة الُمنظِّم. للحصول على معلومات حول كيف يمكن تحويل خطة بئر بأسهل وأدق طريقة إلى 

 ).( أفكار مفيدة 10.7 كانت مصممة بواسطة طرف ثالث، انظر 
 

 " لتعيين عرض خط خطة ولون خط خطة.other propertiesانظر "
 

" لعرض خطوط الشبكة المقصودة في الرسم Minor Gridlinesو/أو " "Major Gridlinesحدد " 
 البياني الرئيسي.

 
" لمعالجة المقطع العرضي باستخدام العمق المقاس، والذي به V.S .Modeتحديد " يألغ 

 x-" لمعالجة المقطع العرضي باستخدام المقطع العمودي، والذي به يكون محورV.S .Modeلبياني الرئيسي عمق مقاس. حدد "للرسم ا x-يكون محور
عمودي. للرسم البياني الرئيسي مقطع عمودي. يبقى كل من العمق المقاس األدنى والعمق المقاس األقصى يسري بغض النظر عن إعداد نمط   المقطع ال

، بيانات الشبكة الُمقَحمة) في موقع مستكمل لحفرة بئر/مسح عادة نمط المقطع العمودي. يمكن مركزيخط الالالمعروضة (أي، الخطة،  تتطلب المعلومات
" وإدخال قيمة مرغوبة في Auto") يدوية عبر إلغاء تحديد "Auto") بقيم حد أدنى/أقصى ("Autoتجاوز حدود محور المقطع العمودي التلقائية ("

 " محدداً.V.S .Modeص المعني. مرجع الشمال السمتي (شبكة أو حقيقي) متضمن في بطاقة المحور إذا كان "مربع الن
 

 
 

 
 
 

لنشر وسائل توضيحية نصية في المقطع العرضي.  "Survey Annotations" حدد 
 otherانظر "يتم إدخال التوضيحات من شاشة المسوحات (جدول اإلدخال األيمن العلوي) وإقرانها بالمسح. 

properties ،لتعيين شتى خيارات العرض الموّضحة بما في ذلك عرض/إخفاء التوضيحات الفردية "
الوصل، إعدادات توضيح الخط، الخلفية، إدراج عمق مقاس تلقائي، وزاوية  استدارة نص -عرض/طول/لون خط خط

ن يمكن تجاوزه عند مستوى التوضيح (الزاوية االفتراضية هي متعامدة إلى المسح عند عمق مقاس معين، ولك
 الفردي).

 
" لنشر مسارات بئر المسح االتجاهية من جميع مجموعات بيانات المسح غير المساوية للمسح األساسي Other Surveysحدد " 

ا كان يُراد رؤية مجموعات بيانات مسح ". ويمكن أن يكون هذا الخيار مفيداً عندما يكون المسح األساسي بئراً محّرفاً أو إذExcludeوغير المعلّمة بـ "
" other propertiesأخرى عموماً، إذا انطبق. يؤثر خيار العرض هذا على الرسم البياني الرئيسي وعرض الخارطة الملحقة (إذا انطبق). (انظر "

 ".Other Surveysلتعيين عرض/لون خط لخط (خطوط) "
 

ند عمق إجمالي لنشر خصائص المسح ع "Survey TD Valuesحدد " 
"). من على الشاشة من اليسار إلى اليمين، خيارات مسار البئر التي يمكن نشرها تتضمن: العمق المقاس TDلمسح حالي ("

")MD") الَميل ،("Inc") السمت ،("Azi") الميل الحاد السريع ،("DLS") العمق العمودي الحقيقي ،("TVD المقطع ،("
"). الوحدات القابلة للتطبيق المختارة لبئر متوافقة مع TVDssتحت مستوى سطح البحر (" ")، والعمق العموديVSالعرضي ("

 ".Unitsالمعايير الصناعية، ويتم اإلعالم عنها في رأس المقطع العرضي إلى جانب "
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المسح وعرض " إلقحام مجموعة بيانات الشبكة المقترنة مع Plot GRIDحدد " 
قطع العرضي. ويمكن لهذا أن يحدث في مواقع البئر الُمقَحمة (نطاق العمق الحالي ممدد بواسطة مجموعة بيانات مثل هذا السطح (األسطح) في الم

األبعاد الحقيقية  المسح) وفي مواقع البئر المستكَملة (نطاق العمق يتجاوز العمق اإلجمالي للمسح الحالي، وبالتالي فهو افتراضي، بما أن المواقع ثنائية
 وفة بعد).كهذه غير معر

 
 لعرض سطح (أسطح) بيانات شبكة ُمقَحمة فوق فاصل عمق المقطع العرضي المعني حيث تكون بيانات المسح معروفة. "Interp" حدد 

 
لعرض سطح (أسطح) بيانات شبكة ُمقَحمة فوق فاصل عمق المقطع العرضي المعني حيث تكون بيانات المسح غير  "Extrap" حدد 

مطلوب لعرض ميزة العرض هذه. وبما أن  لنمط المقطع العمودي أعماق تتجاوز العمق اإلجمالي للمسح الحالي. المقطع العرضي  معروفة بعد، أي عند
للبئر حيث تُقَحم بيانات  Y-Xالموقع "المستقبلي" للبئر الفعلي غير معروف في منظور "النظر إلى األمام"، فإنه يجب تطبيق المنطق لتحديد تكهّن مواقع 

 بكة لعرضها على الشاشة.  تتوفر أربع طرق لهذا الغرض، كما هو مبين ومذكور أدناه:الش
 

 
 

"P-Azi "–  يقوم بإقحام بيانات الشبكة عندY-X  مستقبلية" على امتداد الخطة المحددة. وإذا لم تتوفر بيانات خطة صالحة ألي سبب عند مواقع"
على امتداد خط محتَسب من المسح (شمال، شرق) عند عمق إجمالي وموّجه على امتداد  Y-Xعند  مطلوبة محور االهتمام، قم بإقحام بيانات الشبكة

 السمت عند العمق اإلجمالي للمسح.
 

"P-VSA "–  يقوم بإقحام بيانات الشبكة عندY-X  مستقبلية" على امتداد الخطة المحددة. وإذا لم تتوفر بيانات خطة صالحة ألي سبب عند مواقع"
على امتداد خط محتَسب من المسح (شمال، شرق) عند عمق إجمالي وموّجه على امتداد  Y-Xور االهتمام، قم بإقحام بيانات الشبكة عند مطلوبة مح

 سمت يساوي سمت المقطع العمودي.
 

"Azi "–  قم بإقحام بيانات الشبكة عندY-X لى امتداد السمت عند العمق على امتداد خط محتَسب من المسح (شمال، شرق) عند عمق إجمالي وموّجه ع
 اإلجمالي للمسح.

 
"VSA "–  قم بإقحام بيانات الشبكة عندY-X  على امتداد خط محتَسب من المسح (شمال، شرق) عند عمق إجمالي وموّجه على امتداد سمت يساوي

 سمت المقطع العمودي.
 

رب الحفرة بالنسبة للخطة عند العمق اإلجمالي للمسح، ونقطة تقدم الحفر ورهناً بعوامل متعددة بما فيها درجة تعقيد عرض خارطة خط البئر، ومدى ق
" قرب العمق اإلجمالي للمسح. وتعد مواقع Extrap" و"Interpعلى امتداد خطة البئر العامة، فقد تحدث انقطاعات قابلة للفهم بين سطح (أسطح) "

" ضمن مجال إرشاد الحفر العام وشكوك Extrapوينبغي تفسير استخدام بيانات الشبكة " مسار البئر المستكملة إلى حد ما تكهنية، ولذا فهي غير مكتملة.
 النمذجة المختلفة.
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185B المزيد من اإلعدادات –عام 

 
 

) من " (other propertiesبخصائص إضافية يمكن الوصول إليها من خالل زر " العامةكما هو مبين أعاله، تتمتع إعدادات التخطيط الرئيسية 
 المقاطع العرضية وهذه الخصائص مذكورة أدناه.شاشة 

 

 More Cross-Section، ستفتح المربعات المنسدلة من جميع عالمات تبويب حوار "...وبقصد توفير الوقت على المستخدم 
Settings" " ما عدا تلك الموجودة على النماذج الفرعية مثل)Survey Annotationsخياراتها عندما يتلقى مربع  " المبينة أعاله) تلقائياً لعرض

بدالً من النقر ضمن مربع النص بفعالية االنسدال وقد يعطي االنطباع بأن المربع  النص المعني التركيز. ويلغي النقر على المربع المنسدل نفسه 
األفضل لرؤية خيارات المربع المنسدل هي النقر الطريقة األسرع/المنسدل ال يعمل على النحو الصحيح بواسطة تَطلُّب نقرتين ليكون فعاالً.  لذلك، فإن 

 ."More Cross-Section Settingsداخل جزء مربع النص للمربع المنسدل من مربع حوار "...
 

استخدم المربع المنسدل المعني لتعيين عرض الخط بالبكسل للمسح، والخطة، وشبكة المسوحات  
استكمال البئر. استخدم لوحة األلوان المعنية لتعيين لون خط المسح، والخطة، والمسوحات األخرى. األخرى، والشبكة عند إقحام البئر، والشبكة عند 

 مالحظة: يتم تعيين ألوان خط سطح الشبكة من شاشة الشبكة.
 

هناك دائرة متصلة منشورة عند محطات المسح االتجاهي في التخطيط الرئيسي للمقطع العرضي. استخدم المربع المنسدل  
 ين شعاع الدائرة بآالف البوصات. استخدم لوحة األلوان لتعيين لون الدائرة.لتعي
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) لمجموعة بيانات مسح. ويمكن نشر MD" مالحظة عامة مقترنة بالعمق المقاس (Survey Annotationو "
ويتم إدخال المالحظة في المقطع العرضي بخط وصل يوِصل الموقع المعني على امتداد المسح ببداية نص المالحظة. 

توضيحات المسح أوالً من شاشة المسوحات، جدول اإلدخال العلوي األيمن، والمسح االتجاهي ومن ثم يتم احتسابها. 
 Surveyوتُعرض توضيحات المسح أيضاً في عرض المقطع العمودي لشاشة المسوحات. ويحتوي جدول "

Annotations" ..." في مربع حوارMore Cross-Section Settings"  تحكم بالتوضيحات بمستوى واحد
 وهو يتحكم بكيفية عرض التوضيحات في التخطيط الرئيسي للمقطع العرضي.

 

 
 

" لتطبيق تغيير ألي خط َوْصل واحد أو Auto-copy edits to ALL Annotationsحدد " 
 خط/خاصية أخرى على جميع التوضيحات األخرى. 

 
في أقصى اليسار لإلشارة  ")rowويُعرض سهماً أسوداً في الصف (" 

  إلى التوضيح المحدد حالياً. لتغيير لون خط وصل أو لون خط توضيح، انقر زر لوحة األلوان المعينة على أن يكون التوضيح الصحيح محدداً.
 

 " إلخفاء التوضيح.Show" لعرض التوضيح في المقطع العرضي. ألِغ تحديد "Showحدد " 
 

 "MDمعلَّم و"" هو العمق المقاس الAnnotation هو نص العرض. وال يمكن تغيير العمق المقاس من هذه "
ند الضرورة. الشاشة، إال أنه بدالً عن ذلك يمكن تغييره من شاشة المسوحات (جدول إدخال البيانات العلوي األيمن) وبعدها يتم إعادة احتساب المسح ع

 رةً." من هذه الشاشة مباشAnnotationويمكن تغيير نص عرض "
 

 حدد عرض خط الوصل بالبكسل وطول الخط بالبوصة. 
 

تُرسم التوضيحات بخطوط باستخدام خط مصمم مخصص قمنا بإنشائه لتمكين  
 BGإمكانات النص المستدار. حدد عرض خط حروف التوضيح بالبكسل، وتعديل ارتفاع الخط (خط الحروف) يأخذ بالحسبان كسر الحجم االفتراضي. "

Fillار لوضع التوضيح في الخلفية البيضاء. "" هو خيAdd MD" هو خيار إلدراج العمق المقاس تلقائياً في نص التوضيح. حدد "Auto Rotate "
" Auto Rotateلوضع التوضيح بشكل متواٍز مع تماس مسار بئر المسح عند عمق مقاس معين (خط الوصل متعامد مع مسار البئر). ألِغ تحديد "

 سمت استدارة) لتعيين زاوية االستدارة لنص التوضيح يدوياً في المقطع العرضي." (Rot Aziوادخل "
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155B2.4.13  للمسار المخطط المنقحمركزي خط الالإعدادات 

 
 

من إقحام محلية قد تتطلب عمليات الحفر األفقي تنقيحات لمسار البئر المخطط من حين آلخر، مثالً خالل الهبوط و/أو بعد التقاط التركيبة الجيولوجية ال
 SES. شاشة 7التوجيه الجيولوجي. لالتصال بالعمليات بخصوص خطة بئر جديد، يمكن إنشاء خطة بئر كاملة حقيقية وفقاً للمعايير الصناعية باستخدام 

ز هذه المهمة، ألغراض المقطع العرضي عند نجاح مسطح منحدر، وعرضها في المقطع العرضي. إال إن هناك طريقة بديلة أسهل إلنجا الُمنظِّم –
 المذكورة في هذا القسم. SES" لـ Center-Lineاستخدم ميزة "

 
" (مسطح مركزي)، أي يُقطع مسطح Center-Planeعلى نحو أدق كـ " SES" لشاشة المقاطع العرضية لـ Center-Lineويتم وصف ميزة "

" على امتداد Extrap"، ومن ثم يُقّص بالنسبة لجزء "Interpاألبعاد على امتداد مسار المسح/البئر الفعلي فوق فاصل "عام وحيد أفقي/انحداري ثالثي 
طة خط المقطع العمودي. ويتم تحويل تعريف المسطح ثالثي األبعاد، وهو معّرف مثل كتلة طبقات ثالثية األبعاد، إلى لغة متخصصة مطلوبة بواس

 ى أن يتم إدخال التصحيحات إلى النطاق الظاهر تلقائياً عند الضرورة في حال اقتضى ذلك الحساب والمنطق.الحفارة االتجاهية عل
 

تحديد وجهة الخط المركزي المفضلة يمثل مهمة شخصية وتكهنية. وقد يحدث تحديث مسار الحفر المخطط مرة أو مرتين (أو حتى عشرات 
د َميل جديد إلى طاقم الحفر، ولكن المرات) خالل الحفر رهناً بعوامل مختلفة و ممارسات الحفر التي تطورت في الحقل المعني. وفي بعض الحاالت يُزوَّ

 التزويد بخط يعد أفضل دائماً من التزويد بنقطة مستقبلية في الفضاء كـ "هدف" تالي.
 

" other propertiesإليها باستخدام زر " يرجى المالحظة أن إعدادات الخط المركزي اإلضافية للمسار المخطط المنقح يمكن الوصول

 )الُمحاط بدائرة أعاله.(
 

" الحتساب ونشر قطع أو قص خط الهدف مشتق من Plot Center-Line as defined belowحدد " 
 مسطح ثالثي األبعاد يمثل سطح حفر مخطط. 

 
"، فإن الخط المركزي المعروض هو على Interpسبة لـ "بالن" لتخطيط خط مركزي على امتداد الجزء الممسوح من البئر. Interpحدد " 

يحدث امتداد جزء البئر المحفور فعلياً وقد يعرض بالتالي منحنى رهناً بصورة عامة بطبيعة المسار الممسوح غير الخطي في عرض الخارطة. وهذا 
لعمودي إذا كان سمت منحدر الخط المركزي ليس موضوعاً بشكل دائماً عند استخدام نمط العمق المقاس، ولكنه حقيقي فقط عند استخدام نمط المقطع ا

متوازي مع سمت المقطع العمودي للمسح. ومع ذلك، يتم عادةً اختيار سمت منحدر الخط المركزي لوضعه بشكل متوازي مع سمت المقطع العمودي 
 .SESللمسح ويتم جعله افتراضياً بهذه الصيغة بواسطة 

 
"، فإن نمط المقطع العمودي مطلوب Extrapبالنسبة لـ "ط المركزي بشكل يتجاوز العمق اإلجمالي للمسح. " لتخطيط الخExtrapحدد " 

على امتداد الجزء المتبقي لخط المقطع العمودي، أي على امتداد المسار  Y-Xومسار الخط المركزي المعروض هو تخطيط لمسطح الخط المركزي عند 
وحد المحور في الجانب األيمن للمقطع العرضي. وقد تنتج بعض أحوال البيانات انقطاع في الرؤية في الخط  الُمسقَط بين العمق اإلجمالي للمسح

المقترن به على امتداد خط المقطع العمودي. ورغم  Y-Xعند العمق اإلجمالي إلى موقع  Y-X" بسبب القفز من Extrapو" "Interpالمركزي بين "
 " فقط.Extrap" ويعرض "Interpيمي بعد حدوث بعض الضبط لتحديد وجهة الخط المركزي المفضل، يختفي "ذلك، فغالباً وألغراض العرض التقد
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" لنشر Definitionحدد " 
التمثيل الرياضي ثنائي األبعاد للخط المركزي في المقطع 
العرضي، قرب الجانب األيمن/نهاية الخط المركزي. حدد 

"Rotatedستدارة " لنشر التعريف باستخدام نص ا
متوازي مع الخط المركزي. وتسمح هذه الميزة بالتواصل 

السهل والدقيق مع طاقم الحفر االتجاهي، مباشرةً من 
 المقطع العرضي.

 
حدد  

"Parallel Lines إلضافة واحد أو اثنين من الخطوط "
المتوازية حول الخط المركزي للمساعدة في التواصل حول 

خل القيم المفضلة لـ إطار الحفر العمودي المفضل. أد
"Above"و "Below عمق  ∆" والتي هي ببساطة

نزوالً -عمق عمودي حقيقي ∆صعوداً و-عمودي حقيقي
 لتعيين حجم إطار الَحفر (انظر الصورة المجاورة كمثل).

  
" لعرض خطوط مركزية من Othersحدد " 

جميع مجموعات بيانات المقطع العرضي األخرى التي 
ات المسح نفسها. وألنه يتم تخزين تنشر مجموعات بيان

الخط المركزي مع مجموعة بيانات المقطع العرضي وألنه 
يمكن إنشاء مجموعات المقطع العرضي المتعدد بسهولة، 
قد يُحفظ سجالً بتغييرات المسار المخطط (إذا كانت هناك 

 رغبة بذلك) ونشر ميول البئر المالحظة/المحللة.
 

" لتعريف مسطح ثالثي األبعاد Dip Aziو" "Dip" و"MDادخل نقطة تحكم " 
" Northing" من المسح. وتتطابق "Vertical Section Azimuth(مسطح المخط المركزي) الذي يمثل سطح حفر مخطط. ويتم وراثة "

سطح ثالثي األبعاد كما هو " زاوية الَميل الظاهر للمInc." (مقطع عمودي) مع قيمة العمق المقاس والمسح المدخلة. ويمثل "V.S" و"Eastingو"
 (سطح).  0مقتطع بواسطة المسطح العمودي المعرف بواسطة سمت المقطع العمودي وعند شمال=شرق=مقطع عمودي=

 
" حتى يصبح الخط المركزي الناتج مفضالً. وهذا يتطلب التكرار مع فحص المقطع العرضي. إعداد العمق Dip" و"TVDوتُعدل نقطة التحكم لـ "

 شائع.  0المقاس=
 

" بقيمة تساوي Dip Aziقم بتبديل "إذا انحدر الخط المركزي في االتجاه الخاطئ (مثل، االنحدار صعوداً إذا كان االنحدار نزوالً مرغوب بها)، 
 ".Dip Aziداخل مربع نص " درجة عن طريق النقر مزدوجاً  180

 
المتقاطع بواسطة مسطح سمت المقطع  ، وإذا تم ذلك، فإن المسطح ثالثي األبعاد" عادة لتكون متوازية مع سمت المقطع العموديDip Aziيتم اختيار "

  العمودي يكون الخط المركزي. ورغم ذلك، فإن أي سمت مدعوم.
 

هو التعريف الرياضي لمسطح الخط   "DIR. DRILLER"النص المجانب 
) أن تمثل مسار الحفر المفضل للمحلل في برنامج DDحفارة االتجاهية (المركزي على امتداد مسطح سمت المقطع العمودي. وبهذه المعلومات يمكن لل

 الحفارة االتجاهية. ويمكن نشر هذا النص في المقطع العرضي.
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186B المزيد من اإلعدادات -الخط المركزي 

 
 

 otherول إليها من خالل زر "بالنسبة للمسار المخطط المنقح بخصائص إضافية يمكن الوص الخط المركزيكما هو مبين أعاله، تتمتع إعدادات 

properties) ".من شاشة المقاطع العرضية. وهذه الخصائص مذكورة أدناه ( 
 

استخدم المربع المنسدل المعني لتعيين عرض الخط بالبكسل للخط المركزي، عند إقحام  
 استخدم لوحة األلوان لتعيين ألوان الخطوط المعنية.البئر، والخط المركزي عند استكمال البئر، وخطوط مركزية متوازية، وخطوط مركزية أخرى. 

156B3.4.13 (التفسير) إعدادات الطبقة الدليلية الرسوبية 

 
 

التي تعّرف تفسير جيولوجي واحد للطبقات كما هي معايرة  3DSBمجموعة من  " (الطبقة الدليلية) إلىMarker Bedتشير مجموعة بيانات "
" (طبقة ُمنتِجة) برأس payzone) هناك في الحد األدنى "ُمدوِزن المعالم –التوجيه الجيولوجي  – SES. شاشة 11باستخدام مدوزن المعالم (انظر 

ة طبقات إضافية " بين الرأس والقاعدة. يتم تكديس فوق و/أو تحت سطح الطبقة الدليلية الرسوبية عدsweet spot" أو أفق "target lineوقاعدة و"
باستخدام  عادةً إلظهار المقطع العرضي االستراتيجرافي. يرجى المالحظة أن إعدادات الطبقة الدليلية الرسوبية (تفسير) إضافية يمكن الوصول إليها

 " ()الُمحاط بدائرة أعاله.other properties"  )( زر
 

الُمنتجة األساسية كطبقة  " لتخطيط الطبقةPlot Marker Bed (Interpretationحدد (" 
" لتعيين other propertiesمجموعة بيانات الطبقة الدليلية الرسوبية محور االهتمام لمعالجة ورسم المقطع العرضي. انظر "معايرة حالياً. حدد 

 عرض الخط أو خصائص الوسائل التوضيحية للعمق المقاس لتخصيص منظر العرض بشكل إضافي.
 

هدف ليكون مختلفاً عن لون الطبقة الُمنتجة، -خط هدف ضمن الطبقة الُمنتجة األساسية. لتغيير لون خط خطلعرض  "Targetحدد " 
 هدف بالبكسل.-" لتعيين عرض خط خطother propertiesانظر "انقر زر لوحة األلوان. 

 
جة، كما هي مهيأة للطبقة الدليلية " لعرض الطبقة الدليلية الرسوبية/الطبقات المكدسة حول الطبقة الُمنتOffset Bedsحدد " 

الطبقة الرسوبية  الرسوبية. يتم تعيين خصائص الطبقة الرسوبية المجانبة من شاشة التوجيه الجيولوجي، عرض العالمة التبويبية، العالمة التبويبية لثخانة
 " لتعيين عرض خط حدود الطبقة المجانبة بالبكسل.other propertiesانظر "واأللوان. 
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لنشر أسماء الطبقة الرسوبية/الطبقة/ المنطقة في المقطع العرضي. يتم إدخال أسماء الطبقة  "Bed Labelsحدد " 
بطاقة لون الخط  الرسوبية/الطبقة/المنطقة من شاشة التوجيه الجيولوجي، عرض العالمة التبويبية، العالمة التبويبية لثخانة الطبقة واأللوان. يتم وراثة

 لون طبقة معينة ويتم تعديله إذا تم اكتشاف اختالف تبايني غير كاٍف مقابل الخلفية البيضاء. (خط الحروف) من
 

لتظليل كل منطقة طبقة بخطوط عمودية ملونة على امتداد  "Fill Beds w/colorحدد " 
 otherانظر "شاء مظهراً مظلالً. " من المربع المنسدل لتعيين تكرار فّعال للخطوط المرسومة عمودياً إلنFill Densityالعرض. حدد "
propertiesالعمودي بالبكسل.-" لتعيين تعبئة عرض خط الخط 

 
" لمقارنة مسار المسح Zone In/Out Stats" حدد 

بالتفسير الجيولوجي واإلبالغ عن مقدار طول البئر ونسبته المحفورة في كل طبقة رسوبية معّرفة. المشّغل لبدء قياس 
" محدداً. وتتضمن آليات المشّغل Auto") يحدد تلقائياً إذا كان "FirstDepthبتم اإلبالغ عنه كـ "إحصاءات المنطقة (

التلقائي: أي عمق مقاس للمسح ضمن الطبقة الُمنتجة أو أعمق؛ العمق العمودي الحقيقي الناقص (أي، حفر المنحدر 
" لتجاوز Autoانحراف البئر. ألغِ تحديد " درجة من 80الصاعد)؛ أو انحراف المسح الذي يتناقص بعد الوصول إلى 

) يدوياً.  تُستخدم أسماء الطبقة الرسوبية إذا كانت FirstDepth) وإدخال العمق األول (autoاإلعداد التلقائي (
الطبقة المعّرفة كاألعمق  ، الخ.). يسّمى أي اختراق طولي للبئر دونDn2و Up1(مثل  SESمتوفرة، وإال فيتم استخدام أسماء المنطقة المولّدة بواسطة 

 ".Survey TD Values". تُنشر إحصاءات المنطقة تحت "Out_Baseبـ "
 

لنشر  "Annotate Survey MD Valuesحدد " 
العمق المقاس كتوضيحات على امتداد مسار البئر للمسح. هذه الميزة متوفرة في العمق المقاس 

وصل متعامداً لمسار البئر للمسح عند عمق ونمط المقطع العمودي على حد سواء. يُرسم خط ال
" لتعيين خيارات عرض other propertiesانظر "مقاس (انظر الصورة المجاورة كمثال). 

الوصل، إعدادات الخط (خط الحروف)، الخلفية، -مختلفة بما في ذلك عرض/طول/لون/ خط خط
 المثلث.-وفاصل نشر العمق المقاس

 
كتلة الطبقات ثالثية األبعاد على " لنشر رقم 3DSB Numberحدد " 

امتداد المقطع العرضي عند ارتفاع الطبقة الُمنتجة تقريباً قرب بداية كتلة الطبقات ثالثية األبعاد. 
 يرجى النظر إلى الصورة المجاورة كمثال.

 

" ثم Exportانقر " 

طع العرضي. لدى هذه الميزة خيارات وتنسيقات ملف متعددة. ) لتوليد ملف نصي مملوء بالبيانات من المقPrint-Previewزر طباعة معاينة (
 لمناقشته بالعمق. ثالث تصدير بيانات المقطع العرضي إلى برنامج لطرف 5.13يرجى مراجعة 
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187B المزيد من اإلعدادات -الطبقة الدليلية الرسوبية 

 
 

" other properties(تفسير) بخصائص إضافية يمكن الوصول إليها من خالل زر " الطبقة الدليلية الرسوبيةتع إعدادات كما هو مبين أعاله، تتم

 ) من شاشة المقاطع العرضية وهذه الخصائص مذكورة أدناه.(
 

لطبقة الرسوبية استخدم المربع المنسدل لتعيين عرض الخط بالبكسل لرأس الطبقة الُمنتجة، وقاعدة خط الهدف، وحدود ا 
 المجانبة، وخط التعبئة العمودي.

 

 الوصل بالبكسل وطول الخط بالبوصة.-حدد عرض خط خطالوصل باستخدام زر لوحة األلوان. -عيّن لون خط خط 
 

العمق المقاس بخطوط باستخدام خط مصمم مخصص قمنا بإنشائه لتمكين إمكانات توضيحات  تُرسم 
الحروف باستخدام زر لوحة األلوان. حدد عرض خط الحروف بالبكسل، وتعديل ارتفاع الخط (خط الحروف) يأخذ النص المستدار. عيّن لون خط 

" هو خيار لوضع توضيح العمق المقاس في الخلفية البيضاء. وجهة توضيح العمق المقاس متوازية مع BG Fillبالحسبان كسر الحجم االفتراضي. "
"، حدد التردد الموحد الذي يجب نشر األعماق المقاسة Otherقاس (خط الوصل متعامد مع مسار البئر). تحت "تماس مسار بئر المسح عند العمق الم

 وفقه في المقطع العرضي.
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157B3 

 بيانات التسجيل أثناء الحفر على امتداد المقطع العرضي (منحنيات قياسية) 4.4.13 

 
 

أي قياس كّمي مقترن للعمق المقاس والذي يُنشأ له رسم بياني في  SESَحفر) في " (التسجيل أثناء الLogging While Drillingتمثل بيانات "
إنشاء المقطع العرضي. يمكن تخطيط البيانات من مجموعات بيانات التسجيل أثناء الحفر كرسوم بيانية خطية عادية أو كسجالت صورية سمتية. ويتم 

منحنى بيانات  16=8مضروباً بـ  2أسفل تخطيط المقطع العرضي الرئيسي. ويمكن تخطيط  رسوم بيانية لبيانات التسجيل أثناء الحفر قرب رأس و/أو
 تسجيل أثناء الحفر في أي توليفة في واحد من أربعة مسارات.

 
" لتخطيط منحنيات بيانات التسجيل أثناء الحفر و/أو سجل (سجالت) صورة Show LWD Curve Dataحدد " 
 بياني.سمتية محددة كي يُنشأ لها رسم 

 

يمكن تخطيط بيانات من مجموعات بيانات التسجيل أثناء الحفر في مقطع عرضي؛ وبالتالي،  
منحنى. حدد مجموعة بيانات التسجيل أثناء الحفر المرغوبة من المربع المنسدل إلدراج منحنيات بياناتها. حدد المربع إلى يسار  16=8مضروباً بـ  2

 المسار من المربع المنسدل للتحكم بالمكان الذي يتم فيه تخطيط المنحنى المعني. اسم المنحنى مباشرةً لعرضه؛ حدد 
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 "Track(s) Setup تتوفر أربعة مسارات تُنشأ عليها الرسوم البيانية لبيانات التسجيل أثناء الحفر في المقطع :"
(أو في األعلى حيث  1") مكّدس فوق المسار above(" 2مسار يجري على امتداد أسفل التخطيط الرئيسي. ال  ")bottom(" 1العرضي. المسار 

 3") مكّدس تحت المسار below(" 4") يجري على امتداد أعلى التخطيط الرئيسي. المسار top(" 3إذا تم نشر شيء عليه). المسار  1سيوجد المسار 
 تخدام حالياً فقط تكون ممّكنة.إذا تم نشر شيء عليه). المسارات قيد االس 3(أو في األسفل حيث سيوجد المسار 

 

 show gray background" وshow gridlines through trackترافق كل مسار خياري عرض اثنين: " 
behind track" إذا كان خيار ."show gridlines through track ممّكناً وإذا كانت خطوط شبكة رئيسية و/أو خطوط شبكة ثانوية محددة "

، فعندها سيشارك المسار المعني خطوط شبكية مع التخطيط الرئيسي من حيث الجوهر. إذا كان خيار إعدادات التخطيط الرئيسية العامة 1.4.13تحت
"show gray background behind trackرمادية اللون. أمثلة عن  " محدداً، فعندها تُعرض الحدود حول المسار وتكون المنطقة مملوءة بخلفية

 التوليفات الثمانية الممكنة مزّودة أدناه.
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 "Curve Options تتوفر خيارات عرض متعددة للتحكم بالسمات المختلفة للعرض التقديمي لبيانات منحنى التسجيل أثناء :"
 الحفر.

 
"Apply Min/Max" – المنحنى إلى قيمها األدنى و/أو األقصى كما هي مهيأة للمنحنى المعني من شاشة التسجيل  حدد هذ الخيار القتصاص بيانات

المحور معتمدة أثناء الحفر. إذا كان هذا الخيار غير محدداً، فإن حدود المحور تُقاس تلقائياً لعرض جميع بيانات المنحنى دون الهامش كما تكون حدود 
 ا الخيار أيضاً على توليد سجل صورة.على منحنى وحيد. وفقاً لذلك، يؤثر هذ

 

" وإدخال قيم مفضلة Apply Min/Maxإذا كانت البيانان من قياسات أداة مرّكزة/سمتية يُنشأ لها رسماً بيانياً كمنحنيات قياسية، فينبغي تحديد "
 ان مقارنة معقولة إلشارة مماثلة.دنيا وعظمى مماثلة لكل منحنى بيانات للتسجيل أثناء الحفر من شاشة التسجيل أثناء الحفر لضم

 
"Apply Log10 "–  إذا كان منحنى بيانات التسجيل أثناء الحفر مهيأ لهذا األمر من شاشة التسجيل أثناء  10لفرض تنسيق سجل حدد هذا الخيار

ومنحنيات بيانات التسجيل أثناء  10ض سجل الحفر. إذا كان هذا الخيار غير محدداً، فإن جميع بيانات المنحنى يتم تخطيطها في مقياس خطي. يمكن عر
مقياس سجل  الحفر الخطية في المسار نفسه. وال تتأثر خطوط الشبكة بهذا اإلعداد. في المثل أدناه، الغاما مخططة في مقياس خطي والمقاومة مخططة في

 ، وليس هناك قيم دنيا/عظمى محددة.10
 

 
 

 
 

"Constants "– قي عند قيم ثابتة ُمدخلة لمنحنى بيانات التسجيل أثناء الحفر من شاشة التسجيل أثناء الحفر. انظر الخط حدد هذا الخيار لنشر خط أف
 األخضر في الصورة أدناه.

 
"Axis Limits "–  حدد هذا الخيار لنشر بطاقات للحدود الدنيا/العظمى لمحور منحنى التسجيل أثناء الحفر عند رأس وقاعدة المسار. انظر
 " في الصورة أدناه.0"." و 477.3"
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159B5.4.13 (سجالت الصورة السمتية) بيانات التسجيل أثناء الحفر على امتداد المقطع العرضي 

 
 

ن لتخطيط يمكن تقديم بيانات التسجيل أثناء الحفر من قياسات اإلشارة السمتية لشعاع غاما والمقاومة الخ.، في تنسيق سجل صورة في مسار أو مساري
ل البئر ضي الرئيسي. يعد سجل صورة ثقب الَحفر تمثيالً لبيانات ُسلَِّميَّة في تنسيق خاص يزّود ببصيرة حول كيفية تغيّر القياسات محيطياً حوالمقطع العر

 وعلى امتداد ثقب الَحفر. 
 

هي قطاع واحد الذي  8-وكما هو مبين في الرسم المجاور، فإن القاعدة النموذجية لبيانات قطاع
") لثقب bottomهو الجانب المنخفض (" 5") لثقب الَحفر وقطاع topالعالي ("هو الجانب 

الَحفر. وتكون بكسالت سجل الصورة المطابقة للعمق المقاس والموقع السمتي حول ثقب الَحفر 
ملّونة نسبياً لإلشارة إلى درجة الضخامة، وبالتالي تمكين المحلل من مالحظة اختالفات التباين 

انب العالي األكثر أهمية والجانب المنخفض. وفي السجل الصورة أعاله حيث بين قراءات الج
يزيد العمق المقاس من اليسار إلى اليمين، فإن الحواف األعلى واألدنى للسجل الصورة تطابق 

 رأس فتحة البئر ووسط السجل الصورة يطابق أسفل فتحة البئر. 
 

لثقب الحفر في تبيان و/أو تأكيد الموقع وقد تساعد قياسات التسجيل أثناء الحفر السمتية 
االستراتيجرافي لثقب الحفر عند العمق المقاس، على سبيل المثال، عندما تختلف قيم الجانب 

العالي والجانب المنخفض بشكل كبير قرب حدود طبقة رسوبية استراتيجرافية مشتبه بها. وهذا 
بر إنشاء رسوم بيانية مباشرةً النوع من الوضوح ممكن للحصول عليه عبر سجل صورة أو ع

لقيم قياسات الجانب العالي والجانب المنخفض. ورغم ذلك، فإن سجل الصورة يساعد في 
التجربة المرئية المختلفة كلياً وله سمات قيم أخرى. لمزيد من المعلومات حول تقنية تصوير 

الصادرة في سبتمبر/أيلول  Atefeh Shahinpour أطروحة انظر ثقب الَحفر العامة، 
2013. 

 

(جانب منخفض)  5=6=4(جانب عالي) وقطاعات  1=8=2قطاع (صعوداً/نزوالً ويميناً/يساراً) متوفرة فقط، أنشئ -4إذا كانت بيانات سمتية لـ 
عند استيراد بيانات التسجيل أثناء الحفر من شاشة  SESقطاع. ويمكن القيام بمعالجة البيانات هذه ضمن -8لسمتية لـ كما البيانات ا مشابهةإلنتاج صورة 

 التسجيل أثناء الحفر أو عن طريق نسخ/إلصاق العمود من شاشة التسجيل أثناء الحفر.
 
 
 
 

 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:690220/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:690220/FULLTEXT01.pdf
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العمق الرقمية الخام. ويتضمن تجانس -عند-لعرض معين من بيانات القطاعلتوليد سجل صورة  SESويمكن القيام بتجانس البيانات في أبعاد ثالثة في 
قية في اللوحة.  األبعاد العمق المقاس، الجمع السمتي حيث يتم اإلقحام إلنتاج البيانات بين قيم القطاع المعروفة، ومن ثم فيما يخص تحكم الرجرجة األف

 األلوان.ولدى المحلل تحكم بمعالم التجانس الثالثة وخواص طيف 
 

 
 

" لعرض سجل صورة في التخطيط الرئيسي للمقطع Sector Azimuthal Image Log-8حدد خيار " 
 العرضي.

 

مقطع للتسجيل أثناء الحفر من حيث -8حدد مجموعة التسجيل أثناء الحفر من المربع المنسدل الذي يحتوي بيانات إشارة سمتية  
رة واحد أو اثنين في المقطع العرضي باستخدام مجموعات بيانات ذاتها أو مجموعات بيانات مختلفة. حدد يتم إنتاج سجل صورة. يمكن إنتاج سجل صو

جريب السريع المسار المعني الذي يُراد نشر السجل الصورة عليه. ويسمح استخدام مجموعة بيانات التسجيل أثناء الحفر نفسها في مساَرين مختلفين بالت
 جة أدناه. لمسح/إزالة تحديد مجموعة بيانات التسجيل أثناء الحفر، احذف رقمها من داخل المربع النصي.لتعديل خيارات العرض المدر

 

(جانب أيمن)،  3بيانات قطاع  3(جانب عالي)، وينبغي أن يحتوي المنحنى  1للتسجيل أثناء الحفر بيانات قطاع  1وينبغي أن يحتوي المنحنى 
للتسجيل أثناء الحفر التحكم بجميع  األعلى/األدنى 1ويتجاوز المنحنى  (جانب منخفض)، َوهَلُمَّ َجّراً.  5القطاع بيانات  5وينبغي أن يحتوي المنحنى 

 " محدداً.Apply Min/Maxبيانات منحنى القطاع خالل إنتاج سجل صورة وحدود نطاق األلوان عندما يكون خيار المنحنى "
 

%، أقصى). يمكن تعيين األلوان األساسية 100%، أدنى) إلى أسود (0(ويختلف نطاق ألوان السجل الصورة من أبيض  
"Primary" ضمن نطاق األلوان باستخدام زر لوحة األلوان إلى "Low) 25" منخفض" ،(%Mid) و "50" متوسط ،(%High" ) 75عالي .(%

 بعدها بتلوين البكسالت على نحو مناسب.  SES وتقوم خوارزمية
 

   
 )50، 240، 15النصوع (-اإلشباع-) تدرج األلوان120، 240، 19النصوع (-اإلشباع-) تدرج األلوان120، 240، 35النصوع (-شباعاإل-تدرج األلوان

    
 

لمعدل التجانس —عدد نقاط البيانات—" للتحكم بتجانس البيانات في نطاق العمق المقاس. تمثل هذه القيمة حجم اإلطارSmoothحدد قيمة " 
 لعدم التجانس. 1مركزي. حدد المتحرك ال
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درجة.  45قيم معروفة عند كل  8-" لتعيين حجم التجميع السمتي بالدرجات. على سبيل المثال، للبيانات السمتية قطاعAziStepحدد قيمة " 
محتسبة مع  16إدخاالت و منها هي 8تجميعة حول ثقب الحفر،  24=15/360درجة محدداً، فسيكون هناك  15إذا كان حجم التجميع السمتي بمقدار 

 ".vertical" في االتجاه العمودي "pixelاإلقحام. هذا المعلم يؤثر بالصورة بكسل "
 

 rawأفقي أدنى بآالف البوصات. نقاش: يُنتج العمق المقاس والتجميع السمتي "  "pixel" لتعيين عرض بكسل "MHPixelحدد قيمة " 
pixels"و "horizontally"و "vertically،" " والتي هيlumped (مجّمعة) عمودياً للعرض في المقطع العرضي. وتعتمد خطوة التجميع "

قول لناحية النهائية هذه على نطاق العمق المقاس لفتحة البئر المعروضة والطول الفيزيائي الذي يُطبع عليه السطل الصورة للتمّكن من إنشاء عرض مع
(بكسل أفقية منخفضة) صغيرة موارد فيديو كبيرة للعرض على  MHPixelلعمق المقاس اإلجمالي الكبير وحجم الذاكرة. وقد تتطلب قيمة إعداد نطاق ا

 كبيرة نسبياً للمقطع العرضي عند الطباعة. PDFالشاشة وتنتج احجام ملف 
 

 تجانس متماثلة).قدم تقريباً لفتحة البئر، فيما يلي مثلَين إلعداد األلوان (ببيانات شعاع غاما وإعدادات  400وعلى مدى 
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160B6.4.13  الملحقات الداخلية لـSES 

 
 

 
 

"SES Inset عبارة عن رسم بياني منفصل لمعلومات بمحاور إحداثية مستقلة عن التخطيط الرئيسي للمقطع العرضي. ويمكن صف الملحق فوق "
 قليل حجم عرض التخطيط الرئيسي).تخطيط رئيسي أو يمكن تهيئته كي يتواجد على امتداد الجانب األيمن للوحة (عبر ت

" أعاله من شاشة المقاطع العرضية. ويتوفر properties) "عن طريق دائرة زر( SESويمكن الوصول إلى جميع إعدادات تهيئة مالحق 
العمق االستراتيجرافي  ملحقين اثنين حالياً: عرض خارطة لمسوحات اتجاهية وخطط البئر، وشريط سجل يقدم نظرة إلى التفسير الجيولوجي في نطاق

 ). ويتم وصف إعدادات عرضهما في األقسام الفرعية التالية.RSDالنسبي (
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188B1.6.4.13 خصائص عرض خارطة ملحقة 

 
 

ئية يزود عرض خارطة ملحقة عرضاً أفقياً من األعلى إلى األسفل للمسح والخطة. ويمكن تغيير حجم (العرض يساوي االرتفاع) الملحق بصورة عشوا
 لك يمكن تعيين إحداثيات الزاوية العليا/اليسرى لوضع الملحق في اللوحة. خصائص عرض خارطة الملحق مذكورة أدناه.وكذ

 
 " لتعيين عنوان رئيسي في عرض خارطة الملحق.Titleأدخل نص في " 

 
 لنشر رموز دائرية غير معبأة عند مواقع محطة المسح االتجاهي.  "Survey Stationsحدد خيار " 

 

لوحة األلوان للتحكم  زرواستخدم  "Symbol" و"Surveyحدد شعاع الدائرة بآالف البوصات من المربع المنسدل لـ " 
 بلونه.

 

استخدم المربع المنسدل لتعيين عرض خط المسح بالبكسل. استخدم زر يتم نشر خط على امتداد مسار المسح االتجاهي.   
 لوحة األلوان لتعيين لون خط مسح.

 
 " لنشر خط على امتداد المسار المخطط.Planدد خيار "ح 

 

 استخدم المربع المنسدل لتعيين عرض خط الخطة بالبكسل. استخدم زر لوحة األلوان لتعيين لون خط الخطة. 
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 " أدناه.Letter Presets") الملحق بالبوصات. ارتفاع الملحق يساوي عرض الملحق. انظر "Widthأدخل أو حدد عرض (" 
 

إحداثيات زاوية الملحق بالبوصات للتحكم بوضع الملحق في اللوحة. انظر   ")Left") ويسار ("Topأدخل أو حدد رأس (" 
"Letter Presets.أدناه " 

 

 Legal" (أو "Letter Presetsتدرج " 
Presets" " أوA4 Presetsد القائمة على حجم ورقة المقطع العرضية ") عدد خيارات الوضع التلقائي الكتشاف موقع الملحق بسرعة أكبر. وتعتم

" top")، وثالثة خيارات بالنسبة للمحاذاة العمودية ("Large" و"Medium" و"Smallقيد االستخدام. هناك ثالثة خيارات عامة بالنسبة للحجم ("
 ").right" و"middle" و"left")، وثالثة خيارات بالنسبة للمحاذاة األفقية ("bottom" و"middleو"

 

وتحتوي شاشة المقاطع العرضية إعداد جلسة لميزة عرض الخارطة الملحقة  
 ". وفيما يلي مثال عن تأثيرها.Map View to Scaleتدعى "

 

  
 



 SES v5.11 

©1999-2015 STONER ENGINEERING LLC 178 www.makinhole.com 

189B2.6.4.13 خصائص مسار العمق االستراتيجرافي النسبي الملحق 

 
 

ية للتفسير الجيولوجي (طبقة دليلية رسوبية)، كما هو مفّسر بواسطة مدوزن يزّود مسار العمق االستراتيجرافي النسبي الملحق نظرة إلى التفاصيل األساس
ض المعالم. ويمكن تغيير حجم الملحق بصورة عشوائية وكذلك يمكن تعيين إحداثيات الزاوية العليا/اليسرى لوضع الملحق في اللوحة. خصائص عر

 خارطة الملحق مذكورة أدناه.
 

 ن رئيسي في مسار العمق االستراتيجرافي النسبي الملحق." لتعيين عنواTitleأدخل نص في " 
 

البيانات لمعالجة نطاق العمق االستراتيجرافي  منحنىحدد على غرار شاشة التوجيه الجيولوجي وكيف يحمَّل مدوزن المعالم، 
م بياني له في مسار العمق االستراتيجرافي النسبي. للتسجيل أثناء الحفر تريد إنشاء رس منحنىللسجل النمطي وأي  منحنىعيّن أي النسبي. بكلمة أخرى، 

 .1 المنحنىليس شائعاً ولكنه في بعض األوضاع (مثل، حيث يتم قياس شعاع غاما والمقاومة في الَحفر نزوالً) قد ينطبق شيئاً مختلفاً عن  1 المنحنى
 

ي من كتلة الطبقات ثالثية األبعاد للطبقة ويتم وراثة نطاق الحد األدنى/األقصى لمحور العمق االستراتيجرافي النسب  
تلة الطبقات ثالثية الدليلية الرسوبية وإعدادات مدوزن المعالم المطابقة له. ونطاق الحد األدنى/األقصى لكتل الطبقات ثالثية األبعاد االفتراضية هو من ك

"، والذي First)، أو تحديد "8لكتلة طبقات ثالثية األبعاد (مثالً،  " المعروض هنا سيقبل أيضاً إدخال رقم معين3DSBاألبعاد األخيرة. ولكن خيار "
") أو مسار L" أكثر بواسطة مسار العمق االستراتيجرافي النسبي األيسر ("3DSB. ويتم توضيح خيار "0يعني أن رقم كتلة الطبقات ثالثية األبعاد هو 

 عالم يعرض اثنين من هذين المسارين بقيم مختلفة.") بما أن مدوزن المRالعمق االستراتيجرافي النسبي األيمن ("
 

" لتطبيق إعدادات التطبيع قيد االستخدام بالنسبة لكتلة الطبقات ثالثية األبعاد التي يتم Inherit Norm Modeحدد خيار " 
ستراتيجرافي النسبي الملحق. إذا كان هذا نسخ إعداداتها لتحديد نطاق الحد األدنى/األقصى لمحور العمق االستراتيجرافي النسبي في مسار العمق اال

" (غير المطبّعة) في مسار العمق االستراتيجرافي النسبي rawالخيار غير محدداً، يتم تخطيط بيانات التسجيل أثناء الحفر والسجل النمطي الخام "
للحصول على معلومات حول تطبيع  الحفر ومسارات العمق االستراتيجرافي النسبي (نمط التطبيع)إعادة قياس التسجيل أثناء  6.11الملحق. انظر

 اإلشارة.
 

" لعرض خطوط شبكة أفقية في مسار العمق Horizontal Gridlinesحدد خيار " 
 لعمق االستراتيجرافي النسبي الملحق." لعرض خطوط شبكة عمودية في مسار اVertical Gridlinesاالستراتيجرافي النسبي الملحق. حدد خيار "
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 " لنشر:Current TD Arrowحدد خيار " 
 

سهم أسود صغير في الهامش األيمن لمسار العمق االستراتيجرافي النسبي عند العمق  )1
االستراتيجرافي النسبي المطابق للعمق األعمق الحالي الُمقَحم ببيانات التسجيل أثناء 

 ي).") (عمق إجمالTDالحفر ("
 

إبالغ نصي رقمي لمسافة العمق االستراتيجرافي النسبي من العمق االستراتيجرافي  )2
 " إلى العمق االستراتيجرافي النسبي الهدف.TDالنسبي عند "

 
 11568ft MD, 10.23ft RSD" (مثل، عمق مقاس "TDموجز نصي ألحوال " )3

BELOW TARGETالنسبي  @") في أسفل هامش مسار العمق االستراتيجرافي
 الملحق.

 
" لنشر سهم رمادي صغير في الهامش Target Arrowحدد خيار " 

األيمن لمسار العمق االستراتيجرافي النسبي الملحق عند العمق االستراتيجرافي النسبي 
المطابق لخط الهدف كما هو معيَناً للطبقة الدليلية الرسوبية (انظر ميزة 

"Stratigraphic Depth Offset to Target أخرىوظائف/ميزات  3.10 " لقسم 
 لمزيد من المعلومات).

 
 إلى هذه التفاصيل.  الواضحيُقَصد باألسهم والنص المذكورين أعاله أن يكونا ميزتين رقيقتين يتطلبان عادةً التكبير لكشف عموماً الوصول 

 
رموز دائرية رمادية غير معبأة لبيانات التسجيل أثناء " لنشر LWD Symbolsحدد خيار " 

 " (شعاع الرمز).Symbol Radiusالحفر|العمق االستراتيجرافي النسبي قيد التخطيط. حدد شعاع الدائرة بالبوصة من المربع المنسدل لـ "
 

حدد خيار  
"LWD Lineباستخدام  " الحتساب ونشر خط متجانس أسود عبر بيانات التسجيل أثناء الحفر

" (المتجانسة)من المربع المنسدل حجم Smoothإطار معدل تحريك مركزي. تمثل القيمة "
لعدم التجانس.  1لمعدل التجانس المتحرك المركزي. حدد —عدد نقاط البيانات—اإلطار

حدد خيار  " لتعيين عرض خط المسح بالبكسل.Line Widthاستخدم المربع المنسدل لـ "
"Detect Faults) " استكشاف التصّدعات) لتطبيق َخواِرْزميّة تبحث عن انقطاعات كبيرة

في نطاق العمق االستراتيجرافي النسبي وإذا ما تم العثور عليها، فيُرَسم فاصل في خط التسجيل 
 أثناء الَحفر.

 
" لنشر سجل نمطي من Type Log(sحدد خيار (" 

" من شاشة Use in ParamTunerمجموعات بيانات السجل النمطي المحدد حالياً "
وظائف/ميزات  3.8 " في قسم Use in ParamTuner" السجل النمطي (انظر ميزة

" لتعيين عرض خطه Line Widthاستخدم المربع المنسدل لـ "لمزيد من المعلومات).  أخرى
 بيانات السجل النمطي المعني. بالبكسل. تتم وراثة ألوان خط سجل نمطي من مجموعة

 
 

" لرسم طبقة ُمنتِجة وطبقات رسوبية ُمجانِبة ضمن العرض في مسار Bedsحدد خيار "
" لتعبئة الطبقات باأللوان كما Color Fillالعمق االستراتيجرافي النسبي الملحق. حدد خيار "
أو تسويد لون التعبئة  " لتفتيحAdjustهو معيّن لكتلة الطبقات ثالثية األبعاد. حدد خيار "

" لتضمين اسم طبقة رسوبية/طبقة في مسار العمق Labelsحسبما يُراد. حدد خيار "
". Alignاالستراتيجرافي النسبي وتعيين محاذاة النص المفضلة باستخدام المربع المنسدل لـ "

وظائف/ميزات  3.10 لمزيد من المعلومات حول ثخانة/أسماء/ألوان طبقة رسوبية (انظر 
 )أخرى
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") Top") بالبوصة. أدخل أو حدد رأس ("Height") الملحق وارتفاعه ("Widthأدخل أو حدد عرض (" 
 " أدناه.Letter Presetsإحداثيات زاوية الملحق بالبوصة للتحكم بوضع الملحق في اللوحة. انظر "  ")Leftويسار ("

 

 Legal" (أو "Letter Presetsتدرج " 
Presets" " أوA4 Presets عدد خيارات الوضع التلقائي الكتشاف موقع الملحق بسرعة أكبر. وتعتمد القائمة على حجم ورقة المقطع العرضية ("

" topللمحاذاة العمودية (" ")، وثالثة خيارات بالنسبةLarge" و"Medium" و"Smallقيد االستخدام. هناك ثالثة خيارات عامة بالنسبة للحجم ("
" Width"). القيام بتحديد هنا يحّدث قيم التعيين "right" و"middle" و"left")، وثالثة خيارات بالنسبة للمحاذاة األفقية ("bottom" و"middleو"
 ".Left" و"Top" و"Heightو"

161B7.4.13 صور/شعارات مخصصة 

  
 

"Custom Images/Logosجية (صور) التي يمكن نشرها في المقطع العرضي. تقوم الصور المخصصة بترحيل أي " هي ملفات رسومات خار
جزء من مساحة المقطع العرضي القابلة للطباعة بما في ذلك رأس المقطع. وقد تم تضمين الصور المخصصة صور مقتطعات أمثلة، عروض ثالثية 

 ت ملكية خاصة، وعالمات مشغل/خدمة عالمات شركة.األبعاد، قصاصات من خارطات ميدانية، ملخصات/محتويات تقارير ذا
 

في أربعة مواقع كحد أقصى ألنظمة الحاسوب عن ملف صورة. على سبيل المثال، فقد يتواجد  SESويمكن عرض أربع صور كحد أقصى كما سيبحث 
ة تعني أن هناك ملف رسومات معيّن للعرض، ملف شعار شركة في أمكنة مختلفة لدى المستخدم حق الوصول إليها. في العروض أعاله، فإن األيقون

 على نحو صحيح.وأيقونة الكاميرا تعني أن الملف متوفر حالياً فيما األيقونة العابسة تعني أنه لم يتم العثور على الملف أو أن الملف لم يتم إدخاله 

" المحاطة بدائرة أعاله من شاشة properties) "ويمكن الوصول إلى جميع إعدادات تهيئة الصور/الشعارات المخصصة عن طريق زر(
 المقاطع العرضية. ويتم شرح إعدادات العرض فيما يلي.
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لتمكين/تعطيل عرض ملف رسومات ضمن  هذه انقر على زر تبديل أيقونة الكاميرا  
 إطار صورة.

 

ت انقر هذه األيقونة المفتوحة الستعراض ملف رسومات لعرضه ضمن إطار صورة. التنسيقا 
 المدعومة معروضة في الصورة المجاورة.

 
المربع النصي يحتوي على مسار فعلي واسم الملف إلى موقع محتمل لملف  

الرسومات. ويمكن تحرير محتواه أيضاً يدوياً.  ويمكن البحث في أربعة أمكنة مختلفة في الحاسوب 
م العثور عليه. قم بتمرير الملف األول من هذا النوع الذي ت SESعن ملف رسومي معين. ويستخدم 

 " لرؤية معاينة أساسية للملف.Fileالماوس فوق مربع نص "
 

أدخل أو حدد عرض إطار الصورة بالبوصة. يُعرض ملف الرسومات ضمن إطار  
 الصورة.

 
أدخل أو حدد ارتفاع إطار الصورة بالبوصة. يُعرض ملف الرسومات ضمن إطار  

 الصورة.
 

 بالبوصة من الحافية العليا للمساحة القابلة للطباعة إلى الجانب العلوي إلطار الصورة.أدخل أو حدد المسافة  
 

 أدخل أو حدد المسافة بالبوصة من الحافية اليسرى للمساحة القابلة للطباعة إلى الجانب األيسر إلطار الصورة. 
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") أو عادي Transparentارات: شفاف ("" لتعيين نمط خلفية إطار الصورة. وتتضمن الخيBackحدد خيار " 
")Normal.وحسب الخيار العادي، فإن أي مساحة بين حدود إطار الصورة وحدود الصورة هي بيضاء .(" 

 

")، تمديد Clip" لتعيين نمط حجم إطار الصورة. وتتضمن الخيارات: الحجم الفعلي ("Size Modeحدد خيار " 
")Stretch") أو تكبير ،("Zoomسب خيار الحجم الفعلي، تُعرض الصورة بحجمها الفعلي وإذا كانت الصورة أكبر حجماً من إطار الصورة "). وح

 فعندها يتم اقتصاص الصورة. وحسب خيار التمديد، يتم تغيير حجم الصورة لتعبئة إطار الصورة بحيث إذا كان حجم الصورة وإطار الصورة غير
 هة. وحسب خيار التكبير، تُعرض الصورة بأكملها ويتم تغيير حجمها فقط كما تقتضي الضرورة لمنع التشّوه.متساوين إلى حد كبير فستبدو الصورة مشوّ 

 

")، علوي أيمن Top Left" لتعيين محاذاة إطار الصورة. وتتضمن الخيارات: علوي أيسر ("Alignmentحدد خيار " 
")Top Right") وسط ،("Center") سفلي أيسر ،("Bottom Left،(" ") أو سفلي أيمنBottom Right .(" 

 

 انقر هذه األيقونة إلعادة تعيين جميع الخصائص إلى اإلعدادات االفتراضية ولحذف مسارات الملف المحفوظة حالياً للصورة المعنية. 

119B5.13 تصدير بيانات المقطع العرضي إلى برنامج لطرف ثالث 

   
 

معرفة جديدة حول منطقة الحفر وإنجاز حفرة البئر/الصخرة، ويتم تغذية هذه  SESذات الصلة في يُنشئ التفسير الجيولوجي ومعالجة البيانات 
ميزة  المعلومات غالباً أثناء الحفر أو الحفر الالحق في برنامج اإلرشاد والتوجيه الجيولوجي الصناعي أو األنظمة ذات الملكية الخاصة. تزود

"Export متنوعة الستخرج األرقام المرغوبة التي تقع في دائر االهتمام. وعندما يكون خيار "" من شاشة المقاطع العرضية طريقةExport ،ًمحددا "
هذا القسم يمكن تعيين تفضيالت التصدير، ثم عند معاينة المقطع العرضي يتم توليد ملف بيانات مطابق وذلك الستخدامه في برنامج لطرف ثالث. يفّصل 

 ية.إمكانات تصدير البيانات الحال
 

" لتمكين عناصر التحكم وذلك لتعيين اإلعدادات المفضلة؛ ثم قم بمعاينة أو طباعة المقطع العرضي لتوليد ملف البيانات Exportانقر خيار " 
 المطابق.

162B1.5.13 محتوى البيانات 

 تتوفر ثالثة خيارات لمحتوى البيانات للتصدير. 
 

"Coordinates, Properties, & Summaries "– ير الكل (مسح اتجاهي كامل بواسطة إقحام االنحناء األدنى، خصائص معايرة كتلة تصد
حراف الَميلي الطبقات ثالثية األبعاد، العمق االستراتيجرافي النسبي، اإلحداثيات المحلية (عمق عمودي حقيقي) لرأس/قاعدة الطبقات، إنجاز طبقة/االن
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لعالمية (العمق العمودي تحت مستوى سطح البحر) لرأس/قاعدة جميع الطبقات، النحراف الَميلي للبئر، ، اإلحداثيات اY|Xللمنطقة لفتحة البئر، الشبكة 
 النحراف الَميلي لحفرة البئر؛ ملخص الطبقة الُمنتجة؛ ملخص المنطقة اإلجمالي؛ وملخص اإلنجاز).

 
 ,MD, INC, AZI, TVD, N, E, DLS, VS, 3DSB#, 3DSBDip, 3DSBDipAzi: تتضمن األعمدة االفتراضية للجدول الرئيسي

AppDip, AppDipAzi, RSD, Top_Up10, Top_Up9, Top_Up8, Top_Up7, Top_Up6, Top_Up5, Top_Up4, 
Top_Up3, Top_Up2, Top_Up1, Top_PAYZONE, Target, Base_PAYZONE, Top_Dn1, Base_Dn1, 
Top_Dn2, Base_Dn2, Top_Dn3, Base_Dn3, Top_Dn4, Base_Dn4, Top_Dn5, Base_Dn5, ZoneID, 
GridX, GridY, Z_Top_Up10, Z_Top_Up9, Z_Top_Up8, Z_Top_Up7, Z_Top_Up6, Z_Top_Up5, 
Z_Top_Up4, Z_Top_Up3, Z_Top_Up2, Z_Top_Up1, Z_Top_PAYZONE, Target, Z_Base_PAYZONE, 
Z_Top_Dn1, Z_Base_Dn1, Z_Top_Dn2, Z_Base_Dn2, Z_Top_Dn3, Z_Base_Dn3, Z_Top_Dn4, 
Z_Base_Dn4, Z_Top_Dn5, Z_Base_Dn5, WellID, WellboreID. 
 

 WellIDو InZonePctو LengthInZone، وZoneNameو ZoneIDلجدول الطبقة الُمنتجة الملخص: تتضمن األعمدة االفتراضية 
 .WellboreIDو

 
 .WellboreIDو WellIDو LengthInZoneو ZoneNameو ZoneIDلجدول المنطقة اإلجمالية الملخص: تتضمن األعمدة االفتراضية 

 
 WellIDو LengthInZoneو ZoneNameو ZoneIDو MDEndو MDStartلجدول اإلنجاز الملخص: تتضمن األعمدة االفتراضية 

 .WellboreIDو
 

"Tops TVD & Summaries "– امة (في رؤوس الطبقات يقوم بتصدير رؤوس وملخصات غير فارعة في تنسيق عمود مألوف لقاعدة بيانات ع
 ؛ ملخص الطبقة الُمنتجة؛ ملخص المنطقة اإلجمالية؛ وملخص اإلنجاز).محليةقيد االستخدام (عمق عمودي حقيقي) في إحداثيات 

 
 Countو LastTop... و2ndTopو 1stTopو MDو WellboreID: تتضمن األعمدة االفتراضية للجدول الرئيسي

 
 WellIDو InZonePctو LengthInZone، وZoneNameو ZoneIDل الطبقة الُمنتجة الملخص: لجدوتتضمن األعمدة االفتراضية 

 .WellboreIDو
 

 .WellboreIDو WellIDو LengthInZoneو ZoneNameو ZoneIDلجدول المنطقة اإلجمالية الملخص: تتضمن األعمدة االفتراضية 
 

 WellIDو LengthInZoneو ZoneNameو ZoneIDو MDEndو MDStartلجدول اإلنجاز الملخص: تتضمن األعمدة االفتراضية 
 .WellboreIDو

 
"Tops TVDss & Summaries "–  يقوم بتصدير رؤوس وملخصات غير فارعة في تنسيق عمود مألوف لقاعدة بيانات عامة (في رؤوس

طبقة الُمنتجة؛ ملخص المنطقة اإلجمالية؛ وملخص ؛ ملخص العالميةالطبقات قيد االستخدام (العمق العمودي تحت مستوى سطح البحر) في إحداثيات 
 اإلنجاز).

 
 Countو LastTop... و2ndTopو 1stTopو MDو WellboreID: تتضمن األعمدة االفتراضية للجدول الرئيسي

 
 WellIDو InZonePctو LengthInZone، وZoneNameو ZoneIDلجدول الطبقة الُمنتجة الملخص: تتضمن األعمدة االفتراضية 

 .WellboreIDو
 

 .WellboreIDو WellIDو LengthInZoneو ZoneNameو ZoneIDلجدول المنطقة اإلجمالية الملخص: تتضمن األعمدة االفتراضية 
 

 WellIDو LengthInZoneو ZoneNameو ZoneIDو MDEndو MDStartلجدول اإلنجاز الملخص: تتضمن األعمدة االفتراضية 
 .WellboreIDو

 

على نحو صحيح اإلحداثيات عند التحويل إلى اإلحداثيات  SESيانات المسح االتجاهي إلى الشمال الحقيقي، يحّول عندما يشير مصدر ب
د من لمزي وظائف/ميزات أخرى 3.6" في قسم Azimuths are Relative to). يرجى مراجعة "GridYو GridXالعالمية/إحداثيات الشبكة (

 المعلومات.
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163B2.5.13 تردد العمق المقاس 

متر) هي التصدير االفتراضي لتردد العمق المقاس، ولكن  0.25قدم أو  1). الدقة العالية (أي MD-stepحدد التصدير المفضل ( 
دد عمق بدقة عالية حتى وإن لم يكن قدم عمق مقاس) مرغوب به. مالحظة: يتم احتساب الملخصات دائماً من تر 200أخذ العينات (مثل، اإلحداثيات كل 

MD-step .ًمحددا 
 

، فإن ملف اإلخراج سيحتوي عادة نسخ من األعماق المقاسة CSV") محدداً وتنسيق الملف هو Defaultاالفتراضي (" MD-stepإذا كان 
ن عموديَين حقيقيَين عند قيمة عمق مقاس واحد في صفَين عند حدود كتلة الطبقات ثالثية األبعاد (الحدود المتصّدعة، على سبيل المثال، سيكون لها عمقَي

لف غير اثنين). إذا شكلت نسخ األعماق المقاسة مشكلة الستخدام التصدير الالحق، فقم باختيار تردد عمق مقاس غير افتراضي أو تحديد أي تنسيق م
جموعة بيانات لعمق مقاس فريد كعينة وخالل هذه العملية يبقى العمق .  ومع ذلك، يتم ترقيق مجموعة بيانات عالية الدقة دائماً إلنتاج مCSVتنسيق 

 المقاس األول.

164B3.5.13 تنسيق الملف 

تُنشئ دائماً مجموعة بيانات عمق مقاس  PRNو TXTو XLSو LASتتوفر خمسة خيارات تنسيق ملفات قابلة للتصدير. تنسيقات الملفات  
") إنتاج صفوف عمق مقاس مكررة عند حدود كتلة الطبقات ثالثية Defaultمقاس االفتراضي ("وتردد العمق ال CSVفريدة. فيمكن لتنسيق ملف 

 األبعاد. 
 

"CSV "– .نص قيمة مفصول بفاصلة؛ العمق المقاس الفريد ومجموعات بيانات العمق المقاس المكرر محتملة 
 

"LAS "–   ملف تنسيق  3.0نص إصدارLAS ؛ مجموعة بيانات عمق مقاس فريد.الكندية لتسجيل اآلبار للجمعية 
 

"XLS "– .مايكروسوفت أكسيل ثنائي التنسيق؛ مجموعة بيانات عمق مقاس فريد 
 

"TXT "– .نص محدد بعالمات تبويب؛ مجموعة بيانات عمق مقاس فريد 
 

"PRN "–  .نص بعرض ثابت؛ مجموعة بيانات عمق مقاس فريد 

165B4.5.13 الخيارات 
تتوفر خيارات تصدير أخرى لتخصيص محتوى التصدير و/أو اللوجستيات على نحو أوسع. على سبيل المثال، يمكن إخفاء مربع حوار "حفظ باسم" 

)SaveAs) وكذلك يمكن وضع محتوى الملف في الحافظة (clipboardة الممكنة ) إللصاقه الحقاً. وتساعد خيارات التصدير تركيبات اإلخراج الكثير
. وتتم معالجة خيارات تصدير البيانات اإلضافية باستخدام المربعات المنسدلة في SESلتلبية حاجات العديد من األنظمة األخرى التي تقوم بتشغيل 

 " ويتم مناقشتها أدناه.Exportالصف الذي يقع تحت خيار "
 

 
 

]1" [close preview after export "– إطار المقطع العرضي تلقائياً بعد إنشاء ملف البيانات. حدد هذا الخيار إلغالق 
 

]2 [)"auto-name export file (no SaveAs prompt; overwrite; last export folder "–  حدد هذا الخيار لتسمية ملف التصدير
طالب المحلل بالتحقق من أو إدخال اسم الملف والمجلد في كل وحفظه تلقائياً إلى المجلد األخير الذي تم التصدير إليه. إذا كان هذا الخيار غير محدداً، فيُ 

 مرة يتم تصدير ملف.

http://www.cwls.org/las/
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]3" [include footer summaries "– " حدد هذا الخيار لتضمين ملخصاتPayzone"و "Gross Zone"و "Completion في الملف "

 موجود. الذي تم إنشاؤه؛ وإذا لم يتم تحديد هذا الخيار، فيكون الجدول الرئيسي فقط
 

]4 [)"include header comment (first line "–  حدد هذا الخيار لتضمين تعليق رأسي في الملف الذي تم إنشاؤه؛ ويتضمن التعليق الرأسي
 & SES v5.11 www.makinhole.com & WellID=555555550(مثل، " بيانات تعريفية حول الملف ويُطبع في الصف األول

SURVEY=1 & MARKERBED=1 - Coordinates and Properties (Length Units are ft; Azimuths to GRID 
North.("( 

 
]5" [include column labels "–  حدد هذا الخيار لتضمين بطاقات أعمدة في الجدول الرئيسي للملف الذي تم إنشاؤه؛ وهذا ال يؤثر في

 الملخصات. 
 

]6" [include N,E| X,Y in Tops export "– د هذا الخيار لإلدراج في الجدول الرئيسي الملف الذي تم إنشاؤه بعد عمود العمق المقاسحد—
 في تصدير رؤوس العمق العمودي تحت مستوى سطح البحر. Yوالشبكة Xالشمال والشرق في تصدير رؤوس العمق العمودي الحقيقي أو الشبكة

 
]7" [include target *surface* in Tops export "– ا الخيار لإلدراج في الجدول الرئيسي للملف الذي تم إنشاؤه السطح الهدف، حدد هذ

 وهو عادةً بين رأس الطبقة الُمنتجة وطبقات قاعدة الطبقة الُمنتجة.
 

]8" [copy to clipboard "– ) حدد هذا الخيار لوضع النسخة ذاتها من محتوى ملف إلى الحافِظةclipboard.لإللصاق الفوري ( 

120B6.13  جداً هام 
يرسم المقطع العرضي في الشاشة ويستخدم برنامج تشغيل طابعة ويندوز االفتراضية. ينبغي  " preview cross sectionزر شريط أدوات "

 .A4و Legalو Letterعلى طابعة النظام االفتراضية دعم ورقة بحجم 
 

 Adobeلى طابعة النظام االفتراضية (بما في ذلك يطبع إ " send cross section to *default* printer.) زر شريط أدوات "2
PDF) لتغيير طابعة النظام االفتراضية في حاسوبك، استخدم لوحة التحكم .(Control Panel.في ويندوز ( 

 
يد الطابعة. إذا بدا أن .) النقر باستخدام الزر األيمن للماوس على معاينة المقطع العرضي الفعلي يزود أيضاً بخيارات مثل الطباعة، بما في ذلك تحد3

 " من شاشة المقاطع العرضية للطباعة. Print...شريط األدوات " خطاً يقوم بوصل المسح األول واألخير في النسخة المطبوعة، استخدم زر
 

طط أرجواني) عبر النقر في مكان .) إذا كان حاسوبك ال يستجيب إلى الطباعة باستخدام لوحة المفاتيح، فاجعل جميع الرسوم البيانية خارج التركيز (مخ4
 ).http://support.microsoft.com/kb/210608/en-us"). هذا يمثل فشل في تطبيق مايكروسوفت (clicking-elsewhereآخر ("

121B7.13 مفاتيح التشغيل السريع 
  درجة  180انقر مزدوجاً على سمت منحدر الخط المركزي لعكسه 

  مفتاحEsc – عرضي (بعض إصدارات مايكروسوفت أوفيس تتطلب أوالً النقر على جانب المنطقة الرمادية قبل أن يُغلف معاينة المقطع ال
 بهذه الطريقة) Escيعمل مفتاح 

122B8.13 أفكار مفيدة 

 
حتى وإن كنَت تخطط لعرض مقطع عرضي بنمط المقطع العمودي، فيوّصى بإعداد المقطع العرضي أوالً ليكون مظهره مثالياً بنمط العمق  •

. إذا 0") بداية العمق المقاس لكتلة الطبقات ثالثية األبعاد رقم MD MINقاس. وعادةً، سيتجاوز بداية العمق المقاس للمقطع العرضي ("الم
 كان مرغوباً بمساحة/تحضير البئر للجانب األيمن (أي وضوح غرفة اللُقمة العارضة للمقطع الذي يُراد حفره وتفسيره) وهذا ما يكون الحال

") بمقدار أكبر بكثير من العمق اإلجمالي للمسح الحالي... ربما مئات MD MAXفقم بإعداد نهاية العمق المقاس للمقطع العرضي (" عادةً،
 المرات أكبر من العمق اإلجمالي المخطط.
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ض إصدارات مايكروسوفت ستُنتج الطباعة من معاينة الطباعة (باستخدام الزر األيمن للماوس للقائمة المختصرة أو شريط األدوات في بع •
أوفيس) مباشرة مقطعاً عرضياً بخطوط وصل شاذة، على سبيل المثال قد يُعرض خطاً يقوم بوصل حفرة البئر من بدايتها إلى العمق اإلجمالي 

، 2010، 2007، 2003، 2002، 2000وكأنه يُغلق مضلعاً (انظر الصورة أدناه). هذا خطأ موجود في إصدار مايكروسوفت أكسيس 

شاشة المقاطع العرضية لتوليد مقطع عرضي دون أي  من  ! يتمثل االلتفاف على هذه المشكلة في استخدام2015، و2013
 خطوط وصل كهذه.

 

برنامج تشغيل الطابعة االفتراضية لويندوز الخاص بك لمعاينة المقطع العرضي على الشاشة. وإذا ظهرت فجأة رسالة خطأ  SESيستخدم  •
) عند معاينة أي مقطع عرضي، فقم بالتأكد من أن طابعة ويندوز االفتراضية Error 6 Overflow"غريبة" (مثل، "غير موضحة" أو 

الخاصة بك ما زالت الطابعة الصحيحة (قد يكون بعض البرامج قام بتغييرها؛ قد يحتاج حاسوب جديد أن يضاف إليه طابعة شرعية) والتي 
. إذا كان هذا صحيحاً فقم بإزالة الطابعة وأعد إضافتها مرة ثانية، إذ قد يكون برنامج تشغيل A4و legalو letterتدعم حجم صفحة بقياس 

)driver.ًالطابعة تالفا ( 

وإذا بدا المقطع العرضي ليس كما يبدو عادةً (مثل الخطوط عريضة جداً؛ أجزاء التخطيط مقتصة؛ النص يبدو غامق جداً، الخ.) عند معاينة  •
حص طابعة ويندوز االفتراضية للتأكد من أنها ما زالت الطابعة الصحيحة المعيّنة. إذا كان هذا صحيحاً فقم بإزالة أي مقطع عرضي، فاف

 ) الطابعة تالفاً.driverالطابعة وأعد إضافتها مرة ثانية، إذ قد يكون برنامج تشغيل (

مق اإلجمالي للمسح، فعندها يجب توليد المقطع العرضي بشكل يتجاوز الع —أو إقحام خط مركزي، أو إقحام بيانات شبكة—لنشر خطة بئر •
 ") (أي نمط المقطع العمودي).V.S .Modeباستخدام نمط المقطع العمودي ("

انحراف  – SESشاشة  .12لنشر خطة بئر في نمط العمق المقاس، فيجب احتساب انحراف الفتحة الفني للمسح/زوج الخطة المعني (انظر  •
 ). لنشر خطة بئر في نمط مقطع عرضي، فيجب احتساب انحراف الفتحة الفني.الفتحة الفني

 تصدير بيانات المقطع العرضي إلى برنامج لطرف ثالث 5.13لتصدير بيانات مقطع عرضي رقمية، يرجي مراجعة  •
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ن تعبئة ألوان لنشر رؤوس منطقة دو •
وعندما يكون الرأس األسفل مرغوب 

نشره دون قاعدته، عندها ينبغي إدخال 
) 0.001ثخانة صغيرة جداً (مثل، 

 كثخانة له (انظر الصورة المجاورة).

خط الإعدادات  2.4.13وتزود ميزة  •
 للمسار المخطط المنقحمركزي ال

اطع العرضية بطريقة إلنشاء لشاشة المق
تعريف مسار بئر مخطط خطي منقح 
استناداً إلى تفسير المحلل والذي يمكن 
بسهولة التواصل بشأنه مع طاقم الحفر 

االتجاهي أثناء عمليات الحفر الحيّة. 
ويُعّرف الخط المحدد بواسطة تقاطع 

مسطح انحداري ثالثي األبعاد ومسطح 
عمودي بواسطة سمت المقطع 

 رضي للمسح المقترن. الع

o  ولتوفير "خطة" خط مركزي من شاشات انحراف الفتحة الفني والتوجيه الجيولوجي/مدوزن المعالم، قم بتعريفها واحتسابها
باستخدام شاشة الُمنظِّم.  انظر أدناه لمثَل الخط المركزي المتبوع بإدخال خطة بئر لشاشة الُمنظِّم معادلة حيث يتم تعيين المقطع 

 .4300دي اإلجمالي عند عمق إجمالي إلى العمو
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14B14.انحراف الفتحة الفني وسجالت آبار انحراف الفتحة الفني . 
قة فريدة عمييعيّن انحراف الفتحة الفني رياضياً كمية االختالفات الفضائية بين مسارات البئر الفعلية والمخططة. يزود انحراف الفتحة الفني بنظرة 

 بخصوص مشاكل الحفر االتجاهي المهمة الثالث: التحكم، والمراقبة، والتقييم الالحق. 
 

 بتحديد أدق، يزود انحراف الفتحة الفني بـ:
 

 .ة يعزز سجل بئر  انحراف الفتحة الفني األدوات المرئية المتوفرة للحفّار معلومات داعمة لترشيٍد بوقت فعلي إلعدادات األداة االتجاهية
 االتجاهية لترشيد قرارات التحكم، باألخص بالنسبة لفتحات اآلبار ثالثية األبعاد/المعقدة ومقاطع الثقب غير الخطية. 

 
 .ال يمكن تحديد العديد من تفاصيل فتحة البئر وثيقة الصلة من المقطع العمودي  معلومات لمراقبة التقدم اليومي ألداء التحكم االتجاهي

)، وانحراف حفرة البئر، وسمت حفرة DLSعرض الخطة. على سبيل المثال من المستحيل تحديد الميل الحاد السريع (االتجاهي وتخطيطات 
 البئر وكيف نقوم بتغيير نسبية المسار المخطط من هذه التخطيطات القياسية لوحدها. وتقدم سجالت انحراف الفتحة الفني كل هذه المعلومات

ظرة إلى سجالت انحراف الفتحة الفني بسرعة كيفية تقّدم التحكم االتجاهي بقياس ال يغطي التفاصيل وأكثر من ذلك بكثير. وتعكس الن
 الحقيقية.

 
 .وهو يشكل القاعدة التي على أساسها يتم تقييم أداء التحكم االتجاهي للحفارة االتجاهية أو شركة الخدمة أو نظام الحفر االتجاهي 

تعيين كمية أداء التحكم االتجاهي بقياسات مختلفة. وتمثل ثالثة أمثلة على ذلك االنحراف العمودي  وبمساعدة انحراف الفتحة الفني يمكن
 المطلق المتوسط واالنحراف الميلي المطلق المتوسط والعمق المقاس الزائد.

 
ع سجلي بئر. يتطلب احتساب انحراف الفتحة يتم احتساب انحراف الفتحة الفني عند كل محطة مسح. ويمكن تقديم انحراف الفتحة الفني على نحو كامل م

من "التوجيه" الفني فقط فهماً رياضياً لمسار البئر المخطط "الحالي"، وبيانات المسح االتجاهي. استخدام تقنية انحراف الفتحة الفني ال يتطلب أكثر 
")steeringتحكم اتجاهي مستنيرة أكثر بنفس أو درجة أقل من تكرار  ")؛ وباألحرى، فهي استخدام محّسن للمعلومات القياسية وذلك التخاذ قرارات

 التوجيه.
  

 انحراف الفتحة الفني هو: 
 

 انحناء قصير جداً، قصير، متوسط، وأنصاف أقطار االنحناء الطويل؛ مائل؛ أفقي،  قابل للتطبيق مباشرةً على جميع أنواع الحفر االتجاهي)
 إلخ.)

 
 حفر االتجاهي (دّوار، محرك اإلزاحة اإليجابية، وسائل دّوارة قابلة للتوجيه) وجميع الصناعات ذات ال وثيق الصلة بكل نوع من أنواع نظام

 الصلة (نفط وغاز، مرافق عامة/حفر اتجاهي أفقي، طبقة ميثان فحمي، إزالة غاز الميثان في مناجم الفحم)
 

 نائي/ثالثي األبعاد، خطي، ُمْنَحني سْلِسلة، دائرة مزدوجة، خدد مسار بئر مخطط (قوس دائر ث رياضياً صالحاً كما هو معّرف، مع أي بروفيل
، موتَّر، كتلة طبقات ثالثية األبعاد، شبكة طبقة دليلية رسوبية نموذجية أرضية، "خطة" معّرفة بواسطة مسح بئر مجانِب إلراحة حفر البئر

 الخ.)
 

ر االتجاهية الفعلية مفعمة بـ "الضجيج". من وجهة نظر هندسية/رياضية، فإن تمييز من المهم جداً ألي نظام تقريباً كيفية تغيير حالته. مسارات البئ
لي بمسار البئر البيانات المفعمة بـ "الضجيج" ال فائدة منه. في الحقيقة، فإن انحراف الفتحة الفني تقوم بتجانس البيانات عبر إقران مسار البئر الفع

د ذلك لتحديد كيفية تغيره بالنسبة لخصائص مسار الهدف الخطي والزاوي. وتزّود هذه العملية باألساس المخطط. البروفايل المتجانس يتم تمييزه بع
 لتخطيط انحرافات مسار البئر المستقبلي دون االفتراض صراحة بنموذج الحفر االتجاهي.
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123B1.14  مكونات انحراف الفتحة الفني 
مكون انحراف 

"معنى"  الوصف الفتحة الفني
انحراف  ترتيب وحدة االنحراف

 خطي
انحراف 

 واصف لفظي زاوي

انحراف 
 مقاس عمودي

انحراف 
 عالي/منخفض  X أول قدم أو متر عمودي عمودي

التغير النسبي 
في االنحراف 

 العمودي

التغير النسبي  
في االنحراف 

 العمودي
قدم أو 1000قدم/ عمودي

 –+ |   X ثاني متر304.8متر/

 انحراف َميلي
 عالي/منخفض X  أول درجة عمودي انحراف َميلي مقاس

التغير النسبي 
في االنحراف 

 الَميلي

التغير النسبي 
في االنحراف 

 الَميلي
قدم أو 100درجة/ عمودي

 –+ |  X  ثاني متر30.48درجة/

 انحراف أفقي
 يسار/يمين  X أول قدم أو متر أفقي انحراف أفقي مقاس

التغير النسبي 
في االنحراف 

 األفقي

بي التغير النس
في االنحراف 

 األفقي
قدم أو 1000قدم/ أفقي

 –+ |   X ثاني متر304.8متر/

 انحراف سمتي
 عالي/منخفض X  أول درجة أفقي انحراف سمتي مقاس

التغير النسبي 
في االنحراف 

 السمتي

التغير النسبي 
في االنحراف 

 السمتي
قدم أو 100درجة/ أفقي

 –+ |  X  ثاني متر30.48درجة/

 
البئر المخطط الموقع المفضل لحفرة البئر في مساحة ثالثية األبعاد. ويملك كل بئر اتجاهي مساراً مخططاً. وفي بعض الحاالت عندما بتم ويعّرف مسار 

 اكتساب المعلومات أثناء الحفر، يتغير المسار المخطط. ولكن هناك دائماً مسار مخطط نافذ عند كل محطة مسح.
  

"). وبالنظر إلى الموقع الفعلي current" والمسار المخطط الحالي ("current TDخصائص النقطة األقرب بين "ويُعّرف انحراف الفتحة الفني ب
ة األسفل الفعلي الحالي لحفرة البئر، هناك نقطة واحدة على امتداد المسار المخطط التي تخفّض المسافة ثالثية األبعاد إلى الحد األدنى بين موقع الفتح

 وحيث تكون مفّضلة.
  

(نجمة العمق المقاس). وتقترن مع نجمة العمق المقاس نجمة الشمال، نجمة الشرق،   *MDوتدعى هذه النقطة المتواجدة على امتداد المسار المخطط 
) مع  *MDنجمة السمت، على التوالي، القيم المخططة للشمال، الشرق، العمق العمودي الحقيقي، االنحراف، والسمت. وتتواجد نجمة العمق المقاس (

 المسح االتجاهي والفهم الرياضي للمسار المخطط بصورة تكرارية.
  

رات النسبية لها وتعّرف ثمانية مكونات مجتمعةً انحراف الفتحة الفني وهي مقدمة في الجدول أعاله. وهي مستندة إلى االختالفات الخطية والزاوية والتغيي
عة مكونات النحراف الفتحة الفني انحراف الفتحة بالمعنى "العمودي"، وتعالج أربعة مكونات النحراف بين مسارات البئر الفعلية والمخططة. وتعالج أرب

 الفتحة الفني انحراف الفتحة بالمعنى "األفقي". وتتضمن متغيرات أخرى مهمة:
  

 INC )φ (- (درجة) زاوية َميل فتحة البئر الفعلية؛ 
 INC* )φ* (-  (درجة) زاوية َميل فتحة البئر الفعلية؛ 
 DLS - /متر)30قدم أو درجة/100الَميل الحاد السريع لفتحة البئر الفعلية؛ (درجة 
 DLS* -  /متر)30قدم أو درجة/100الَميل الحاد السريع لفتحة البئر الفعلية؛ (درجة 
 AZI )θ (- (درجة) سمت فتحة البئر الفعلية؛ 
 AZI* )θ* (- (درجة) سمت فتحة البئر الفعلية؛ 
 ∆L -  نجمة العمق المقاس بين محطتي مسح متتاليتيناختالف 
 b - اشتراك بمرجع إلى العمق اإلجمالي لفتحة البئر الحالية 
 n - اشتراك بمرجع إلى محطة مسح 
 * - يشير إلى قيمة مخططة 
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 وفيما يلي وصف وتعريف رياضي لكل مكّون النحراف الفتحة الفني.

166B1.1.14 (ترتيب أول، انحراف خطي)  انحراف عمودي مقاس|انحراف أفقي مقاس 
، واالنحراف األفقي، االنحراف العمودي المقاساالنحراف العمودي، 

، هما أكثر المكونات مرئياً النحراف الفتحة االنحراف األفقي المقاس
 الفني. وهما ينقالن مكان تواجد البئر، بالنسبة للمكان (الحالي) المفضل.
 

 
 

 
 

وهما مصممان بحيث يطابق تعريفهما لـ "العالي" أو "المنخفض"، 
ة الشائع. وتسري و"اليسار" أو "اليمين، حدس الحفارة االتجاهي

المنحنية -المصطلحات والمعادالت على جميع خطط البئر الخطية
دائري). وفي تصّورنا، فإذا "مشينا" -والخطية (مثل، ليس فقط قوس

نظرياً على امتداد المسار المخطط عند نجمة العمق المقاس أثناء حفر 
مشير، الُمتَّجه ال البئر وأشرنا إلى العمق اإلجمالي، فإن مكونات ذلك

بصورة نسبية إلى الجانب العالي من الثقب المخطط، يكون االنحراف 
 العمودي المقاس واالنحراف األفقي المقاس.

  
") الصناعية عندما يكون السمت المخطط الحالي مختلفاً عن سمت المقطع العمودي. بكلمة vertical sectionوتتدهور أهمية المقطع العمودي ("

سار البئر على مسطح عمودي وحيد (مثل، احتساب مقطع عمودي) يمكنه أحياناً حمل معنى ضئيل على مدى ثقب بآالف األقدام. أخرى، إسقاط انطالق م
 مقاس.يعاني كل بئر مبني في خطته "منعطف" لحد ما من هذه الحقيقة. وهذه ليس مشكلة متعلقة باالنحراف العمودي المقاس أو االنحراف األفقي ال

167B2.1.14 لنسبي في االنحراف العمودي|التغير النسبي في االنحراف األفقي (ترتيب ثان، انحراف خطي) التغير ا 
يتمتعان بمرئية أقل بديهياً من االنحراف العمودي المقاس واالنحراف األفقي  والتغير النسبي في االنحراف األفقي التغير النسبي في االنحراف العمودي
لى الكثير من المعلومات، بما في ذلك خاصيات "تَنَبُّؤية" ألنه، على سبيل المثال، التغير النسبي في االنحراف المقاس. ومع ذلك، فإنهما يحتويان ع

 العمودي يقود االنحراف العمودي المقاس (أو على غرار ذلك، االنحراف العمودي المقاس يؤخر التغير النسبي في االنحراف العمودي).
 

   
 في المعادالت أعاله. 1000بدالً من  304.8تري، استخدم مالحظة: بالنسبة للنظام الم

  
 خذ بعين الحسبان مثَلي انحراف الفتحة الفني بالمعنى العمودي، كما هو مرسوم أدناه.
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االنحراف العمودي مماثل في الحالتين، أي أن فتحة البئر منخفضة في الخطة بنفس المقدار. والتغير النسبي في  الحالي فاالنحراف العمودي المقاس
) أعلى بوضوح. من هنا، فإن الخطة يتم Case Bموجب في الحالتين ولكن درجة ضخامة التغير النسبي في االنحراف العمودي بالنسبة للحالة ب (

 جاهية التالياالقتراب منها في الحالة ب هي أسرع مما هو عليه في الحالة أ، وهذا قد يكون له تأثير كبير على قرار إعداد األداة االت
  

فقي نظرة يزود التغير النسبي في االنحراف العمودي نظرة عميقة حول كيفية تغيّر االنحراف العمودي المقاس. يزود التغير النسبي في االنحراف األ
ر النسبي في االنحراف األفقي عميقة حول كيفية تغيّر االنحراف األفقي المقاس. وإشارات ودرجات ضخامة التغير النسبي في االنحراف العمودي والتغي

العمودي سالباً مهمة ألغراض إعداد األداة بوقت فعلي. على سبيل المثال، إذا كانت حفرة البئر عالية، فيجب عندها أن يكون التغير النسبي في االنحراف 
أو التقاطع معه بوقت طويل، من هنا تأتي أهمية  قبل بدء حفرة البئر من االقتراب من الخطة. وعادةً، هذا سيحدث قبل االقتراب من المسار المخطط

االنحراف الخاصية "التنبؤية" المذكورة أعاله. وتُستخدم التغير النسبي في االنحراف العمودي والتغير النسبي في االنحراف األفقي أيضاً إلسقاط 
 العمودي المقاس واالنحراف األفقي المقاس.

168B3.1.14 يتي (ترتيب أول، انحراف زاوياالنحراف الَميلي|االنحراف السم( 
، هما االختالفات في زوايا حفرة البئر الفعلية والمفضلة. االنحراف السمتي المقاس، واالنحراف السمتي، االنحراف الَميلي المقاساالنحراف الَميلي، 

 درجة. 1.6اف الَميلي = درجة فيما الخطة أفقية، فإن االنحر 91.6على سبيل المثال، إذا كان انحراف حفرة البئر الحالية 
 

   
 

جاهي تصّور االنحراف الَميلي واالنحراف السمتي في المساحة ليس سهالً. ورغم ذلك فإن إشاراتهما ودرجة ضخامتهما تحتوي على معلومات تحكم ات
وفي كل الحاالت، فإن التحكم باالنحراف  مهمة، باألخص عند جمعهما مع مكونات االنحراف الفتحة الفني األخرى وأثناء التفكير في المهمة الحالية.

نحراف العمودي الَميلي (أو االنحراف السمتي) أسهل إنجازه من التحكم باالنحراف العمودي (أو االنحراف األفقي) وذلك ألنه عاجالً أم آجالً سيعتمد اال
 على االنحراف الَميلي.

  
ن من الصفر أكثر أهمية عادةً من تقليل االنحراف العمودي المقاس واالنحراف األفقي المقاس والمحافظة على االنحراف الَميلي واالنحراف السمتي قريبَي

حفر يحدث عند إلى الحد األدنى خالل حفر المقطع العلوي لثقب البئر االتجاهي. لماذا؟ ألن هذا يعني أن فتحة البئر متوجهة في االتجاهات المخططة وال
درجة، وهذا قد  45درجة أقل، ولكنك تحفره عند  15درجة بـ  45يل المثال، قد تكون تحفر مقطع تماس ما بمقدار الميل الحاد السريع المخطط. على سب

 يكون مثالياً بالمعنى العملي.
  

يتضمن  ومع ذلك، يتطلب الهبوط وحفر الطبقة الُمنتجة على نحو "كامل" خفض جميع مكونات انحراف الفتحة الفني الثمانية إلى الحد األدنى. وهذا
يلي. وهذا بالمعنى العمودي االنحراف العمودي المقاس، التغير النسبي في االنحراف العمودي، االنحراف الَميلي، والتغير النسبي في االنحراف المَ 

اف السمتي. وعادةً، فهذا يتضمن بالمعنى األفقي، االنحراف األفقي، التغير النسبي في االنحراف األفقي، االنحراف السمتي، والتغير النسبي في االنحر
 يعني تقليل انحراف الفتحة بالمعنى العمودي هو األكثر األهمية.

  
، واالنحراف الميلي أكبر بكثير 0يساوي  ≅، والتغير النسبي في االنحراف العمودي 0يساوي  ≅ومن المحتمل جداً أن يكون االنحراف العمودي المقاس 

، فإن االنحراف العمودي المقاس لن يبقى صفراً لمدة طويلة وعليه فستصبح حالياً  حفرة البئر هي في العمق . بكلمة أخرى، حتى وإن 0من أو أقل من 
 حفرة البئر إما عالية أو منخفضة. ويمكن أن يساعد تحليل انحراف الفتحة الفني بالمعنى العمودي في يلغي الوضع المذكور أعاله.

169B4.1.14 ي|التغير النسبي في االنحراف السمتي (ترتيب ثاني، االنحراف الزاويالتغير النسبي في االنحراف الَميلي( 
مشابهان في التصميم للتغير النسبي في االنحراف العمودي والتغير النسبي في  والتغير النسبي في االنحراف السمتي التغير النسبي في االنحراف الَميلي

 َميلي المقاس واالنحراف السمتي المقاس بالنسبة للحفرة التي يتم حفرها.االنحراف األفقي. فهما يقيسان كيفية تغيّر االنحراف ال
 

   
 في المعادالت أعاله. 100بدالً من  30.48مالحظة: بالنسبة للنظام المتري، استخدم 

  
الَميلي (أو التغير النسبي في  على غرار حالة الترتيب الثاني فيما يخص االنحراف الخطي، فإن إشارات ودرجات ضخامة التغير النسبي في االنحراف

المقاس واالنحراف العمودي المقاس (أو االنحراف السمتي المقاس واالنحراف األفقي  االنحراف العمودي) له أهمية بالنسبة للتحكم باالنحراف الَميلي
 ه بشكل أسهل من مكونات انحراف الفتحة الفني السابقة.المقاس). وفي الحقيقة، فإن الحفارة االتجاهية قد تتحكم مباشرة بمكونات انحراف الفتحة الفني هذ

170B5.1.14 ملخص انحراف الفتحة الفني 
رشاد التوجيهي سجل الدكتور مايكل ستونر براءة اختراع تقنية تحّكم اتجاهية مستندة إلى منطق متعدد القيم للحفر االتجاهي التلقائي/المسيّر وكذلك لإل

، بدأ المشروع بتعريف ما يمكن مالحظته للتحكم المساري للحفر االتجاهي. وقاد هذا العمل إلى ما 1996رة في عام العام على السطح. وفي مراحله المبك
ن انحراف الفتحة يسمى انحراف الفتحة الفني. وبما أن انحراف الفتحة الفني يعد "إدخاالً" ضرورياً لنظام التحكم بالحفر االتجاهي التلقائي/المسيّر، فإ
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اعد صناعة الحفريات االتجاهية عموماً عن طريق المساعدة المباشرة للحفارات االتجاهية ونقل المعلومات إلى المشغلين. على قاعدة أن الفني قد يس
 اإلنسان المستنير (أو النظام) من األرجح أن يتخذ قرارات أفضل.

  
لفتحة الهندسية رقمياً من شأنه استخراج معلومات وافرة مباشرةً من واكتشاف التكنولوجيا الجديدة من "بيانات قياسية" مرحب به. وتعريف انحراف ا

خصائص البئر بيانات المسح االتجاهي و مسار البئر المخطط. ولم تعد تفاصيل أداء التحكم االتجاهي مخفية. وتنقل سجالت البئر النحراف الفتحة الفني 
 ات وجداول أرقام عمودية وأفقية ساكنة لوحدها.الفعلي والمخطط بطريقة متفوقة إلى حد بعيد على مسارات مسطح

  
متغيرات ليست بعملية سهلة  8أبعاد على األقل. وهذا يساعد في نقل تعقيده! تقليل  8=  2مضروبة بـ  4يتطلب التحكم بمسار الحفر االتجاهي تقليل في 

الحد األدنى. وبرأينا، فإن متغيرات حالة انحراف الفتحة الفني: االنحراف على اإلنسان أو اآللة. وتوجد قيمة كثيرة في تعريف ما يحتاج إلى التقليل إلى 
لفتحة الفني العمودي المقاس، االنحراف الَميلي المقاس، االنحراف األفقي المقاس، االنحراف السمتي المقاس، وما يطابقها من متغيرات حالة انحراف ا

التغير النسبي في االنحراف  غير النسبي في االنحراف الَميلي، التغير النسبي في االنحراف األفقي، واالنتقالية: التغير النسبي في االنحراف العمودي، الت
 السمتي، مجتمعة وكافية لقياس كيفية اختالف مسار البئر االتجاهي عن مساره المخطط.

124B2.14 سجالت البئر فيما يخص انحراف الفتحة الفني 
الفني في سجل البئر. ويمثل "سجل انحراف الفتحة الفني" سجالً ينقل خطة البئر االتجاهية وانحرافاتها الهندسية  تتمثل طريقة مرئية لتقديم انحراف الفتحة

ارات االتجاهية الفعلية المقترنة. وتزّود سجالت انحراف الفتحة الفني المشّغل بآلية متفوقة لرصد و/أو "تصنيف" أداء التحكم االتجاهي، وهي تزود الحف
 جة لترشيد إعدادات األداة أثناء الحفر.بمعلومات حر

  
نحرافات بالمعنى وكما هو متوقعاً، فإن قيم انحراف الفتحة الفني يتم تخطيطها مقابل العمق الفعلي المقاس. ويعالج سجل انحراف الفتحة الفني العمودي اال

، ومكونات انحراف الفتحة الفني: االنحراف العمودي المقاس والتغير "العمودي". وهو يقدم قيم مخططة وفعلية النحراف ثقب البئر وَميله الحاد السريع
ي االنحرافات النسبي في االنحراف العمودي واالنحراف الَميلي المقاس، والتغير النسبي في االنحراف الَميلي. ويعالج سجل انحراف الفتحة الفني األفق

بئر وَميله الحاد السريع، ومكونات انحراف الفتحة الفني: االنحراف األفقي المقاس والتغير بالمعنى "األفقي". وهو يقدم قيم مخططة وفعلية لسمت ثقب ال
 النسبي في االنحراف األفقي واالنحراف السمتي المقاس، والتغير النسبي في االنحراف السمتي.

  
ية القياسية. بعد ذلك، ومع بدء الحفر، يكون "الجزء الفعلي" يمكن إنشاء سجالت انحراف الفتحة الفني قبل الحفر كي تُقدم الخطة مثل التخطيطات االتجاه

عمودي  لسجالت انحراف الفتحة الفني يتم تخطيطها وينكشف أداء التحكم االتجاهي. ويحتوي قسم التذييل لسجل انحراف الفتحة الفني أيضاً على قسم
 قياسي وتخطيطات اتجاهية لعرض الخطة.

  
ط الخطي/المنحني ثالثي األبعاد/التعقيد ثنائي األبعاد، فإن مسار الهدف هو دائماً خط الصفر العمودي الوحيد في وبغض النظر عن مسار البئر المخط

 مساري سجل انحراف الفتحة الفني األيمنين. 

171B1.2.14 رؤوس سجل بئر انحراف الفتحة الفني 
العمودي وسجل انحراف الفتحة الفني األفقي في المسار األيسر  إلى جانب العمق المقاس، يتمثل تماثل الخصائص بين سجل انحراف الفتحة الفني

لفعلي األعماق الداخلي. هنا، يتم إنشاء رسم بياني للميول الحادة المخططة والفعلية. وتنقل العالمات الدائرية غير المعبأة في منحنى الَميل الحاد ا
 نى الَميل الحاد المخطط تغييرات نقطة حرجة في خطة البئر (مثل، منحني إلى مستقيم).بالمسوحات االتجاهية. وتنقل العالمات الدائرية المعبأة في منح

190B1.1.2.14 رأس سجل انحراف الفتحة الفني العمودي 
 يحتوي قسم رأس سجل انحراف الفتحة الفني العلوي على إحصاءات تلخيصية أساسية. وهو يتضمن:

 
 لطول المقاس المخطط لفتحة الحفر. وتشير هذه القيمة إلى "تكاليف" التذبذب حول حجم الثقب الفعلي المحفور ناقص ا - عمق مقاس زائد

المسار المخطط. ولكن يمكن أن تكون هذه القيمة في حاالت خاصة سالبة. ويمكن مالحظة هذه على سبيل المثال عند إفالت فتحة بئر إلى 
  ة.عمودية مع ميول حادة سريعة تتجاوز الميول الحادة السريعة المخطط

 
  القيمة المطلقة المتوسطة لالنحراف العمودي المقترنة مع محطات مسح حقيقية على مدى  - االنحراف العمودي المقاس المطلق المتوسط

  طول ثقب الحفر الذي تم إنشاء سجل انحراف الفتحة الفني من أجله. وتشير القيمة األصغر عادةً إلى أداء تحكم اتجاهي أفضل.
 

 القيمة المطلقة المتوسطة لالنحراف الَميلي المقترن مع محطات مسح حقيقية على مدى طول  - ي المقاس المطلق المتوسط االنحراف الَميل
  ثقب الحفر الذي تم إنشاء سجل انحراف الفتحة الفني من أجله. وتشير القيمة األصغر عادةً إلى أداء تحكم اتجاهي أفضل.

 
 قيم الشبكة لمسارات انحراف الفتحة الفني كنتيجة للقياس التلقائي. على سبيل مثال الرأس أدناه، فإن تنقل  - قيم شبكة انحراف الفتحة الفني

  درجة. 2قدم، وقيمة الشبكة لمسار االنحراف الَميلي هس  20" تعني أن قيمة الشبكة لمسار االنحراف العمودي المقاس هي 2~20"
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رجي وانحراف فتحة البئر الفعلية. يُعرض انحراف الثقب بالمعنى "العمودي" في مساَرين أيمنين. يعرض الرسوم البيانية المخططة للمسار األيسر الخا
أزرق) والتغير النسبي في االنحراف العمودي (التغير النسبي في االنحراف -المسار األيمن الداخلي االنحراف العمودي (انحراف عمودي مقاس

أزرق) والتغير النسبي في االنحراف الَميلي (التغير النسبي في -ارجي االنحراف الَميلي (انحراف َميلي مقاسأحمر). يعرض المسار األيمن الخ-العمودي
 أحمر). -االنحراف الَميلي

  
ي، يتوسط خط (أخضر) صفر كل مسار من مساَري انحراف الفتحة الفني. وكي يتمّكن مسار الحفر الفعلي من تتبّع المسار المخطط بالمعنى العمود

لي تعقّب يجب على االنحراف العمودي المقاس، التغير النسبي في االنحراف العمودي، االنحراف الَميلي المقاس، والتغير النسبي في االنحراف الَميف
 خطوطها الصفرية المطابقة.

191B2.1.2.14 رأس سجل انحراف الفتحة الفني األفقي 
 ي نفس قيم العمق المقاس الزائد وإحصاءات أخرى أساسية بما في ذلك:يحتوي قسم الرأس العلوي لسجل انحراف الفتحة الفني األفق

 
 القيمة المطلقة المتوسطة لالنحراف األفقي (االنحراف األفقي المقاس) المقترنة مع محطات  - االنحراف األفقي المقاس المطلق المتوسط

ي من أجله. وتشير القيمة األصغر عادةً إلى أداء تحكم اتجاهي مسح حقيقية على مدى طول ثقب الحفر الذي تم إنشاء سجل انحراف الفتحة الفن
  أفضل.

 
 القيمة المطلقة المتوسطة لالنحراف السمتي (االنحراف السمتي المقاس) المقترنة مع محطات  - االنحراف السمتي المقاس المطلق المتوسط

فني من أجله. وتشير القيمة األصغر عادةً إلى أداء تحكم اتجاهي مسح حقيقية على مدى طول ثقب الحفر الذي تم إنشاء سجل انحراف الفتحة ال
  أفضل.

 

 
 

يعرض المسار  الرسوم البيانية المخططة للمسار األيسر الخارجي وسمت فتحة البئر الفعلية. يُعرض انحراف الثقب بالمعنى "األفقي" في مساَرين أيمنين.
أحمر). يعرض -أزرق) والتغير النسبي في االنحراف األفقي (التغير النسبي في االنحراف األفقي-ساأليمن الداخلي االنحراف األفقي (انحراف أفقي مقا

-أزرق) والتغير النسبي في االنحراف السمتي (التغير النسبي في االنحراف السمتي-المسار األيمن الخارجي االنحراف السمتي (انحراف سمتي مقاس
 أحمر). 

  
من مساَري انحراف الفتحة الفني. وكي يتمّكن مسار الحفر الفعلي من تتبّع المسار المخطط بالمعنى األفقي، فيجب يتوسط خط (أخضر) صفر كل مسار 

خطوطها  على االنحراف األفقي المقاس، التغير النسبي في االنحراف األفقي، االنحراف السمتي المقاس، والتغير النسبي في االنحراف السمتي تعقّب
 الصفرية المطابقة.

172B2.2.14 مسارات انحراف الفتحة الفني 
لمسح تُعرض تنبؤات االنحراف العمودي المقاس واالنحراف األفقي المقاس في سجالت انحرف الفتحة الفني كخطوط سوداء ثخينة تمتد من عمق محطة ا

 داد األداة االتجاهية خالل عمليات الحفر.األخير. تعد مسارات انحراف الفتحة الفني مفيدة للحفارات االتجاهية خالل قيامها بترشيد تعديالت إع
 

من  وتزّود أدناه معادالت إسقاط انحراف الفتحة الفني بالمعنى العمودي (انحراف عمودي مقاس) وبالمعنى األفقي (انحراف أفقي مقاس). وفي أي
  ".nالية عند محطة المسح األعمق "قدم عمق مقاس) بشكل يتجاوز القيم المعروفة الح 100طول اإلسقاط (مثل،  delMDالحاالت، يمثل 
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 في المعادالت أعاله. 1000بدالً من  304.8دم مالحظة: بالنسبة للنظام المتري، استخ

 
شكل معيّن. وما  ورغم أن معادالت إسقاط انحراف الفتحة الفني خطية، فهذا ال يعني أن مسارات البئر المخططة أو الفعلية تُقاس خطياً أو دائرياً أو بأي

تراض صالح تماماً غالباً فوق مسافات قصيرة. ومن الواضح أن التنبؤ يُفتَرض هو أن التغير النسبي في االنحراف ثابت فوق طول اإلسقاط. وهذا االف
وبالتالي في والتفسير المرئي الالحق يؤثران على عمليات تحكم إعداد األداة التي تقوم بها الحفارة االتجاهية، والتي ستؤثر في مسار البئر الفعلي 

 مواصفات انحراف الفتحة الفني الفعلية التي تنكشف.

125B3.14 لة سجالت البئر النحراف الفتحة الفنيأمث 
ثم تحويلها إلى ملفات صور بتنسيق  SESسجالت البئر النحراف الفتحة الفني العمودي واألفقي لثالثة آبار مقدمة أدناه. تم إنشاء هذه السجالت بواسطة 

JPEG.انقر الصورة المصغرة للتكبير. جميع البيانات هي من آبار فعلية . 
 

 حفر ثانوي اتجاهي ثنائي األبعاد حفر ثانوي أفقي ثالثي األبعاد ثالثي األبعاد حفر ثانوي أفقي

 قدم 1000بوصة /  1.5 متر 300سنتي متر /  5 قدم 1000بوصات /  3

  

  

  

 

126B4.14 انحراف الفتحة الفني وإرشاد التوجيه االتجاهي 
 .هنارقة مشابهة ). ويمكن العثور على وانقر هنا( 1999تم نشر مقالة فنية حول انحراف الفتحة الفني في عام 

 
باستخدام انحراف الفتحة الفني ونظام تحكم مستند إلى قيم متعددة والذي تم تسجيل براءة اختراعه في  SESيتم احتساب إرشاد التوجيه االتجاهي لـ 

). ويمكن انقر هنا( 2003في عام  SES). تم نشر مقالة فنية حول إرشاد التوجيه االتجاهي لـ هنا انقر ( 2000في عام  الواليات المتحدة األمريكية
 .هناالعثور على ورقة مشابهة 

 
 . SESمات حول إرشاد توجيه لمزيد من المعلو SESإرشاد توجيه  4.12 يرجى مراجعة 

 

http://www.makinhole.com/images/PDF/Stoner_DeviationLogNewFormulaeAidDirectionalDrillers.pdf
http://www.makinhole.com/images/PDF/HoleDeviationIsDefined.PDF
http://www.makinhole.com/images/PDF/Stoner_NumericalControlUnitForWellboreDrilling.pdf
http://www.makinhole.com/images/PDF/Stoner_FuzzyLogicForDirectionalSteering.pdf
http://www.makinhole.com/images/PDF/FuzzyLogic4DirectionalSteering.pdf
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15B15للمهندسين . صور التصّدعات 
نحن جميعاً نعرف الكليشيه (العبارات المكررة) حول الصور والكلمات. لقد قيل ما فيه الِكفاية وال حاَجة  هذا القسم مخصص بشكل أساسي للمهندسين. 

 إلضافة أّي شيء.

192B1تسلسل طفل صفائحي (-حجر جيري جوراسي( 

 
  /http://www.sealsinternational.comطَت الصورة بواسطة غرانت م. سكيرليك، أُلتق

ر  تصوَّ
 إشارة غاما.

http://www.sealsinternational.com/
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193B2تسلسل طفل صفائحي (-حجر جيري جوراسي( 

 
  ttp://www.sealsinternational.com/hأُلتقطَت الصورة بواسطة غرانت م. سكيرليك، 

 

http://www.sealsinternational.com/
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194B) 1تصّدعات( 

 
http://www.northseattle.edu/  

تصّور 
 إشارة غاما.

http://www.northseattle.edu/
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195B) 2تصدعات( 
 "المحلي" يمكن أن يكون عكس "اإلقليمي".

 

 
  http://www.glossary.oilfield.slb.com/en/Terms/f/fault.aspxأُلتقطَت الصورة بواسطة ت. ن. ديغز، 

 
 
 
 

 ‘إقليمي’منحدر 

 ‘الكتلة’منحدر 

http://www.glossary.oilfield.slb.com/en/Terms/f/fault.aspx


 SES v5.11 

©1999-2015 STONER ENGINEERING LLC 203 www.makinhole.com 

196B) 3تصّدعات( 
 التصّدع األول لن يُكتَشف

 

 
  http://www.glossary.oilfield.slb.com/en/Terms/f/fault.aspxأُلتقطَت الصورة بواسطة غوردن بيري، 

ر تصوّ 
 إشارة غاما.

http://www.glossary.oilfield.slb.com/en/Terms/f/fault.aspx


 SES v5.11 

©1999-2015 STONER ENGINEERING LLC 204 www.makinhole.com 

197B) 4تصّدعات( 
ين "صورة للتصّدع في الطبقات الكريتاسية في جنوب غرب مارمارث، داكوتا الشمالية. العرض المقطعي آلثار التصدع مكشوف في جانب المنحدر (ب

 السهَمين)."
 

 
 . ديال، بقلم بول إيNDGSالنشرة اإلخبارية 

https://www.dmr.nd.gov/ndgs/documents/newsletter/2001Winter/PDF/smlsclW01.pdf  

https://www.dmr.nd.gov/ndgs/documents/newsletter/2001Winter/PDF/smlsclW01.pdf
https://www.dmr.nd.gov/ndgs/documents/newsletter/2001Winter/PDF/smlsclW01.pdf
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198B) 5تصدعات( 
 أكثر من اللزوم من التفاصيل؟ أنه اقترباختصاصي جيولوجيا "شجاع"، أو 

 

 
http://folk.uib.no/nglhe/StructuralGeoBook.html  

 
 
 

 .هنايمكن العثور على المزيد من الصور والمعلومات حول تصدع الصخر 
 
 
 

http://folk.uib.no/nglhe/StructuralGeoBook.html
http://folk.uib.no/nglhe/StructuralGeoBook.html
https://www.wou.edu/las/physci/taylor/es406_structure/TM_chap4_Faults.pdf
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16B16أسرار مهنة التوجيه الجيولوجي . 
 واآلخر عام. SESيحتوي هذا الفصل على مواضيع مهمة جداً متعلقة بالحفر األفقي والتوجيه الجيولوجي الفني. بعض المحتوى خاص بـ 

127B1.16 لتوجيه الجيولوجيمقدمة أساسية ل 
ا ضمن أو قرب طبقات صخرية مفضلة. وفيما يُجرى التحليل التفسيري أثناء الحفر أو بعده، يحدد هو َحفر حفرة بئر أفقي يقع مثالِيًّ  التوجيه الجيولوجي

ية. وتم في التوجيه الجيولوجي ويتواصل حول موقع العمق االستراتيجرافي لحفرة البئر جزئياً بواسطة تقدير تركيبة الطبقة الرسوبية الهندسية المحل
التوجيه بشكل أساسي بواسطة اقتطاع عينات، سجالت بئر ورقية، خارطات، ورسومات/احتسابات تقريبية. أما الماضي إجراء التوجيه الجيولوجي 

 فيقوم بإقحام أبعاد أكثر من المعلومات، بما في ذلك المعرفة الدقيقة من بيانات الحفر نزوالً وطرق الترابط الكّمية.  الجيولوجي الحديث
 

الجيولوجي اليوم بتقدير واضح يقارب الحقيقة حول موقع الطبقات الرسوبية الجيولوجية القريبة ذات الصلة بحفرة وفي نهاية المطاف، يزّود التوجيه 
ائل من الصخرة البئر والنظام اإلحداثي، وهو يساعد أيضاً في توضيح إنجاز حفرة البئر/الصخرة ومراقبات النفط/الغاز/الماء/تدفق المقتطع البترولي الس

 جيولوجي جانبي. تنقيبدث تركيبياً بين اآلبار العمودية غير معروف. ويعد الحفر األفقي وإليها. وما يح

128B2.16 التوجيه الجيولوجي الكمي 
. وتفترض المقاربة األولى بفعالية أن بروفايل سجل البئر لتقييم مقاربتين فنيتين أساسيتينتتبع تحاليل التوجيه الجيولوجي الكمي غالباً مقاربة من 

معروف على امتداد مسار فتحة البئر الفعلية فيما تفترض المقاربة األخرى بفعالية أن بروفايل سجل البئر لتقييم التكوين  العمودي) FE( التكوين
 معروف. وبغض النظر عن المقاربتين، يوجد عادةً واحد أو عدد قليل جداً من سجالت البئر ذات التحكم الموزع على نحو متفرق في االستراتيجرافي

 محيط الحفر المباشر.
  

العمودية على امتداد  االستراتيجرافية أكثر ثباتاً نسبياً من الثخانةوفي معظم اإلعدادات الجيولوجية آلبار النفط والغاز العمودية التجارية تعد الثخانة 
ودية للطبقة الرسوبية بحكم طبيعتها على ثخانة المنحدر مسار حفرة بئر أفقي ألن منحدرات الطبقة الرسوبية والتصدعات يتم عبورها. وتعتمد الثخانة العم

مقابل المنحدر  والثخانة االستراتيجرافية في موقع الخارطة محور االهتمام، وهي عالوة على ذلك معقّدة عند األخذ بعين االعتبار سمات المنحدر الحقيقي
، مصادفةً و/أو عن قصد، يساراً وتنعطف يميناً في عرض الخارطة. وفي العديد من الظاهر وحقيقة أن مسارات حفرة البئر ثالثية األبعاد الحقيقية تنعطف

ون في الحقيقة ثابتة اإلعدادات الجيولوجية المعقدة تركيبياً (أي، تغيّر المنحدر) فوق أطوال حفرة بئر أفقية نموذجية، فإن الثخانة االستراتيجرافية قد تك
الهبوط والثخانة  بعددرجة سمتية  40معروفة بيقين كاٍف. في المقطع العرضي أدناه تنعطف حفرة البئر يميناً حوالي  بفعالية أو ميولها التثخينية/الترقيقية

) تعتمد طبعاً على المنحدر ولذلك TVT) ثابتة على نحو كامل وشامل بالنسبة للطبقات فيما الثخانة العمودية الحقيقية (TSTاالستراتيجرافية الحقيقية (
ة ر. المحصلة الختامية... الثخانة العمودية الحقيقية ستتغير دائماً ألن المنحدر يتغير دائماً؛ ولكن هذا ال يسري بالضرورة على الثخانفإنها تتغي

 االستراتيجرافية الحقيقية.
 

 
 

ر أفقي محلي في نطاق العمق بناًء على ذلك وبشكل عام، عند محاولة مقاربة تركيب/منحدر، فإن تحليل بيانات تقييم التكوين عند مستوى بئ
) وإجراء منطق توجيه VerticalDepth ≠ ∆StratigraphicDepth∆( العموديعلى ما هو عليه في نطاق العمق  يتفوق االستراتيجرافي

 .)MeasuredDepth ≠ ∆VerticalSection∆جيولوجي رياضي ثالثي األبعاد هو أفضل من تخطيط المسطح العمودي ثالثي األبعاد (
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129B3.16 غموض القياس العمودي 
المقترب —SESعند التفكير في القياس العمودي خذ بعين االعتبار ما يلي: َرجفي/زلزالي، سجل بئر عمودي، واللب. القياس العمودي للتوجيه الفني لـ 

القياس قرب زات وميول تركيبية عند ال عجب أن يتم اكتشاف مي بين سجل البئر العمودي واللب.هو —من الهبوط والذي ضمن أطوال كبيرة من الجانب
 عن طريق والتي لم يكن باإلمكان مالحظتها عند القياس النموذجي االرتجاجي أو قياس الحقل الكامل ثالثي األبعاد، إذ أن هذا ال يمكن اكتشافه إال اللب

 الحفر األفقي. 
 

عمودية، واالتجاهية وحتى األفقية. وتخضع هذه المقتطفات جميعها إلى عملية يتم معايرة التحاليل الزلزالية وخارطات المحيط باقتطافات من اآلبار ال
بخصوص مواقعها ثالثية األبعاد العالمية الحقيقية، ويتم دمج حاالت عدم اليقين هذه ضمن عملية تشبيكية تُنشئ نموذجاً لألسطح  الغموض اإلهليلَجي

لجوية المتناثرة لنقاط التحكم (مقتطفات)، باألخص ضمن بيئة منحدر طبقة رسوبية إقليمية منخفضة بتجاعيد أخطاء ال سبيل إلى معرفتها. وتعتّم العينات ا
 على امتداد حفرة البئر األفقية الجديد جداً. غموض الميل التركيبي عند قياس اللب القريب

 
 Yو   Y±°X° ن نماذج ثالثية األبعاد لكامل الحقل التي هيبكلمة أخرى، فإن دقة منطقة الحفر المهيأة (عبر إزالة المواد الرسوبية. الخ.) مسبقاً م

—"instantaneous dip! عالوة على ذلك، فإن "20°أو  0°يساوي  Xسواء كان  2° إلى 0.5°(انحراف قياسي واحد) يمكنها بسهولة أن تكون 
! Yمضروباً بـ  X ± 2-5 يمكن أن يكون غالباً —ألقدامفوق عشرات إلى مئات ا SESما تم معايرته بواسطة ومنحدر كتلة الطبقات ثالثية األبعاد؛ 

  . 2°بـ  صاعد-منحدر، ولكن ما شاهدناه في معظم األوقات كان  °3بـ  نازل-منحدرفعلى سبيل مثال حقيقي، "من الزلزالية نتوقع كلياً مشاهدة 
 

 
 

ثالثية األبعاد، وهذا بطبيعته غير عملي بسبب غموض النمذجة  ةمنفصل عن الدقة المطلقفي أن التحليل  SESميزة التوجيه الجيولوجي لـ وتكمن 
إلى العالمات الجيولوجية الموجودة  بالنسبةالكبير النسبي قرب قياس اللب. وأحجام المجسم اإلْهلِيلَِجي أصغر حجماً إلى حد كبير ألن التفسير يتم معايرته 

لمسح المطلق أو خارطة محيطية سيئة من سوء اكتشاف بئر قريب أو عالم أكثر تعقيداً من في عمق الهبوط؛ ويمكن لُجلبة جذع تدوير سيئة أو أخطاء ا
نسبياً" نقوم "بالتركيز على الجائزة" وندع  المحيطية أو الزلزالية الوفاء عند قياس قريب من اللب. كل هذا ال يهم. في هذا "العالم ذو المقياس الُمَصغَّر

ية األبعاد المطلقة الحقاً. ليس هناك تقدير لواقع جيولوجي جانبي ذو مقياس مصّغر، والذي يراه الَحفر األفقي، أفضل لآلخرين معالجة دقة النمذجة ثالث
ر من التوجيه الجيولوجي الفني.  مما يتطوَّ

130B4.16 تفسير الهبوط المبكر 
ط وجزء الطبقة الُمنتجة لبئر مجانِب. غير أنه مع عبور آفاق للترابط االستراتيجرافي عند الحفر عبر جزء الهبو بإرشاديزود السجل النمطي لبئر مجانب 

اسة. بناًء عليه، مختلفة من حاالت فتحة البئر القريبة من العمودية إلى القريبة من األفقية، فإن اختراق حفرة البئر هي عيّنة فريدة من صخرة وإشارة مق
 تفسير اإلشارة القادمة من الهبوط.  "فكر كاختصاصي جيولوجيا" بدالً من ُمهَيِّئ منحنى هندسي عند

 

الفني الصورة التركيبية المعايرة هي حقيقية بقدر صحة تعيين إشارة انحراف الفتحة الفني. بكلمة أخرى، إذا ناسب تعيين إشارة انحراف الفتحة 
")curve match الواقع. ") بصورة جيدة لكنه ال يمثل الواقع، عندها لن تعكس الصورة التركيبية الناتجة 

 
منحنى) وقد تساعد االستشارة/عرض سجالت نمطية مجانبة متعددة في نقل مستوى الثخانة واختالفية خاصية اإلشارة المتوقعة أثناء الهبوط (َحفر ال

وحيد إلرشاد جميع وضمن الطبقة الُمنتجة (الحفر الجانبي). ولكن غالباً ما يُستخدم نمط سجل بئر اختراق الخّزان العمودي األقرب كسجل نمطي 
وفي مناطق التوقعات.  في كال الحالتين، في حالة استخدام سجل نمطي منفرد أو متعدد، فإن االختالفات بين السجل النمطي و"الفعلي" يجب معالجتها. 

 التغايُّر الجيولوجي العام المنخفض هناك مشاكل صغيرة؛ ولكن في مناطق عديدة اللعب بهذا الترف غير متوفر.
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ددة ممكنة يتعامل محللو التوجيه الجيولوجي مع اختالفات الثخانة بين السجل النمطي و"المثبَّت" عند َحفر المنحنى؟ تعتمد اإلجابة على عوامل متع كيف
 ولكن مجموعة خيارات الحل تتضمن تطبيق واحدة أو أكثر من التركيبات للتقنيات التالية:

 
• "Fake faultافظة على منحدر كتلة طبقات ثالثية األبعاد إقليمي أو صفر، ولكن ما يبدو كتصدع في نطاقات " (التصدع المزيف) (تتم المح

 منحدر)العمق االستراتيجرافي النسبي يتم إدخاله بين كتلتي طبقات ثالثية األبعاد متجاورتين لمعالجة تفاوت الثخانة فيما يتم تقييد تفاوت ال
• "Unrealistic dip" بقات ثالثية األبعاد مختلفة/كبيرة إلى حد كبير في درجة الضخامة مما هو موجود فعلياً (بعض منحدرات كتلة الط

 على األرجح، ولكن تعيين انحراف الفتحة الفني "يطابق" السجل النمطي والعمق االستراتيجرافي يكون بالتالي متعقَّب عموماً.
• "Tie-onاختالفات تعيين انحراف الفتحة الفني للحفر الصاعد "السيئة"؛ الربط  " (تتم مطابقة/إطباق اإلشارة األعمق الحالية؛ يتم تجاهل

 درجة، باستخدام منحدر متوسط إقليمي قبل ذلك) 60قدم من انحراف الفتحة الفني أو من َميل حفرة البئر حوالي  100النهائي حوالي 
 

كتلة الطبقات ثالثية األبعاد فيما يُترك المنحدر وسمت اتجاه المنحدر  "، يتم ضبط فقط العمق العمودي الحقيقي لنقطة تحكمTie-on" مع استخدام طريقة
 ثابتَان عند قيمة متوسطة إقليمية فوق منطقة الحفر. 

 

، ولكنها ليست بالضرورة األكثر تناسباً من ناحية المنظر وال هي المنحنى أكثر التقنيات دقة واستعماالً تشغيلياً " Tie-onوقد تكون طريقة "
درجة) على تدّرج  50قدم انحراف الفتحة الفني أو َميل فتحة بئر ~ 100متعة في نطاق انحراف الفتحة الفني. وتعتمد األرقام التقريبية المزّودة (~األكثر 

محلل التوجيه  بناء حفرة البئر في تغير المنحنى والتغاير الجيولوجي. ويمكن أن يساعد عرض/استخدام السجالت النمطية خالل الهبوط أيضاً في تذكير
 الجيولوجي أو زبون المحلل بتغيّرات ثخانة الحفر الصاعد في المنطقة.

 
ُمناٍف (وكذلك العمل على أساسها بحفارة اتجاهية) بخصوص "أين ستأتي الطبقة الُمنتجة" يمكن أن يكون  مبكر جداً الوصول إلى استنتاجات حتمية بشكل 

ة ير بالثخانة. وقد تكون للمناطق فوق الطبقة الُمنتجة صفات ثخانة متفاوتة ومختلفة تماماً عن الطبقة الُمنتجة. لحسن إذا كان هناك تفاوت كب للفائدة المرُجوَّ
لمتدرب الحظ، مع تطّور فهم صفات اإلشارة وفهم الميول التركيبية الصغيرة/المحلية وصقل خبرة التوجيه الجيولوجي ضمن حقل معيّن، فإن الطاقم ا

 ي وما هو ليس طبيعي، كما يعرف كيفية التصّرف على نحو أفضل.يعرف ما هو طبيع
 

الجيولوجي. يرجى وفيما يلي أمثلة عن تفسير الهبوط المبكر إلظهار التقنيات الثالث آنفة الذكر لمعالجة تفاوتات ثخانة الحفر صعوداً في تفسير التوجيه 
اس إلى األمام! الجزء األخير من مرحلة الهبوط هو األكثر حرجاً وهو أكثر ثباتاً عادةً. قدم للعمق المق 8880مالحظة أن التفسيرات التالية مماثلة من 

ال يُعرض في معظم طفيف األهمية إلى حد كبير وبالتالي  الهبوط المبكر جداً ولحسن الحظ، عندما يصبح َميل حفرة البئر عالياً بشكل كبير، يصبح تقدير 
 .لموزعةالحاالت عن عمد في المقاطع العرضية ا
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 " (التصّدع المزيف)Fake Faultمثال تفسير هبوط "
الجنوب  ° 2قدم لعمق مقاس. المنحدر الحقيق اإلقليمي هو تقريباً  9400قدم لعمق مقاس وأفقي عند  8100مالحظة: المقطع العرضي هو العمق العمودي الحقيقي مقابل العمق المقاس. البئر عمودي عند 

 االنحداري.
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 " (المنحدر غير الواقعي)Unrealistic Dipير هبوط "مثال تفس
الجنوب  ° 2قدم لعمق مقاس. المنحدر الحقيق اإلقليمي هو تقريباً  9400قدم لعمق مقاس وأفقي عند  8100مالحظة: المقطع العرضي هو العمق العمودي الحقيقي مقابل العمق المقاس. البئر عمودي عند 

 االنحداري.
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 درجة)  60قدم من انحراف الفتحة الفني او َميل حفرة البئر حوالي  100(تجاهل اختالفات الَحفر الصاعد؛ الربط النهائي هو حوالي  "Tie-on"مثال تفسير هبوط 
الجنوب  ° 2قاس. المنحدر الحقيق اإلقليمي هو تقريباً قدم لعمق م 9400قدم لعمق مقاس وأفقي عند  8100مالحظة: المقطع العرضي هو العمق العمودي الحقيقي مقابل العمق المقاس. البئر عمودي عند 

 االنحداري.
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131B5.16 المنحدر مقابل الثخانة 
والثخانة االستراتيجرافية الحقيقية  المنطقة الُمنتجةبعد هبوط البئر... بواسطة حفر فتحة أفقية وتحليل إشارة التسجيل أثناء الحفر، ال تكون خصائص 

حقيقية (واتجاهها) على مدى عشرات إلى مئات من األقدار محددة رياضياً، أي ال تكون كمياتها معروفة وال يمكن حلّها. فهي ومنحدر الطبقة الرسوبية ال
تناداً إلى خصائص مقترنة. بناًء عليه، فنحن نفترض أن نعرف واحداً (عادةً الثخانة االستراتيجرافية) ونعاير/نحل اآلخر (منحدر) ألن هذا منطقي اس

ثقة ويمكن ت الطبقة الُمنتجة التجارية لحقل النفط والغاز وألن هذه العملية تؤدي إلى حل، رغم أنه ليس فريداً، كافياً التخاذ قرارات حتمية ووامتغيّرا
 الدفاع عنها.

 
م تعيين ثخانة كتلة الطبقات على امتداد حفرة البئر األفقية. ويت تفسير ثخانة متغيّر SESفقد يفرض محلل التوجيه الجيولوجي بواسطة ومهما يكن، 

األبعاد أن يكون لها  ثالثية األبعاد والتي هي الثخانة االستراتيجرافية الحقيقية بواسطة كتلة الطبقات ثالثية األبعاد وبالتالي يمكن لكتل الطبقات ثالثية
قداراً كبيراً من تحكم البئر العمودي المجانِب متاحاً عادة للدفاع ثخانات مختلفة. عند إجراء تفسير منطق متغيّر للثخانة االستراتيجرافية الحقيقية، يكون م

كتلة الطبقات ثالثية األبعاد وثخانة الطبقة الُمنتجة  عن تطبيقه، باألخص إذا كان يتم وصف ترقيق أو تثخين الطبقة الُمنتجة األدنى واألكثر من العام.
 .المجانبة الثابتتين هما األكثر شيوعاً 

132B6.16 حنى الشائع عند المبتدئين: معايرة المنحدر بشكل مبكر جداً خطأ المن 
، ولكن ليس هناك َميل سحري)، يمكن أن تكون معايرة كتلة الطبقات ° 45إلى أن يتم الحصول على َميل كبير لحفرة البئر في المنحنى (ربما أكبر من 

العمودي الحقيقي، على أن تكون كتلة الطبقات ثالثية األبعاد معيّنة إلى صفر أو ثالثية األبعاد مستندة بشكل أساسي إلى نقطة تعديالت نقطة تحكم العمق 
تفسير الهبوط  4.16" (انظر Tie-onالقيمة المتوسطة اإلقليمية كما هو محدد من خارطة المحيط فوق منطقة الَحفر. وتُعرف هذه الطريقة بطريقة "

  ).المبكر
 

تعديالت المنحدر الظاهرة التجريبية لمقولة أنه "من المبكر جداً معايرة المنحدر" حساسة فوق الحد و/أو استجابة إشارة انحراف الفتحة الفني المتقلبة ل
استجابة إشارة " األفقي في مسار انحراف الفتحة الفني الداخلي/األيمن في شاشة مدوزن المعالم. وتتضمن End|Dipالمدخلة بواسطة سحب خط "

" بشكل كبير. ويتمثل السبب الرئيسي لهذا السلوك في أن رياضيات التوجيه الجيولوجي الفني لـ Start|TVDانحراف الفتحة الفني المتقلبة تحّرك خط "
SES لحقيقي مقابل محاور العمق ليست قابلة للتطبيق بشكل عام على ُحفَر البئر العمودية أو شبه العمودية. عرض حفرة البئر في العمق العمودي ا

 المقاس يمكنه إخفاء حالة الَميالن الموجودة لحفرة البئر، ولكن مدوزن المعالم يعرض دائماً الَميل عند العمق اإلجمالي.
 

ن إشارة انحراف تذّكر أن الصورة الطبقة الرسوبية التركيبية المعايرة هي حقيقية بقدر صحة تعيين إشارة انحراف الفتحة الفني. إذا ناسب تعيي
انحراف الفتحة الفتحة الفني بصورة جيدة لكنه ليس الواقع، عندها لن تعكس الصورة التركيبية الناتجة الواقع. إذا تتطلب "فرض" مطابقة إشارة في نطاق 

ما زال منخفضاً جداً لمعايرة المنحدر  الفني منحدراً غير واقعي وهو ليس الوضع الذي يتم مناقشته في القسم التالي، فعندها قد يكون َميل حفرة البئر
أن الحساسية العامة  بفعالية أو قد ال يكون السجل النمطي ممثَّالً بشكل جيد في المرحلة الحالية من التقدم نحو المنطقة الُمنتجة. تقتضي طبيعة الرياضيات

 قلبة تزداد سوءاً إذا كانت حفرة البئر غير أفقية.لـ "فرض" مطابقة ثخانة خاطئة ومراقبة استجابة إشارة انحراف الفتحة الفني المت

133B7.16 خطأ المبتدئين الجانبي: المالءمة الزائدة/المالءمة الناقصة 
بيقين الموقع االستراتيجرافي وقد يخفي  حساً مزيفاً جعل كتل الطبقات ثالثية األبعاد قصيرة جداً بصورة متكررة قد يعطي محلل التوجيه الجيولوجي 

ة التقدير الجيد للواقع المطلوب بشدة. وفي المقلب اآلخر، فجعل كتل الطبقات ثالثية األبعاد طويلة جداً مع تكرار أكثر من الالزم إلعاد فرصة مراقبة
غوزة. إذا لْ تعقّب اإلشارة في نطاق انحراف الفتحة الفني يمكنه إخفاء معلومات تركيبية مهمة موجودة بشكل جلي إال أنها مخفية بواسطة تلطيخ قطع األ

  زاد أي شيء أكثر من الالزم لن يكون مفيداً!
 

. وهذا يتطلب المداومة معايرة كتلة الطبقات ثالثية األبعاد بحيث تكون طويلة قدر اإلمكان دون َدْفن اإلشارة المهمةوتتمثل القاعدة المتعارف عليها في 
ءمة أطوال مختلفة لكتل طبقات ثالثية األبعاد معاً. وفي أوقات أخرى خالل عمليات على استكشاف التفسير بفجوات تفسير مؤقتة أو حتى متراكبة، ومال

الحفر في البئر الحفر الحية، من الضروري المداومة على إجراء التفسيرات المتعددة الممكنة إلى أن يتم استحواذ إشارة حاسمة على نحو كاٍف بعد متابعة 
بدال كتل الطبقات ثالثية األبعاد العديدة السابقة بواحدة أو عدد قليل من كتل الطبقات ثالثية األبعاد مع وتحليل بياناته. وفي حاالت أخرى، يمكن است

 انكشاف تأكيد التفسير بمساعدة بيانات استراتيجرافية جديدة غنية بالمعلومات، كمعبر أو كشط حدودي مثالً.
 

أنه حكم أفضل ممارسات التوجيه الجيولوجي. إذ أن كيفية انعطاف الطبيعة بالنسبة للمقاييس ال يوجد طول موّحد لكتلة الطبقات ثالثية األبعاد الذي من ش
سبة إلى مناظر مطابقة العمودية واألفقية محور االهتمام تمثل متغيّراً، وهذا هو العامل الحاكم لطول كتلة الطبقات ثالثية األبعاد وكذلك تفضيل المحلل بالن

 منحنى السجل النمطي.

134B8.16  "Block of Clarity "– الشعور الهادئ بالوضوح 
كتل الطبقات ثالثية األبعاد سيكون أكبر بكثير من  لبعضيتغيّر اليقين بالموقع االستراتيجرافي على امتداد حفرة البئر األفقي. بكلمة أخرى، الثقة بالتفسير 

ّرف على اإلشارة النموذجية عند "كشط" طبقة رسوبية مجانبة أكثر من الحفر الكتل األخرى. وهذا عادي وال مناص منه. على سبيل المثال، قد يمكن التع
 في مكان آخر في "وسط" جزء شعاع غاما نظيف (أو متسخ) ثخين نسبياً لطبقة رسوبية.



 SES v5.11 
 
 

©1999-2015 STONER ENGINEERING LLC 213 www.makinhole.com 
 
 

 
وخالل هذه العملية قد يتم  ية.بتصميمه لتمكين عزل سريع ألجزاء إشارة فتحة البئر للمساعدة في العثور أين قد تكون الثقة بالتفسير عال SESتم إعداد 

) لكتلة MD_Startالمستخدم بداية العمق المقاس (أثناء تغيير —فاصل حفرة البئر دون تفسير محلي لموقع الطبقة الُمنتجة—فجوة العمق المقاس إدخال
ى جزء اإلشارة الذي تم التعّرف عليه. وتُمأل ) لكتلة طبقات ثالثية داخلية) والتركيز علMD_Endالطبقات ثالثية األبعاد (أو نهاية العمق المقاس (

" (شفرة أوكام)...أن التفسير الجيولوجي Occam's razorالفجوة الحقاً عادةً بواحدة أو أكثر من كتل الطبقات ثالثية األبعاد ويتم معايرتها مع تذّكر "
 األسهل هو األفضل.

 

إلى مطابقة إشارة عظيمة في نطاق  ع االستراتيجرافي مؤكد بصورة عالية استناداً الموقمع فاصل حفرة البئر حيث  "الشعور باليقين"تطابق يو
من جميع  )االستكشاف" (اختبارات sniff testsلجميع "العام  واالجتيازانحراف الفتحة الفني، النطاق التركيبي الذي يقوم على منطق غير منقوص، 

وفي الحقيقة، يمكن المحاججة أن تحليل التوجيه " إرشاداً باتجاه التوجيه الجيولوجي. ور باليقينالشعزود "يكنة. وفي حاالت كثيرة مصادر البيانات المم
، بحيث عندما يتم "الوصل" على نحو كامل فوق الطول الوضوح أو اليقين"كتل "الجيولوجي الفني هو فعالً عملية التعّرف على أكثر عدد ممكن من 

 تقديره بدقة.الكامل لحفرة البئر، يتم عرض الواقع و
 

حول السلوك التركيبي  تكّهناً  ويتضمن تغيير مسار البئر المخطط دائماً تحديد الواقع بدقة وبثقة عالية ينبغي أن يسبق عادةً أي تغيير لمسار بئر مخطط، 
وة األولى للتوجيه الجيولوجي. وتزيد للصخرة في مقدمة لُقمة الحفر.  وفي الواقع، يمثل التمتين بيقين عالي المستوى ما حدث خلف لُقمة الحفر الخط

ها جيدة، وذلك المالحظات المتكررة للواقع الجيولوجي في ممارسة تجارية معينة فرص المتكهِّن التخاذ قرارات فيما يخص التوجيه والتي يتبين الحقاً أن
 يعود إلى أن الوقائع الجيولوجية تتكرر غالباً.

135B9.16 "TraceBack"  (التعقّب) –ه الجيولوجيأفضل صدي  ق للموجِّ
ه الجيولوجي.  يدعى محلل التوجيه الجيولوجي أحياناً الموجِّ

"Traceback"  (التعقّب) هو اسم ُمعطَى لجزء تعيين إشارة
-انحراف الفتحة الفني الذي يلتقط العبور االستراتيجرافي نزوالً 

نزوالً فوق فاصل حفرة بئر متواصل. تتعقّب -صعوداً أو صعوداً 
فوق نفسها عند منحدر معيّن. وعندما تكون المالحظة اإلشارة 

دقيقة فإنها تمثل تقديراً ممتازاً لمنحدر كتلة الطبقات ثالثية 
األبعاد. ومع ضبط العمق العمودي الحقيقي لكتلة الطبقات ثالثية 

األبعاد العادية ثم الضرورية لمحاذاة اإلشارة عمودياً مقابل 
نهائية "كتلة الوضوح" التي تخدم السجل النمطي، تزّود النتيجة ال

كمرساة محلية حول ما الذي يجب توجيهه جيولوجياً. تعرض 
الصورة المجاورة تعقّب باللون األرجواني في نطاق انحراف 
 الفتحة الفني وكتلة الوضوح الخاصة به في النطاق التركيبي.

 
إذا كان منحدر الطبقة الرسوبية في الواقع ثابت ومسطح تقريباً، 

دها سيتم إثبات التعقّب بزيادة ثم انخفاض متناوب كافي للعمق عن
العمودي الحقيقي (أو انخفاض ثم زيادة) مقابل خلفية من تباين 

ويتم إثبات التعقّب بواسطة الموقع كاٍف لخاصية اإلشارة. إال أن التعقّب ال يحتاج بالضرورة المطابقة مع زيادة/خفض العمق العمودي الحقيقي المطلق! 
بناًء عليه، يمكن إثبات التعقّب أثناء ازدياد العمق  للطبقة الُمنتجة مع االنحدار الثابت. المُصاِدفالتقاطع  الستراتيجرافي المتغير النهائي بالنسبة إلىا

ي يحدث الستحواذ منحدر العمودي الحقيقي لحفرة البئر ولكن بمعدالت متغيرة (أو االنخفاض بمعدالت متغيرة) نسبة إلى جزء الواقع الجيولوجي الذ
  يمكن إثبات التعقّب فنياً في أي مكان على امتداد الجانب.ثابت فوق الفاصل نفسه. وهذا يعني أنه 

 
يمكن ويمكن أن يزّود صميم الهبوط بفرصة لمراقبة التعقّب، بل أن بعض المشغلين في بعض الطبقات الُمنتجة يخططون الهبوط عن قصد لمراقبته. و

مشتق لحفر الجانب الحقاً. وفي أوقات أخرى أثناء التوجيه الجيولوجي، يمكن إجراء التوجيه االتجاهي عمداً -زويد فوراً بسجل نمطي هبوطللهبوط الت
في بئر. وللبحث عن التعقّب عن طريق زيادة أو خفض َميل حفرة البئر للمساعدة في التقليل من الغموض حول الموقع االستراتيجرافي الحالي لحفرة ال

دما تكون التضاريس أوضاع أخرى أكثر تعقيداً تركيبياً، يمكن تجميع التعقّب بفعالية ولكن مع كتل الطبقات ثالثية األبعاد المتعددة المتجاورة، باألخص عن
وق مقطع طويل نسبياً لحفرة نزوالً فوق فاصل حفرة بئر أو إذا حدث ف-صعوداً أو صعوداً -الطبيعية منعطفة أثناء حدوث العبور االستراتيجرافي نزوالً 

 البئر.

136B10.16 اإلشارة ِمرآةه إلى انتب 
" signal mirrorومن المفيد أحياناً عزل حدود كتلة الطبقات ثالثية األبعاد إلى جزء معين لخاصية إشارة التسجيل أثناء الحفر، مثل جزء حفرة البئر "

"). وبعد عزل بيانات كهذه، تتبع التجارب tracebackثم نزوالً أو نزوالً ثم صعوداً (" (مرآة إشارة) والذي يرّجح ربما حركة استراتيجرافية صعوداً 
بها كما هو  على منحدر كتلة الطبقات ثالثية األبعاد ونقطة تحكم العمق العمودي الحقيقي غالباً. إذا تم العثور على تعقّب صالح، فهذه مراقبة مرحب

ه الجيولوجي– (التعقّب)  "TraceBack" 9.16موّضح في  بناًء عليه، كن مترقباً لمرايا اإلشارة دائماً.  أفضل صديق للموجِّ
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ع " مما تبين منها أنه تعقّب فعالً من ثالثة آبار مختلفة كما هو مبين أدناه. الحظ كيف يبدو جزء البيانات في المربSignal mirrorبيانات شعاع غاما "
لم ونطاق انحراف يكرر أو "يعكس" إشارة القياس بعد بلوغها تقريباً منتصف طريق المنطقة في المربع. فهذا لن يكون أبداً مثالياً والعمل في مدوزن المعا

 عما يجبيحدث أو " على المحلل لإلفصاح عما شارةاإلمرآة الفتحة الفني سيساعد بشكل كبير، ولكن حتى على مستوى البيانات الخام قد "تصيح" "
 البحث أو أين.

 

 
 

 
 

 

137B11.16 سمت منحدر كتلة الطبقات ثالثية األبعاد...ماذا ينبغي علي أن استخدم؟ 
يراً لموقع رأس تعّرف إحداثيات نقطة تحكم كتلة الطبقات ثالثية األبعاد، إضافة إلى المنحدر وسمت اتجاه المنحدر مسطحاً ثالثي األبعاد فريد يمثل تقد

 معروفاً بثقةي ة الُمنتجة وبالتالي فهو مستقل عن موقع حفرة البئر (بما في ذلك اتجاه/سمت حفرة البئر). إذا كان سمت اتجاه المنحدر الحقيقي اإلقليمالطبق
) °180(أو نظيره  ييمكن وينبغي تطبيق سمت اتجاه المنحدر الحقيقي اإلقليم فوق منطقة بئر أفقي إذا كان مقدار حجم المنحدر الحقيقي كبير، عندها

. ويعود السبب ذلك إلى الرياضيات ثالثية األبعاد المتأصلة النحراف الفتحة الفني ومعايرة اإلشارة من أجسام أثناء التوجيه الجيولوجي بمدوزن المعالم
 ثالثية األبعاد مستقلة (حفرة البئر والمناطق).

 
) لسمت اتجاه منحدر كتلة الطبقات ثالثية األبعاد. في هذه الحالة، فإن 180°(ومثيله  موديلسمت المقطع العفي االستخدام الصارم  خيار بديلويتمثل 

أقل فض (مثالً، منحدر كتلة الطبقات ثالثية األبعاد هو بطبيعة ظاهرة (بدالً من طبيعة حقيقية). وهذه ممارسة شائعة في مناطق الحفر لمنحدر إقليمي منخ
  ملموس لحفرة البئر في عرض الخارطة). منعطف العاد () وخطة بئر ثنائية األب من درجتين

 
 ). في هذه الحالة، فإن منحدر كتلة الطبقات ثالثية األبعاد هو أيضاً بطبيعة ظاهرة. 180°والخيار الثالث هو استخدام سمت حفرة بئر "حالي" (أو نظيره 

 
حتساب انحراف الفتحة الفني، يمكن لمنحدر/سمت منحدر مختلف إنتاج تعيين وبسبب الطبيعة غير الفريدة للمنحدر المقترن وسمت اتجاه المنحدر، وا

رقماً مختلفاً مماثل لإلشارة في السجل النمطي وبالتالي تفسير مماثل قريب ألين موقع الطبقة الُمنتجة فوق فاصل محدود لحفرة البئر؛ ولكن هذا يتطلب 
ا". وهذه خاصية إيجابية عموماً ألن سمت منحدر كتلة الطبقات ثالثية األبعاد مختلف عن سمت اتجاه لكتل الطبقات ثالثية األبعاد إلنتاج التعيينات "ذاته

 المنحدر الحقيقي للطبيعة، ويظل باإلمكان العثور على تفسير مشابه. 
 

القدرة عملياً على تحويل جميع البيانات ذات ويعد مفهوم كتلة الطبقات ثالثية األبعاد/انحرف الفتحة الفني متفوقاً على تحليل إسقاط المقطع العرضي ألن 
 أجسام ثالثية األبعادالصلة الستخدام "سمت إسقاط" ليست قابلة للتطبيق بكاملها مع وجود البروتوكوالت الصناعية الحالية. عالوة على ذلك، فمع وجود 

وعلى  تسقط في مكانها بسهولة أكبرائية األبعاد ُمسقَطة، فإن األشياء بدالً من أجسام ثن يتم نمذجتها كأجسام ثالثية األبعاد(حفرة بئر ومناطق) حقيقية 
وتزداد هذه التشوهات سوءاً مع الطبقات الُمنتجة  تفادي جزء كبير من التشوهات المتعلقة باإلسقاطات بكاملها.نحو طبيعي غالباً، ويمكن من خالل ذلك 

 البئر ملموس في عرض الخارطة). (ُحفَر اآلبار) (منعطف حفرة "3D wellboresالرقيقة أو "
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138B12.16 مصنوعات المنحدر العالي في بيئات المنحدر المنخفض 
في بيئة  قد تبرز حالة متعلقة بعض الشيء بـ "عدم الثبات" الرقمي العام ضمن الرياضيات ثالثية األبعاد ناتجة عن معالم معايرة "خارج التزاُمن"

درجة) وكان سمت اتجاه منحدر كتلة الطبقات ثالثية األبعاد المعين  1رات الحقيقية منخفضة جداً فعلياً (مثل، <جيولوجية/هندسية معينة. إذا كانت المنحد
درجة تقريباً مختلفاً عن سمت حفرة البئر، قد تظهر أحجام أكبر لمنحدر كتلة الطبقات ثالثية األبعاد في مدوزن المعالم وهي نتاج  90في ُمدوِزن المعالم 

ة الطَّور في بيئة منحدر منخفض. يتم إقران المنحدر وسمت اتجاه المنحدر. في هذا الوضع، قد يكون من األفضل تعيين سمت اتجاه منحدر كونها مختلف
ر حفرة بئ كتلة الطبقات ثالثية األبعاد ليكون تقديراً أفضل لسمت اتجاه المنحدر الحقيقي (من خارطة محيط) أو تعيينه إلى سمت مقطع عمودي أو سمت

 عند عمق إجمالي وإدراك أن المنحدرات التي يتم معايرتها في مدوزن المعالم هي بطبيعة ظاهرة (بدالً من طبيعة حقيقية). 
 

عموماً، عندما تصبح أحجام المنحدر الحقيقي أصغر، فإن مفهوم سمت اتجاه المنحدر يصبح أقل أهمية/مطلق، وفي الحقيقة فإن سمت اتجاه 
ال معنى له عندما يساوي المنحدر الحقيقي صفر. كلما كبُر حجم المنحدر الحقيقي يصبح سمت اتجاه المنحدر أكثر تأثيراً على المنحدر غير معّرف/

 احتسابات انحراف الفتحة الفني.
 

طبقات ثالثية األبعاد درجة، وإذا كان سمت منحدر كتلة ال 325درجة عند سمت منحدر  0.68على سبيل المثال، إذا كانت الطبيعة تنحدر حقيقاً عند 
درجة؛ هذه الحالة قد تؤدي إلى وضع يكون فيه حجم منحدر كتلة الطبقات  90، أي يقترب من 77=248ناقص  325وبالتالي  68/248معين إلى 

ن مقترنان، وهذا يعكس الواقع. ثالثية األبعاد المعايرة أكبر من المتوقع، وذلك لألسباب الموضحة أعاله. مجدداً، المنحدر وسمت اتجاه المنحدر هما معلما
، أو إلى سمت مقطع عرضي أو سمت حفرة بئر عند العمق 325في هذا المثل قد يكون من األفضل تغيير سمت منحدر كتلة الطبقات ثالثية األبعاد إلى 

 اإلجمالي الحالي وتحقيق منحدر كتلة طبقات ثالثية األبعاد بطبيعة ظاهرة.
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139B13.16 حقائق وأفكار مفيدة 
 حتضن محترفو التوجيه الجيولوجي الوقائع التالية:ي

 .حاالت اليقين االستراتيجرافي/لحفرة البئر محدودة وموجودة بصورة متقطعة على امتداد مسار حفرة البئر 

  .حاالت اليقين االستراتيجرافي/لحفرة البئر قرب عمق إجمالي حالي وخلفه ال سبيل إلى معرفتها 

 ي يتضح أنها غير دقيقة بواسطة قياس معين يشكل حقيقة ال بد منها للجميع.اتخاذ قرارات توجيه جيولوج 

 نتاج تتمثل غاية التوجيه الجيولوجي في محاولة زيادة انكشاف حفرة البئر/الطبقة الُمنتجة إلى الحد األقصى وتفادي أحوال الحفر/اإلنجاز/اإل
 المزعجة.

 دية، ومعرفة جيولوجية، ومعرفة بالخّزان. تتمثل غاية التوجيه الجيولوجي في إضافة قيمة اقتصا 

 .("علم") يجمع تحليل التوجيه الجيولوجي معرفة ومخيّلة جيولوجية إبداعية ("فن") باستدالل منطقة منهجي وفكري 

 .خبرة التوجيه الجيولوجي هي مهارة تتطلب وقتاً وخبرة وتفكير الكتسابها 

 يضات الحفر/االنجاز/اإلنتاج قبل إدخال تغييرات إلى مسار البئر المخطط أثناء الحفر.من األفضل األخذ بتمعن بعين الحسبان مخاطر ومقا 

 .يؤدي اإللمام القوي بجيولوجية/حفر/إنتاج المنطقة إلى قرارات توجيه جيولوجي/توجيه أفضل وزيادة حظوظ النتائج المفضلة 

 بعاد. فكر بأبعاد ثالثية.حفرة البئر المحفورة/المحللة والطبقات الرسوبية هي أجسام ثالثية األ 

  حاالت اليقين فيما يخص التصدع ليست معروفة حتى ربما بعد التصدع بمئات األقدام. أحفر مسبقاً ثم تكهّن واحصل على بيانات، ولكن تذكر
 أيضاً أنه من األسهل الحفر بجانب الجانب المنخفض للثقب.

 الحصول على أفضل تقديرات لحاالت غموض حفرة  ـ....المزيد من البيانات)! يتم من األسهل إدراك األمور بعد حدوثها (ويُعرف ذلك هنا ب
بئر/طبقة صخرية على مدى الجانب بكامله بعد الوصول إلى العمق اإلجمالي وتحليل مجموعات البيانات الكاملة بواسطة طاقم متدرب؛ ومن 

 جموعات البيانات وخبرة جديدة في المنطقة.ثم يتم إعادة التحليل الحقاً بعد االستحواذ على أعداد كبيرة من م

 أفكار مفيدة أخيرة:

 متعددة فّعالة إلى أن تحل بيانات جديدة الغموض. اً عندما تشعر بالضياع "جيولوجياً"، خذ بعين االعتبار فروض 

 !عندما تشعر بالضياع "جيولوجياً"، احصل على آراء/تعقيبات اآلخرين. الحقيقة الجيولوجية موجودة 

 نموذج تركيبة الحقل الكامل والسجالت النمطية ولكن ال تستند إليهما على غير هًُدى، ألن الوقائع على امتداد أجزاء حفرة بئرك قد  احترم
 تكون مختلفة تماماً عن الفكرة التي راودتك عنهما قبل الحفر.

 ا َسعيًدا!نتمنى لك حظًّ  لو كان األمر سهالً لقامت به أعداد أكبر بكثير من األشخاص أيضاً. 

 

 !SESشكراً لك على استخدام 
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17Bمهم 
الذي تشّغله اليوم. انظر  SESقيد التطوير وخاضع للتغيير، وقد يكون سلوك البرنامج المبيّن في دليل المستخدم هذا مختلفاً عن إصدار  SESبرنامج 
 لالطالع على التحديثات المفصلة بالنسبة للتغييرات وإضافات الميزات الجديدة! SESالحظات إصدار موثائق 

 
في مكان آخر  إذا كان حاسوبك ال يستجيب إلى الطباعة باستخدام لوحة المفاتيح، فاجعل جميع الرسوم البيانية خارج التركيز (مخطط أرجواني) عبر النقر

")clicking-elsewhereا يمثل فشل في تطبيق مايكروسوفت ("). هذhttp://support.microsoft.com/kb/210608/en-us.( 
 

. ما عليك إال وضع الماوس فوق عنصر التحكم وإذا توفرت التلميحات فإنها ستظهر لك. النقر فوق مربع SESهناك العديد من تلميحات الشاشات في 
 ) أيضاً.status barعلومات (نص يزود عادةً بالمزيد من المعلومات في شريط الم

 
يعمل أو كان مؤشر  SESيُستخدم شريط المعلومات الموجود في األسفل األدنى إلطار البرنامج بصورة شاملة إلحاطتك علماً بمعلومات مختلفة. إذا كان 

)cursor.الماوس يعرض أنه "مشغول"، فيرجى االنتظار حتى تنتهي هذه العمليات قبل النقر أو الطباعة ( 
 

 . تمثل مشاهدة األمثلة طريقة عظيمة للبدء بتعلّم برنامج جديد!SESترافق العديد من اآلبار النموذجية 
 

، ثم انقر Online/Download، ثم Helpباستخدام قائمة  بهذا الخصوص إلينا اآلن رسالة؟ أرسل SESهل تريد أن تُضاف ميزة إلى برنامج 
Email Technical Support. 
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USA Rotary Rig Count by Well Type (4 Sep 2015)
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