
Загальні відомості щодо 

можливостей програми NeuraLog

Поетапний хід роботи в програмі 

NeuraLog



Загальна інформація про 

можливості програми NeuraLog

• NeuraLog - це найдосконаліша автоматизована система оцифрування колонок 

у світі на сьогодні. NeuraLog перетворює скановані паперові зображення на 

корисні комп'ютерні дані. Його надійність та покращення якості підвищують 

продуктивність завдяки розширенню можливостей з контролю за якістю та 

наявністю даних. NeuraLog - це найбільш широко використовуваний 

цифровий аналіз даних у нафтовій і газовій промисловості. Автоматизоване 

оцифрування спрощує робочий процес, унікальне поліпшення якості, 

редагування та перевірки гарантують, що дані, які часто надходять від 

постачальників, де якість невизначено, може бути виправлена та 

підтверджена відповідно до ваших потреб. Для тих, хто працює з растровими 

свердловинами, NeuraLog може створювати витягнуті та глибокі зображення 

для геологічних застосувань.



Оцифровка

• Автоматизоване відстеження кривої - алгоритми трасування 

траєкторії швидкості та точності нейронних мереж для більш точного 

визначення трафіку з виділенням кривих для негайного зворотного 

зв'язку. Обидва суцільних та пунктирних маркерів кривої доступні 

для обліку кривих переходів.

• Вбудована модель сітки для обліку кривих, що перетинають сітки

• Автоматичне виявлення помилок

• Інтерактивне редагування кривої з негайним відстеженням руху



• Дані з врахуванням літології

• Захоплення літології

• Унікальна крива захвату крокової частоти (ROP, GAS)

• Анотація журналу для позначення важливих даних, таких як зони 

резервуари



• Інтерактивний лог-дисплей - NeuraLog відображає ваш растровий 

знімок та простежує вектори кривої безпосередньо на екрані 

комп'ютера, забезпечуючи негайний зворотний зв'язок.

• Натискайте та клацніть взаємодію з інструментом 

відстеження

• Прокрутка та масштабування

• Виправлення помилок в будь-якій точці процесу 

відстеження

• Автоматичне прокручування журналу під час 

відслідковування кривої



• Необмежена шкала 

резервного копіювання 

- автоматичні функції 

відстеження NeuraLog 

працюють на 

необмежених 

масштабах 

резервування, 

автоматично 

виправляючи різні 

розділи кривої для 

оптимізації вихідних 

кривих.

• Image Warp and Stretch 

Correction - NeuraLog 

коректує деформацію 

та розтягування -

загальну проблему у 

поганих журнальних 

зображеннях 

автоматично з 

глибинних сіток для 

створення якісних 

журнальних зображень 

та цифрових даних.









• Для того, щоб 

створити 

колонку, 

необхідно 

задати 

глибину та 

одиниці 

вимірювання. 

В даному 

випадку ( feet

– фути)













• Необхідно накласти сітку. Спершу вводимо 

горизонтальні лінії, потім – вертикальні та 

автоматизуємо все.









• Після того, як перед нами з’явилась 

нанесена сітка, значення глибин 

збігаються , нам необхідно оцифрувати 

криву, власне – дані каротажу. Для того, 

потрібно обрати зі списку переліку –

Gamma Ray.







• Якщо старатись максимально точно 

оцифрувати криву, її з легкістю можна 

автоматизувати, а локальні неточності 

виправити, як показано на наступних 

слайдах.



















Середню та праву 

колонку оцифровуємо 

аналогічно прикладу.



Дякую за увагу !


