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Otwory wiertnicze w CBDG z danymi analitycznymi
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Ilość otworów

analiza wody

analiza petrogra�czna

analiza uśrednionych pomiarów gęstościowych

analiza porowatości i gęstości

analiza dojrzałości termicznej

analiza pirolityczna

analiza porowatości i przepuszczalności

analiza składu chemicznego

analiza gęstościowa

analiza magnetometryczna
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Analizy

Ilościowe zestawienie danych o Analizach w CBDG

Centralna Baza Danych Geologicznych (CBDG) groma-
dzi olbrzymią ilość danych pomiarowych i analitycznych 
jakie powstają w trakcie różnego typu prac geologicz-
nych. Źródłem tych informacji są najczęściej otwory 
wiertnicze lub punkty badawcze. Do tego typu danych 
dedykowany jest Podsystem Analizy. 

Dotychczas w Podsystemie Analizy zgromadzono znacz-
ne ilości danych z laboratoryjnych pomiarów magne-
tycznych i grawimetrycznych, a także dane o właściwo-
ściach �zycznych skał, badanych punktowo w otworach 
wiertniczych. 

Każda współcześnie wykonywana dokumentacja geolo-
giczna zawiera dużą ilość cyfrowych danych analitycz-
nych generowanych przez nowoczesną aparaturę. Po-
woduje to lawinowy wzrost liczby danych. Dlatego pro-
blem zarządzania tym ogromem informacji ma strate-
giczne znaczenie. Udostępnienie tych źródłowych 
danych różnym zespołom badawczym w celu dalszego 
przetwarzania na nową wartościową informację geolo-
giczną jest równie ważnym zadaniem. Dlatego Podsys-
tem Analizy należy do priorytetowych zadań CBDG i aby 
podołać tego typu wyzwaniom jest aktualnie intensyw-
nie rozbudowywany .
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