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Digitális módszerek a szeizmikus adatok 
feldolgozásában

E . F  I R  M  I  N  — J.

A  digitális feljegyzési és feldolgozási módszerek bevezetése a szeizmikus adatok feldolgozásánál 
-nemcsak a régebben használt analóg-technika alkalmazási pontosságának fokozását tette lehetővé, 
hanem módot nyújtott új komplikáltabb módszerek kidolgozására is, amelyek a statisztikus információ- 
»elmélet alapján állanak. Két ilyen modern eljárás: a dekonvolúció, eljárás a reflexiós hullámelemek 
élesebbé tételére, továbbá a szélessávú többszörözés, egy többcsatornás eljárás, mely viszont lehetővé teszi 
a mélyről jövő többszörös reflexiók gyengítését. A  fejlődés fontos fázisát jelzik azok az automatikus 
módszerek is, amelyek a sebességfüggvény és a sztatikus korrekciók elemzésére szolgálnak, amely
nél normális szeizmikus feljegyzéseket használunk fel. A  legközelebbi jövő számára kifejlesztési állapot
ban vannak olyan automatikus módszerek, amelyek csoportos szeizmikus adatok felvételére, migrációk 
végrehajtására, valamint mélységi korrekciók elvégzésére és izovonalak megrajzolására használhatók. 
Mindezen modern digitális eljárások igen hasznosnak bizonyultak mély, erősen fedett, olajat tartalmazó 
szerkezetek feltárásában.

Внедрение цифровой записи и обработки сейсмических данных привело не только 
к увеличению точности применения ранее созданных аналоговых методов, но и к разработке 
новых, уточненных способов, основанных на теории статистической информации. В ка
честве примера можно назвать еда из этих методов: деконволюцию, которая служит для 
более явного выделения отраженных волн, и накопление в широкой полосе, которое является 
многоканальным методом для подавления кратных отражений от глубоких частей разреза. 
Современное значительное развитие выражается в создании автоматических методов для 
анализа скоростных функций и введения статических поправок, использующих обычные 
записи отраженных волн. Скоро закончится разработка автоматических методов для 
записи данных сети сейсмических станций, для учета миграции, для введения поправок за 
глубины и для построения изолиний. Все эти новые цифровые методы оказались весьма 
эффективными при разведке глубоких и трудно вскрываемых нефтеносных структур.

Die Einführung digitaler Aufzeichnungs- und Bearbeitungs-Methoden bei der Behandlung 
seismischer Daten ermöglichte nicht nur die Erhöhung der Genauigkeit bei der Anwendung der alten 
analogen Technik, sondern auch die Ausarbeitung neuer, entwickelterer Methoden, die auf Grund der 
statistischen Informationstheorie stehen. Zweie dieser moderner Verfahren sind: Dekonvolution, eine 
Methode für die Verschärfung der Reflexionswellenelemente, und Breitband-Stacking, ein Mehrkanä- 
lenverfahren, welches die tiefen Mehrfachreflexionen abzuschwächen ermöglicht. Eine bedeutende 
Phase der Entwicklung wird auch durch die automatischen Methoden repräsentiert, die zur Analyse 
der Geschwindigkeitsfunktionen und der statischen Korrektionen dienen, wobei normale seismische 
Rekorde gebraucht werden. Für die nächste Zukunft stehen im Entwicklungsstadium automatische 
Methoden für die Aufnahme von Daten seismischer Stationsgruppen, Ausführung von Migrationen, 
sowie Tiefenkorrektionen und das Zeichnen von Isolinien. Alle diese moderne Digitalverfahren er
wiesen sich als sehr nützlich bei der Aufdeckung von tiefen, stark verschleierten ölenthaltenden Struk
turen.

Mióta megkezdődött a szeizmikus módszerek alkalmazása az olajkutatás
ban 1930-ban, nagy fejlődés következett be, fokozva ennek a kutatási módszer
nek hatékonyságát.

Kezdetben a szeizmogramokat papíron regisztrálták, ezeket nem lehetett 
megismételni. Később az 1950-es évek elején kifejlesztették az első analóg 
mágnesszalagos regisztrátorokat, melyek különböző analóg szűrők alkalma
zásával lehetővé tették a szeizmikus felvételek megismétlését. Az eljárás gyor
san oda fejlődött, hogy a szeizmikus adatokat szelvény formában regisztrálták 
sztatikus és dinamikus korrekciók alkalmazásával, az 1960-as évek elején 
pedig a többszörös felszínalatti átfedés elérése céljából végzett lövések adatait 
összegezett szelvények formájában kezdték visszajátszani.
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Ugyanakkor új energiaforrásokat fejlesztettek ki és nagy javulás követ
kezett be általában a szeizmikus műszerek tervezésében és használatában.

Azonban még a fenti fejlődés ellenére is nyilvánvaló volt, hogy az olaj
kutatás nem lesz képes kielégíteni az olaj iránti fokozódó követelményeket, 
hacsak nem fejlesztenek ki újabb eljárásokat.

A geofizikai ipar azt az utat választotta, hogy a digitális számítógépes 
módszereket kiterjesztette a szeizmikus kutatásra. Ezek az eljárások magukkal 
hozták a statisztikus információs elmélet kifejlesztését és alkalmazását a szeiz
mikus adatok feldolgozásában és digitális regisztráló rendszerek kidolgozását a 
szeizmikus adatok terepi rögzítéséhez. Ez a fejlődés lehetővé tette a szeiz
mikus adatok alaposabb és részletesebb, lépésről lépésre történő analízisét, 
valamint fejlettebb és rugalmasabb feldolgozási megoldások alkalmazását 
sjDeciális szeizmikus kutatási problémák vizsgálatához.

Vizsgáljuk meg először röviden a digitális terepi rendszert. Mágnesszalagon 
történő analóg regisztrálás esetén a torzítás vagy a szeizmikus hullámforma 
felbontásának vesztesége nélkül reprodukálható amplitúdó intervallum (vagyis 
a dinamika-tartomány) kb. 50 dB. A digitális terepi rendszer a szeizmikus 
jeleket bináris számrendszerben kódolja és ezt a kódot mágnesszalagra írja le. 
A számoknak az a tartománya, mely rendszerint leírható a mágnesszalagra, 
olyan, hogy elméletileg 84 dB dinamikatartomány érhető el, de gyakorlatban 
ez 76 dB-ra csökken, ha figyelembe vesszük a nagy amplitúdók okozta torzítás 
és a szeizmikus jelfelbontásban a műszeres zajok által okozott veszteség miatti 
eltérést. A dinamikatartománynak ez a nagy növekedése lehetővé teszi sokkal 
kisebb amplitúdójú szeizmikus jelek regisztrálását és ezt követő visszanyerését, 
mint korábban. Ezenkívül a digitális módszer a szeizmikus felvételek sokkal 
pontosabb megismételhetőségét eredményezi, méghozzá olyan formában, mely 
közvetlenül felhasználható digitális számítógépekben a statisztikus információs 
elméleten alapuló feldolgozási menet alkalmazása céljából.

Az 1. ábra két szeizmikus szelvényt mutat, melyeket Libiában egy reef- 
szerkezet felett állítottak elő. Az analóg és digitális regisztrálást egyidejűleg 
végezték ugyanabból a lövésből és ugyanazzal a geofon terítéssel úgy, hogy az 
eredményként kapott szelvények szemléltetik a szeizmikus adatok digitális 
felvétele és feldolgozása által elérhető javulást, összehasonlításban a modern 
analóg regisztrálással és feldolgozással.

Az elmúlt 5 vagy 6 évben a szeizmikus digitális technológia gyorsan fejlő
dött és újabb feldolgozási eljárások alakultak ki. Ebben az előadásban két ilyen 
eljárásról szeretnénk röviden beszélni, ezután rövid áttekintést adnánk a jelen
legi fejlődésről és a belátható jövőben várható eredményekről.

A digitális technológiában kifejlesztendő egyik legeredményesebb eljárás 
a dekonvolúció vagy inverz szűrés.

Az eredeti szeizmikus robbantási impulzusnak rendszerint széles, lapos 
amplitudóspektruma van. A földnek az impulzussal szembeni viselkesése kö
vetkeztében, miáltal az eredeti impulzus lineáris konvolúción megy keresztül, 
az eredeti impulzus lejtője megváltozik, amint az a földön keresztülhalad. A 
nagy frekvenciák már a lövésnél csillapítódnak, más frekvenciák pedig azoktól 
a közegektől függően csillapodnak, melyeken keresztülhaladnak. Az impulzust 
a reverberációs rendszerrel végbemenő konvolúció meghosszabbítja, a föld- 
geofon csatlakozás ugyancsak el tudja torzítani a detektált impulzus alakját. 
Ezért az egyes sebesség-határfelületekről regisztrált végleges hullám-forma 
többé nem éles impulzus, hanem egy sokkal hosszabb hullámforma, melyből
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Фиг. 7. Данные из Ливии (наземная съемка):
а) цифровой разрез
б) аналоговый разрез

Fig. 7. Daten aus Libien (Landfläche) 
a: Digitales Profil 
b: Analoges Profil

sok frekvencia hiányzik. Mindegyik csatorna különböző lesz a különböző sugár- 
utaknak megfelelően és mindegyik lövés különböző a változó lövési közegek 
miatt.

Amire szükség van, az nem más, mint az egyes sebességhatárokról kapott 
hullámforma visszaalakítása eredeti éles impulzussá. Vagyis vissza kell állí
tani a csillapított frekvenciákat és csökkenteni kell a felerősített reverberá- 
ciós frekvenciákat. Ezt nevezik ,,spektrum-fehérítésnek” .

A műveletet dekonvolúcióval végzik el. Ennek a folyamatnak megértése 
céljából meg kell vizsgálnunk azt mind a frekvencia-, mind az idő-tartományban. 
Először vizsgáljuk meg a folyamatot a frekvencia-tartományban. Megpróbáljuk 
fehéríteni a regisztrált hullámforma amplitudó-spektrumát és ennek megvaló
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sítása céljából mindegyik frekvenciát be kell szoroznunk egy tényezővel úgy, 
hogy az összes eredő frekvencia azonos amplitúdóval rendelkezők. Ez úgy érhető 
el, hogy mindegyik frekvencia amplitúdóját saját amplitúdójának reciprokával 
szorozzuk be, vagyis inverz szűréssel. Az egyes dekonvolúciós szűrők tényleges 
tervezése az időtartományban történik az egyes nyomvonalak autokorrelációs 
függvényének felhasználásával az amplitudóspektrum előállítása céljából. Az 
időtartományban végzett dekonvolúció hatása a reflexiós hullámelemek meg
rövidülésében nyilvánul meg, vagyis a reflektált hullámok felbontásának nö
vekedésében.

2. ábra. Sztratigráfiai 
csapda (7 . vonal) 

a: dekonvolúció előtt 
b: dekonvolúció után

Фиг. 2.
Стратиграфическая 

ловушка (профиль 7) 
а) разрез до декон

волюции
б) разрез после 
деконволюции

Fig. 2. Stratigraphische 
Falle (Linie 7.) 

a: vor der Dekonvolution 
b: nach der Dekonvolution
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A 2. ábrán  eg у, az Északi-tengeren kapott szeizmikus szelvényt láthatunk 
dekonvolúció előtt és után. A dekonvolúció előtt jelentkező hosszú reverberá- 
ciós hullámok összehúzódása sokkal rövidebb, éles hullámformákba dekon
volúció után egészen szembetűnő.

Összefoglalva, a dekonvolúciónak három főhatása van:
1. Kiegyenlíti a spektrumban szereplő valamennyi frekvencia amplitúdó

ját, ezzel élesebb időfüggvényt ad.
2. Csillapítja a rövid periódusú reverberációkat.
3. Csökkenti a hullámformának a lövés-függvények, geofon csatlakozás 

és terjedési út miatti változásait.

Fig. 3. Beobachtungen aus der 
Persischen Bucht (Wasser

fläche)
a: Dekonvolution mit dem 

konventionellen gemeinsamen - 
Tiefpunkt-Verfahren 

b: Hervorhebung der 
Primär wellen 

c: Hervorhebung der 
Mehrfachen
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A másik eljárást, melyet itt tárgyalunk, széles sávú összegezésnek nevezik. 
Ez többcsatornás folyamat, szemben a dekonvolúcióval, mely egycsatornás 
eljárás.

A többcsatornás rendszerekre példák a lövés- és geofon-teritési-alakzatok, 
a közös mélységi ponttal végzett összegezés és a nyomvonalak keverése. Mind
ezek egyetlen célt szolgálnak, mégpedig a zaj csillapítását és a jel kiemelését, 
vagyis a jel-zaj viszony javítását. A szélessávú összegezés esetében a szelvény 
mély részéből jövő többszörös reflexiók csillapítása a cél, ami a dekonvolúció 
alkalmazásával nem valósítható meg gazdaságosan. A közös mélységi ponttal 
végzett összegezés olyan többszörös csillapítási fokot ér el, mely a terítés geo
metriájától és a többszörös hullám dinamikájától függ.

A szélessávú összegezés fokozza ezt a többszörös csillapítást a normál közös 
mélységi ponttal végzett összegezéssel kapott eredményhez képest speciális 
szűrők beállításával, melyeket az összegezés elvégzése előtt alkalmaznak.

Ezek a szűrők az idővel változnak mindegyik nyomvonal mentén, melyek
hez alkalmazást nyernek, és a közös mélységi pont rendszerén belül nyomvona
lanként is változnak. Az ilyen szűrőket kölcsönösen összekapcsolja a közös 
tervezés, mely matematikailag a közismert legkisebb négyzetek kritériumán 
alapul.

(Ezt részletesebben tárgyalja Schneider, Prince és Giles ,,Uj adatfeldolgozási 
eljárás többszörösök csillapítása céljából különbözeti normál dinamika alkal
mazásával” c. cikkében, Geophysics, Vol. 30. No. 3. 1965 június.)

Ezen eljárás alkalmazásával a többszörös hullámok csillapításának 16 
dB-ig terjedő növekedése érhető el a hagyományos közös mélységi ponttal vég
zett összegezéshez képest. A 3. ábra szemlélteti azt a javulást, melyet ennek a 
módszernek alkalmazásával értek el a Perzsa-öbölben kapott adatokkal.

Középen egy szeizmikus szelvényszakasz látható, melyet normál közös- 
mélységi-pont módszerű összegezéssel állítottak elő. Baloldalon a szelvény 
azonos szakasza látható, de a szélessávú összegezés használata után, mellyel a 
többszörös reflexiókat csillapították. Jobboldalon az inverz szélessávú szűrés 
használata után kapott szel vény szakaszt mutatjuk be; célja az elsődleges 
reflexiók csillapítása, és a többszörös reflexiók erősítése. A középső szakasz ösz- 
szehasonlítása a másik kettővel különösen az M-val és В-ve 1 jelzett zónákban 
világosan mutatja, hogy az erős beérkezések közül néhány, melyek középen, 
a közös mélységi ponttal összegezett szakaszon jelentkeznek, megmutatkozik a 
jobboldali szelvényrészen is, ahol a többszörösök fel vannak erősítve, de erős 
mértékben csillapítva vannak a baloldalon, ahol az elsődleges reflexiók vannak 
felerősítve. Ezek nyilvánvalóan többszörös reflexiók.

így a szélessávú összegezés a következő előnyöket nyújthatja:
1. A többszörösök fokozott csillapítása, mely egyébként csak nagyobb 

számú közös mélységi pont lövésével lenne elérhető e terepen.
2. A többszörösök állandó nagyságú csillapítása mellett rövideb b geofon 

eltolás alkalmazható szélessávú összegezés esetén.
Végül tekintsük át röviden a digitális feldolgozásban jelenleg megvalósí

tott fejlődést. Az alapvető szeizmikus kutatási problémák még fennállnak és 
jóllehet sok előrehaladást tettek a problémák megoldására irányuló digitális 
feldolgozási eljárások terén, sok terület még aránylag feltáratlan. Jelentős 
haladást értek el a közelmúltban átlagos és szakasz-sebességfüggvények normál 
szeizmikus reflexiós adatokból való kiszámítása és analízise terén, nevez stesen
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4. ábra. Északi-tengeri szelvény (a vertikálisban 3 szór nagyítva). Változó jellegű terület 
Фиг. 4. Разрез из района Северного моря (вертикальный масштаб в трехкратном увеличе

нии). Район с изменчивым характером строения 
Fig. 4. Profil vom Nordmeer (3 fach überhöht in der vertikalen Richtung). Gebiet von variablem
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a keresztkorrelációs technika használatával. Ugyanezeket az eljárásokat szin
tén alkalmazták a többszörös átfedési adatok maradék sztatikus korrekciós 
analízisének számításához.

Eredetileg ezen eljárások közül sok a feljegyzett eredmények kézi kiértéke
lésétől függött, de most már automatikus módszereket használnak ezen sebes
ség- és sztatikus-analízisek értelmezéséhez. Ez egy átfogó digitális feldolgozási 
sorozat kialakulására vezet, melynek során nemcsak feldolgozzák a terepi 
adatokat és korrigált szelvényeket hoznak létre, hanem automatikusan mintát 
vesznek a szelvényről, migrálják két vagy három dimenzióban a szelvényekről 
felvett dőléseket és előállítják a kiválasztott szintek színvonalas mélységtér
képét.

6. ábra. Északi-tengeri szelvény (4. ábra) — dőlés-migrálás után 
Фиг. 6. Разрез из района Северного моря (фиг. 4.) перемещения наклона 

Fig. 6. Profil vom Nordmeer (wie Fig. 4) — nach Neigungsmigration

Bizonyos haladást már értek el ilyen feldolgozási sorozat kialakításában, 
A 4. ábra egy Északi-tengerről származó végleges szelvényt mutat. Az 5. ábrán 
láthatjuk a szelvényen végzett automatikus mintavétel eredményeit, a 6. ábra 
pedig ugyanezeket az eredményeket mutatja kétdimenziós dőlés-migrálás és 
mélységátalakítás után.

Ezek az eljárások olyan számítógépeket igényelnek, melyek nagyobb 
memóriákkal rendelkeznek, valamint komplex számítógép programokat, 
melyek lehetővé teszik, hogy a fejlettebb eljárásokat teljesen meg lehessen 
valósítani a digitális számítógépes technikában.

Az alapvető szeizmikus probléma, azaz a regisztrált adatok jel-zaj viszo
nyának megjavítása, ugyanaz valamennyi kutatási területen. A fokozott olaj
terűi elés követelménye, valamint a mélyebb és fedettebb olajtároló szerkezetek 
kimutatásának fokozódó nehézsége egyre nagyobb igényeket támaszt a geofizi
kai kutatással szemben. A digitális technika alkalmazása megmutatta haté
konyságát a nehezebb szeizmikus feladatok megoldása terén.
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