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Szeizmikus rétegmodell számítása akusztikus 
karotázs mérések alapján

V E R M E S  M Á T Y Á S *

A dolgozat egy olyan algoritmust ismerteti mely akusztikus karotázs adatok alapján a szeizmika 
igényeinek megfelelő rétegmodellt számít. Ennek során a karotázs szelvényt lépcsős függvénnyel közelítjük, 
és az egyes lépcsőket a rétegekkel azonosítjuk. A lépcsős függvény illesztésekor két szempontra ügyelünk: 
(1) a lépcsők legyenek kellően szélesek, emellett (2) a függvény a lehető legjobban illeszkedjék az adat- 
rendszerhez. így a lépcsőfokok átlagos szélessége — a rétegvastagság — a rétegmodell kívánt felbontott- 
ságának megfelelően tetszőleges értékre beállítható.

В работе описывается алгоритм, с помощью которого по данным акустического каро
тажа вычисляется соответствующая потребностям сейсморазведки пластовая модель. 
В процессе обработки кривая акустического каротажа аппроксимируется ступенчатой 
зависимостью и отдельные ступени отождествляются с пластами. При ппривязывании 
ступенчатой зависимости приньмаются во внимание две вещи: (1 )  ступени должны быть 
быть довольно широкими и при этом (2 )  зависимость должна как можно лучше отв/чать 
системе данных Средняя, ширина ступеней -  мощность слоя -  может быть выбрана произ
вольно, соответственно желаемой разрешенности пластовой модели.

An algorithm is described for computing seismic models from acoustic logging data that can be 
used in the interpretation of surface seismic data. The logs are represented by step functions and the 
steps are correlated to geological layers. In the selection of step fumctions two aspects are taken intos 
account: (1) steps must be suitably wide and (2) function must fit the data set as close as possible. A  
a result average step width — or layer width — can be selected according to the model requirements.

Bevezetés
A szeizmikus adatfeldolgozás hatékonysága jelentős mértékben csökken, 

ha a kiértékelő vagy programfejlesztő geofizikusnak nincs módja ellenőrizni 
a mérésekből levont következtetések helyességét. A fejlesztő, feldolgozó mun
kában ez a következő módon jelentkezik. Egyéb információ hiányában nehezen 
dönthető el, hogy egy adott művelet eredménye jó-e, sőt gyakran az is kétséges, 
hogy érdemes-e egyáltalán alkalmazni bizonyos műveleteket.

Ezen ellentmondások feloldása, a kutatással szemben támasztott egyre 
magasabb követelményeket figyelembe véve, alapvetően fontos. Osztályunkon 
az a nézet alakult ki, hogy a szeizmikus kutatást nagy lépéssel viheti előre, ha a 
mélyfúrásokból származó információt sikerül bevonni a szeizmikus adatfel
dolgozásba, értelmezésbe. Mivel a szeizmikus hullámteret a közeg akusztikus 
impedanciája egyértelműen meghatározza, ezért számunkra elsősorban az 
akusztikus karotázs szelvények fontosak. Jelentősége van azonban más szel
vényeknek is, pl. a szeizmika igényeinek megfelelő felbontottságú rétegmodellek 
számításában.

A mélyfúrási adatok a szeizmikában közvetlenül nem alkalmazhatók. 
Ennek okai:

1 . A karotázs szelvények a mélység függvényében vannak megadva, míg 
a szeizmikában többnyire az időfüggés használata előnyös. Ezért a karotázs 
adatokon mélység-idő transzformációt kell végrehajtani.

♦Geofizikai Kutató Vállalat, Budapest
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2 . Komolyabb gondot okoz a karotázs szelvények nagy felbontottsága. 
Ezek mintavételezettsége és változékonysága ugyanis olyan nagy, hogy a szeiz
mikus méretű földtani egységek felismerése nem könnyű feladat. Fokozottan 
áll ez az akusztikus szelvényekre, melyek spektruma általában igen széles.

Jelen dolgozat egy olyan eljárást ismertet, mely alkalmas akusztikus karo
tázs szelvények automatikus feldolgozására. Az interpretáció végeredménye egy 
rétegmodell, mely optimálisan illeszkedik a mért sebességértékekhez, s melyben 
a rétegek átlagos vastagsága előre rögzíthető érték. Az eljárás A geofizikai 
interpretáció információs-statisztikus módszerei c., Salát Péter által szerkesztett 
jegyzet 2 . fejezetében leírt elveken nyugszik, ezenkívül felhasználja a Markov 
folyamatok elméletének legegyszerűbb fogalmait és eredményeit.

I . Akusztikus impedancia görbék modellezése Markov-láncokkal

A műszaki fizikai tudományokban közismert eljárás a zaj jellegű mennyisé
gek sztochasztikus folyamatokkal, azaz véletlen függvényekkel való modellezése. 
A ,,fehér zajt” például olyan véletlen függvény realizációjának tekintik, melyben 
a különböző időpontokhoz tartozó értékek statisztikusan függetlenek. Hasonló 
értelemben szeretnénk modellezni az akusztikus impedancia görbéket.

A 'MP

Geo Ő3I9-1

1. ábra. Idealizált akusztikus impedancia függvény 
Puc. 1. Идеальная завъсъмость акустической жесткости 

Fig. 1. Idealized acoustic impedance log.

Ennek érdekében először vizsgáljuk meg, hogy e görbéknek melyek azok a 
szeizmika szempontjából lényeges tulajdonságai, amelyekkel modellünknek is 
rendelkeznie kell. Tekintsük e célból az 1. ábrán látható idealizált akusztikus 
impedancia függvényt. Az ábra a szeizmikus szakember következő elvárásait 
tükrözi:

1 . A görbe a szeizmika igényének megfelelő felbontottsággal, azaz megfelelő 
átlagos rétegvastagsággal jellemezze a rétegsort.

2 . Az egyes rétegek rendelkezzenek jól meghatározott impedancia értékkel, 
így fizikailag értelmes az az egyszerűsítő feltételezés, hogy a rétegsort M külön
féle impedanciájú kőzet alkotja, és az impedancia függvény is csak az ezeknek 
megfelelő M diszkrét értéket veszi fel.

Célunk egy sztochasztikus folyamat valószínűségi jellemzőinek megadása, 
melynek realizációi kielégítik az 2 ., 2 ., követelményeket, azaz jellegükben az
2. ábra görbéjére hasonlítanak. Foglalkozzunk előbb a 2. pont követelményeivel.
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Véletlen függvényünket úgy választjuk, hogy annak értékkészlete a diszkrét 
xv . . . ,  xif . . xM értékekből álljon, azaz:

( 1 )

Itt zt jelöli a véletlen függvény egy realizációjánoak értékét ap t időntban. Ezen
kívül feltesszük, hogy a zt valószínűségi változó eloszlása ismert és t-tol független.

" ai =  Pr (zt =  xt) i =  1 , . . ., M  . (2 )
Jelöljük áT = {<xv . . . ,  aM)-vel* zt diszkrét valószínűség eloszlását, természe
tesen 2"ai =  1. Az öl eloszlás becsléséről még részletesen lesz szó a későbbiekben.

Most rátérünk az 1 . pontból adódó követelmények vizsgálatára. Nyilvánvaló, 
hogy a kívánt tulajdonságú folyamat nem lehet független, azaz nem elegendő 
csak az előző bekezdésben megadott valószínűségi jellemzők rögzítése. Egy ilyen 
folyamat realizációi ugyanis nem mutatnának megfelelő ,,rétegződést” . A kívánt 
,,rétegződés” a következő feltételes valószínűségek előírásával érhető el:

Pi] =  'Pr{zt =  Xj\zt- 1 =  xi)(3)
Pf . jelöli azt a í-től független valószínűséget, mellyel a görbe a t dő pontban az 
Xj értéket veszi fel, feltéve, hogy az előző időpontban ez az érték x{ volt. Röviden 
fogalmazva P tj az i-+j ugrás valószínűsége, így

M

2 рч 1 • (4)
j=1

A P tj elemekből felépített mátrixot P  jelöli. E mátrix megadásának az az ér
telme, hogy segítségével szabályozhatjuk a véletlen függvény által produkált 
,,rétegek” átlagos vastagságát. Már most látható ugyanis, hogy annál vastagabb 
rétegekre számíthatunk, minél inkább dominál P-ben a főátló. A következőkben 
céljainknak megfelelően specializáljuk a P  mátrixot, és megvizsgáljuk annak 
néhány tulajdonságát.

A (2 )-ben és (3)-ban megadott valószínűségek segítségével a folyamat 
minden realizációjához egy Pr(z) apriori valószínűséget rendelünk. Vezessük 
be a következő jelölést:

z = (z0,zv .. .,z,, . .  . ,zN).(5 )

*A felső T index a transzponálás jele.
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A (1 1 ) és (1 2 ) egyenletek szerint a a folyamat ún. stacionárius vagy invariáns 
eloszlása. Ezekután specializáljuk a P  mátrixot a következő alakban:

(13)

ahol 0 ^ Я < 1 , I  az egységmátrixot jelöli. Az olvasóra bízzuk annak igazolását, 
hogy (4) és (1 2 ) egyenletek teljesülnek, így P  (13) szerinti választása konzisztens. 
Tisztázásra vár még (13)-ban а Я állandó szerepe. Vizsgáljuk meg először a két 
határesetet:
Я = 1 esetén P =  / ,  a folyamat realizációi ekkor egyetlen rétegből állnak, azaz 
a rétegvastagság maximális. 1 = 0  esetén a korábban említett független folya
mat áll elő, ekkor az átlagos rétegvastagság minimális. Nyilvánvaló tehát, hogy 
Я az átlagos rétegvastagsággal áll szoros kapcsolatban, határozzuk meg ponto
san ezt a kapcsolatot. Legyen zt =  xt és számítsuk ki annak a valószínűségét, 
hogy a rendszer még pontosan n lépésen keresztül az г-edik állapotban marad.

Pr(z, = Z (+1=  . . .  =  zt+n x„ г,+п+1^ х {)

= Рц Рц - • - Р ц(1 — Рц)  —  -̂ "(1 ~ Рц)  • (14)
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Összefoglalva: a (2) és (13) egyenletek meghatároznak egy olyan véletlen 
függvényt, melynek realizációi az 1. ábra görbéjéhez hasonlóak, kielégítik az
1. és 2 . pontban említett elvárásokat, és a véletlen függvény átlagos rétegvastag
sága (17) szerint szabályozható. Következő feladatunk, hogy a véletlen függvény 
realizációi közül kiválasszuk azt, amelyik legjobban illeszkedik az eredeti mérési 
adatokhoz, ugyanakkor a hozzá tartozó (6 ) egyenlettel megadott valószínűség 
is viszonylag nagy. Figyelemre mélró, hogy az optimális kiválasztás elvégezhető 
annak ellenére, hogy a realizációk száma elképzelhetetlenül nagy lehet, 
N =  2000, M  = 1 5  esetén pl. 752000.

I I . A kísérleti anyag modellje

Tegyük fel, hogy adott egy akusztikus karotázs szelvény, azaz ismerjük 
az Hv(z) függvény mért értékeit ( y,seclm értékek pl. 20 cra-enként mintavé
telezve). Ebből előbb áttérünk a v(z) függvényre, majd végrehatjuk a v(z)-+- 
v(t) transzformációt a következő algoritmussal:

v (ti) =  v (z,) (18)

ahol t( = t 0 + iAt, vagyis az időváltozó mintavételezése egyenközű. At-t úgy 
választjuk, hogy vAt^Az legyen, ahol Az az eredeti l\v(z) függvény mintavételi 
távolsága. A nem egyenközű z{ értékeket az alábbi módon számíthatjuk:

zi + i =  zi +  v((19)

Mivel z{ általában nem esik az eredeti szelvény mintavételi helyeire, v(zi)-t  
interpolálással kell előállítani. A következő lépésben vt értékeit kvantáljuk. 
Osszuk fel vt értékkészletét M  (kb. 10 — 20) egyenlő részintervallumra, legyenek 
az intervallumok felezőpontjai xv x2> . . ., xM. Jelöljük vt kvantált értékét wt-vél, 
ahol

wt =  xt (2 0 )

ha vt az г-edik részintervallumba esik. Feltéve, hogy a sűrűség állandó, a további
akban a sebességet az impedanciával azonosítjuk. Bevezetve az (5)-tel analóg 
jelöléseket:

w =  (w0, wv . . . ,  wN) (2 1 )
n =  (n0, nv . . ., nN) (2 2 )

a kísérleti anyag additív modellje:

w =  z + n, (23)

ahol w az akusztikus impedancia mért értéke, terhelve a mérési hibákból és a 
kvantálás hibájából eredő zajokkal, z a geológiai-fizikai modellhez tartozó 
elméleti impedancia érték, n az eltérés komponens. Geológiai-fizikai modellünk 
az M  különböző, xv . . . ,  xM impedancia értékekkel rendelkező kőzetből álló 
rétegsor. A rétegsort alkotó kőzetek előfordulási valószínűségét, vagyis a (2 )-vel 
definiált a vektort w-bői határozzuk meg a relatív gyakoriságok kiszámításával.

a wt =  xt értékű minták száma (24)



(24)-ben az a* valószínűséget a relatív gyakorisággal azonosítottuk. Van azonban 
más lehetőség is, egyes esetekben célszerű lehet a-t valamilyen egyéb mérés 
(pl. szeizmikus stacking sebesség) alapján meghatározni. Ily módon a réteg- 
modell becslésekor bizonyos apriori információt is figyelembe vehetünk.

A kívánt átlagos rétegvastagságnak megfelelően (17)-ből kiszámítjuk 
Я-t, és (13) szerint előállítjuk a P  mátrixot. Ezzel a geológiai-fizikai modell 
rögzítve van. Az I. rész (6 ) képlete minden lehetséges rétegsorhoz a mért érté
kektől függetlenül egy apriori valószínűséget rendel. Rögzítenünk kell még az 
n eltérés komponenst. Ennek valószínűségi jellemzőit a Pr(wt\zt)  feltételes 
valószínűségekkel írhatjuk le, utóbbit pedig empirikusan adjuk meg a 2. ábra 
mintájára.

Eszerint A a helyes, B (M  — 1) a hibás mérés valószínűsége. Az A\В arány 
a karotázs adatok megbízhatóságát jellemzi, értékét az interpretáció során 
empirikusan kell beállítani.

7II. Az akusztikus impedancia optimális becslése

A maximum aposzterlori kritériumot alkalmazva, z becslése

z =  max Pr (z\w). (25)
z

=  maxPr(w|z)Pr (z)

z

=  m in{ — ln[Pr(w|z)] — ln[Pr(z)]} . (26)
Z

Ezen veszteségfüggvény z szerinti minimalizálásával kapjuk z-t, vagyis 
az akusztikus impedancia becsült értékeit. A (26) egyenlet második sorának 
első tényezője arra jellemző, hogy adott elméleti z értékek esetén milyen való
színűséggel mérjük a w értékeket. Feltéve, hogy az eltérés komponens elemei 
függetlenek:

Pr(w\~z) =  J jP r (wt\zt). (27)
о
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(2 8 )

(29)

A (29)-ben adott veszteségfüggvény minden tagját kiszámíthatjuk 5, P és az 
emprikusan megadott Aj В arány ismeretében.

Rátérünk annak az igen szellemes algoritmusnak a leírására, amely segít
ségével megkereshetjük (29) minimumát (Godfrey et al., 1980). Alkalmazzuk

N -re vonatkozó teljes indukcióval belátható, hogy Cf, N rendelkezik az alábbi 
tulajdonsággal. Tekintsük az összes lehetséges olyan z impedancia görbét, 
melyre zN = xiy tehát a görbe az xt pontban végződik. Azt állítjuk, hogy ezekre 
a görbékre a (29) veszteségfüggvény minimuma éppen a (31) szerint számított 
Ct, N. A minimum keresése ezért a következő számítások elvégzését igényli. 
Kiszámítjuk Ct, t-t minden i =  l, M  és t =  0,1, . . . ,  N  értékre, a számítások 
során azonban mindig csak az utolsó í-hez tartozó Gt, r ket kell megőrizni. Fel- 
jegyezzük viszont minden (i, í)pontban azt а к indexet, amely (31)-ben a mini
mumot adja. Az eredményt M  — 3, N  = 4  esetén az 1. táblázat szemlélteti.

1. táblázat Az optimalizáló eljárás vázlata 
Таблица 1. Схема оптимализирующего метода 

Table 1. Optimalization process

Az optimális z becslést ebből úgy kapjuk, hogy kiválasztjuk a minimális 
Cp N értéket és ennek ágán t-Ъеп visszafelé haladva (ez egyértelmű) az ( i , t) 
ponthoz, a zt =  xt becslést rendeljük. Tegyük fel pl., hogy a táblázatban C2,4 
a minimális veszteség. Ekkor az optimális becslés: 24 =  x2, z3 =  x3, z2 =  x2,
Z± — X2, Zq — x̂ .

138



A 3. ábrán egy szintetikus példán mutatjuk be az eljárást. Az a. ábrán 
egy N  =  800, M  =  8, A =  0.97 paraméterű folyamat egy realizációja látható. 
A b., d., /. függvények ennek különböző normális eloszlású additív zajjal terhelt 
változatai. A dolgozatban leírt eljárással a b., d .,f. függvényekből rendre a c, 
e.y g. függvényeket kaptuk, ezek az a. függvény becsléseinek tekintendők.

Ő3/9-3
3. ábra: a, b, c, d, e, f ,  g. Az algoritmus szemléltetése szintetikus példán 

Рис. За., 6., в., г., д., e., ж. Показдействия алгоритма на синтетическом материале 
Fig. 3. а, Ъ, с, d, е, f ,  д. Synthetic example for the algorithm.
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Figyeljük meg, hogy a zaj szórásának növekedése a becslés minőségének romlását 
okozza, és ez a romlás az interpretált rétegmodell értelemszerű egyszerűsödésé
ben nyivánul meg.

IV . Összefoglalás

Az eljárás lényege tömören és szemléletesen a következő módón írható le: 
Adva van egy mélyfúrásból származó akusztikus impedancia szelvény, mely 
alapján rétegmodellt kívánunk készíteni. Ez azt jelenti, hogy a szelvényt egy 
lépcsős függvénnyel közelítjük, és az egyes lépcsőket a rétegekkel azonosítjuk. 
A lépcsőfokok átlagos szélességét, vagyis az átlagos rétetvastagságot a réteg
modell kívánt felbontottságának megfelelően állítjuk be. Hangsúlyozzuk, hogy 
a kívánt felbontottság kizórólag az interpretáció céljától függ. Ezért a lépcső
fokok átlagos szélességét a feldolgozó az ésszerűség keretein belül, szabadon 
választhatja. Szeizmikus célú interpretáció esetében például értelme lehet 
5 — 1000 m-es felbontottságú rétegmodell számításának. A lépcsős függvény 
illesztésekor két szempontra ügyelünk: (1 ) a lépcsők legyenek kellően szélesek, 
emellett (2 ) a függvény a lehető legjobban illeszkedjék az adatrendszerhez. 
E két feltétel egymásnak részben ellentmond. Gondoljuk meg a következő két 
szélsőséges esetet! Maga az adatrendszer tökéletesen illeszkedik önmagához, de 
általában nem kellően lépcsős. Az egy rétegből álló rétegmodell abszolút lépcsős, 
de a gyakorlatilag érdekes esetekben nem illeszkedik az impedancia szelvényhez. 
A dolgozatban tárgyalt eljárás a két véglet közötti optimumot keresi meg.

Az illesztett függvény lépcsőinek tényleges szélessége két paramétertől 
függ: A A paraméterrel súlyozzuk a lehetséges görbéket, A növekvő értéke 
esetén a szélesebb lépcsőkből álló görbékhez rendelünk egyre nagyobb apriori 
valószínűséget, így az ezekhez tartozó veszteség csökken. Az Aj В arány írja elő, 
hogy az illesztéskor milyen súllyal kell figyelembe venni az adatrendszerhez 
való illeszkedés követelményét. Ha A\B-+ °o vagy Aj В =  0, akkor az előbb em
lített két véglet áll elő.

Az eljárás gyakorlati alkalmazása akkor lehetséges, ha digitális karotázs 
szelvények állnak rendelkezésre mágnesszalagon. Az első kísérletek a közel
jövőben fognak mégtörténni. A modell felépítésében nincs szerepe az inter
pretálandó görbe tényleges fizikai jelentésének, ezért az algoritmus egyéb (pl. 
elektromos) szelvények feldolgozására is alkalmazható. A modell bizonyos 
módosításával lehetőség nyílik különböző jellegű adatok (karotázs szelvények, 
szeizmokarotázs, szeizmikus csatorna) együttes interpretálására. Ez további 
vizsgálatok tárgyát képezheti.
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