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Pszeudo akusztikus impedancia szelvény analízis, 
karotázs adatok felhasználásával

S Z U L Y O V S Z K Y  I M R E *

Megvizsgáltuk egy valódi szeizmikus szelvény, a belőle számolt pszeudo akusztikus impedancia 
szelvény ( szeizlog) és a közelben mért karotázs adatokból számolt szeizmikus modell szeizlog kap
csolatát.

Az összehasonlítás jó  korrelációt mutat a valódi és a modell szeizlog között.
A vizsgálat bemutatja, hogy bizonyos esetekben a szűk szeizmikus frekvenciasávban információt 

adó szeizlog az időszelvénynél alkalmasabb lehet finom szerkezetek kimutatására. A  produktív terüle
ten végzett analízis ilusztrálja a szeizmikus és karotázs adatok együttes interpretációjának lehetőségét 
és a szeizlogok használatát.

Изучалась связь между полевым сейсмическим разрезом; полученным по нему разрезом  
П А К  ( «сейслог») и кривой акустического каротажа, вычисленной по каротажным данным, 
измеренным в близлежащей скважине. П ри сравнении отмечается хорошая корреляция 
между полевыми и модельными результатами.

Показано, что в определенных случаях профиль П А К , дающий информацию в узкой 
полосе частот сейсмических волн, может оказаться более эффективным для выявления тонких 
структур по сравнению с временными разрезами. Возможности совместной интерпретации 
сейсмических и каротажных данных, а также использования Г1АК иллюстрируются на 
результатах анализа, проведенного в продуктивном районе.

The relation between a seismic section, the pseudoacoustic impedance section computed from it 
( “seislog”) and a synthetic seislog computed from the well-log data from a close-by borehole has been 
investigated. The results show a fa ir correlation between the real and synthetic seislogs.

The analysis made in a productive area shows that in certain cases the band-pass seislog could be 
more suitable for the study of the fine structures than the time section. Possibilities for the joint inter- 
pretation of the seismic and well-log data are pointed out.

Bevezetés

Az amplitúdó megőrző feldolgozáshoz kapcsolódva az utóbbi években 
többféle inverziós eljárás fejlődött ki. Céljuk a szeizmikus szelvény minden csa
tornájából visszaállítani annak az* akusztikus impedancia lógnak egy közelítését, 
amit az illető csatorna vonatkoztatási pontjában mélyített fúrólyukban mér
hetnénk.

Legelterjedtebben a rekurziós inverziós technikát használják [1]. Nép
szerűségét annak köszönheti, hogy számítása egyszerű, gyors, ennélfogva olcsó 
és minimális előzetes információt igényel. (Szokásos elnevezése pszeudoakusz- 
tikus impedancia szelvény, Seislog, Synlog, Velog, Pszeudo log, Seismic log stb.)

Természetesen azt az információmennyiséget, amit a karotázs szelvény 
tartalmaz a maga 20 cm-kénti mintavételezésével, a szeizmikától nem várhatjuk. 
A maximum amit kaphatunk, a szeizmikus frekvenciasávban szűrt akusztikus 
impedancia csatorna egy jó közelítése — ezt is csak akkor, ha a szeizmikus anyag 
minősége kifogástalan.

A szeizlog előállítása a szeizmikus szelvényből nem rejt magában nehézsé
geket. Az azonban nincs kellőképpen tisztázva és ellenőrizve, hogy a szeizmikus 
anyagban mindig jelenlevő zajok hogyan befolyásolják a művelet megbízható-

* Geofizikai Kutató Vállalat, Budapest

97



1. ábra. Szeizmikus szelvény 

Рас. 1. Сейсмический профиль 

Fig. 1. Seismic section

2. ábra. Fúrópontok és a szeizmikus szelvény terítésvonala

Рис. 2. Схема расположения скважин и сейсмичес
кого профиля

Fig. 2. Well locations and the seismic line



ságát. A transzformáció nem lineáris, ezért nem könnyű a zajok hatását vizs
gálni. (Zaj alatt itt minden olyan hatást értünk, ami a reflexiós koefficiens so
rozat becslését torzítja. (Tisztázatlan továbbá a különböző' sztratigráfiai szer
kezetek szeizlogbeli képe.

Szerkesztettek már albumot fúrásokkal föltárt különböző' tipikus egysé
gekből számolt egy és kétdimenziós modellekből [2], de hasonló albumot szeiz- 
logokra még nem publikáltak.

Jelen dolgozatban megvizsgáltuk egy fúrásokkal föltárt produktív terü
leten a szeizmikus szelvény, a szeizlog valamint a karotázs adatok fölhaszná
lásával számolt szintetikus szeizmikus szelvény és szintetikus szeizlog kapcso
latát.

A karotázs adatok, és a szintetikus szeizmogramm

Az 1. ábrán dekonvolvált stacking szelvényt látunk, bejelölve a szelvény- 
közeli fúrások helyeit, és a részletes analízisnek alávetett szelvényrészletet, amely 
homokos gáztároló rétegeket tartalmaz. A 2. ábra mutatja a fúrópontok helyzetét 
és a szeizmikus szelvény terítés vonalát. A 3. ábrán fúrásokból származó karotázs

D E F

3. ábra. Karotázs szelvények: SW: víztelítettség SXO: maradék víztelítettség g: sűrűség
AT: akusztikus tranzit idő

Puc. 3. Каротажные кривые: SW -  водонасыщенность, SXO -  остаточная водонасыщен- 
ность, д -  плотность, АТ -  акустическое время прохождения

Fig. 3. Well —logs: SW: Water saturation SXO: flushed zone water saturation g: density log
AT: acoustic transit time
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logok láthatók, nevezetesen a víztelítettség (SW),  a kiöblített zóna víztelített
sége (SXO),  a sűrűség ( q) és az akusztikus terjedési idő ( AT).  Szonikus log 
és sűrűség log mérés csak egy fúrásban volt, a D jelűben, a többi fúrás görbéi 
számítottak. A számított logok megbízhatóságára meghatározott totális korrek
ciós együttható 0.9-nél nagyobb. Az eljárás leírása: [3]
A karotázs logokból kézi blokkosítással, lépcsős függvényeket készítettünk.

A szonikus logokból sebességeket szeizmikus modell számítására szeretnénk 
használni. Ezért szükséges, hogy az integrált szonikus tranzit idő megegyezzék 
a szeizmokarotázsban mért terjedési idővel. Ez rendszerint nem teljesül több 
okból. A legfontosabb ok az, hogy míg a szeizmikus hullám szűz rétegeződést 
haránt ol, addig a fúrással megbontjuk az eredeti rétegviszonyokat, a szonikus 
szonda hullámai a fúrás által befolyásolt, öblítőfolyadékkal elárasztott és sok 
egyéb változást szenvedett rétegekben haladnak. Ezért a szonikus logokat kalib
rálni kell, azaz a szeizmokarotázs méréshez igazítani.

A 4. ábrán láthatók a szeizmokarotázs sebességfüggvény alapján kalibrált 
szonikus logokból és sűrűség logokból számolt akusztikus impedanciák. A kalib
rálást blokk tolás módszerével végeztük, a mért szakaszt egy vagy két inter
vallumra bontva. Az így kapott blokkosított logokat összehasonlítva a karotázs 
görbék — azaz a víztelítettség és a kiöblített zóna víztelítettsége görbék — által 
jelzett gáztartalmú rétegek elhelyezkedésével, a gáztartalom és az akusztikus 
impedancia lokális minimumai között elég jó korrelációt találunk.

Ezekből a karotázs információkból sztratigráfiai modellt készítettünk:
5. ábra. A sztratigráfiai modell elkészítésénél figyelembe kell venni azt a körül
ményt, hogy a fúrások nem a szeizmikus szelvény síkjába esnek. A szelvénytől 
mért merőleges távolságuk rendre: A: 95 m В : 100 m, G: 265 m, D: 150 m, E: 150 
m, F: 450 m. Ezért a sztratigráfiai modell elkészítéséhez a fúrásokat a szelvény 
síkjába kellett transzformálni, amihez fölhasználtuk a szeizmikus szelvényt is.

Geo Ml9-4

4. ábra. Kalibrált blokkosított akusztikus impedancia szelvények 

Рас. 4. Калиброванные, длочные кривые акустической жесткости 

Fig. 4. Calibrated and blocked acoustic impedance logs
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A sztratigráfiai modellből kétdimenziós szeizmikus modellt számítottunk, 
két különböző \tavelet fölhasználásával: 6. ábra. A forrás wavelet zérus fázisú 
7 — 10 — 75 — 85 Hz és 7 — 10 — 42 — 47 Hz sávszűrő. A 7. ábrán bemutatjuk a 
valódi szeizmikus szelvény megfelelő részletét. Az alacsony frekvenciás modell 
és a valódi szelvény között találunk korrelációt, de az nem túl erős.

Puc. 5. Пластовая модель 
Fig. 5. Stratigraphic model

Szeizlogok számítása és analízise

Szeizlog szelvényt számítottunk mind a valódi szelvényből, mind a modellek
ből. A valódi szeizmikus szelvényből számolt szeizlog a 8. ábrán látható. Szokásos 
megjelenítése az értelmezés megkönnyítése céljából izo-akusztikus impedancia 
vonalakkal történik. (Az ábra tanulsága szerint az izovonalas megjelenítés ezen 
formája — színskála nélkül — nem javítja feltétlenül az értelmezhetőséget.)
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6. ábra. Szintetikus szeizmikus szelvények az 5. ábra modelljéből 
7—10 — 42 — 47 Hz és 7—10 —75—85 Hz zérusfázisú sávszűrő wavelettel számítva.

Рис. 6. Синтетические сейсмические профили, вычисленные для модели рис. 5. с полосовым 
фильтром нульфазы и частотой 7 -  10 -  42 -  47 Гц и 7 -  1 0 -7 5 -8 5  Гц

Fig. 6. Synthetic seismic sections, computed from stratigraphic model of Fig. 5. wavelets: 
7—10 — 42—47 Hz and 7—10 — 75—85 Hz zero phase band pass filters.

7. ábra Kinagyított szeizmikus szelvény részlet 

Рис. 7. Увеличенный фрагмент.сейсмического разреза 

Fig. 7. Seismic section, blown up from Fig. 1.

Értelmezésekor azonban szem előtt kell tartanunk azt a körülményt, hogy 
az izovonalak csak amplitúdó szerinti értékelést jelentenek.
Emlékezzünk a „valódi x amplitúdójú” feldolgozással kapcsolatos kezdeti lelke
sedésre, amikor pusztán az amplitúdó anomáliákra telepítettek fúrásokat, ame-
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8. ábra. Szeizlog szelvény 

Puc. 8. Разрез акустического каротажа 

Fig. 8. Seislog section

lyek jórésze száraz kutakat eredményezett. Ezért célszerű a szeizlogokat ampli
túdó szerinti értékelést jelentő izovonalak nélkül is kijátszani.

A 9. ábrán a magas és az alacsony frekvenciás modellszel vény ékből számolt 
szeizlog szelvényt látjuk. A sztratigráfiai modell elkészítésénél a karotált mélység
intervallum fölötti szakaszt a szeizmokarotázs alapján több egységre bontottuk. 
Az 1150 m-nél fölvett réteghatár képe a modell időszelvényen és a modell szeiz- 
logon 1020 ms-nk 1 jelentkezik. I tt tisztán látható, hogy egy különálló réteghatár 
akusztikus impedancia változása a szeizlogon jó közelítéssel a wavelet integrál
jának alakjában jelentkezik. Ezen integrált jelek interferencia-képén 1200 — 1400 
ms között jól látható a gáztartalmú réteg negatív akusztikus impedancia ano
máliája, továbbá a kiékelődés követhetőségének jelfrekvenciával való változása. 
A kiékelődő két gáztartalmú réteg a magas frekvenciás modellben a 43. esator-
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Puc. 9. Синтетический акустический профиль, вычисленный по синтетическому сейсмическому
разрезу рис. 6

Fig. 9. Synthetic seislog sections, computed from Fig. 6.

Puc. 10. Увеличенный фрагмент полевого акустического разреза 

Fig. 10. Seislog section — blown up from Fig. 7.

náig szeparálható, az alacsonyfrekvenciás modellben már csak a 36. csatornáig. 
Vizsgáljuk most meg a valódi szelvényből kapott szeizlog kinagyított részletét: 
1 0 . á b ra , és hasonlítsuk össze az alacsonyfrekvenciás modell szeizloggal.
A három legmarkánsabb gáztartalmú réteg negatív akusztikus impedancia 
anomáliával jelentkezik, amit szaggatott vonallal jelöltünk. A két kiékelődő 
réteg szeizlogbeli képe elég jól egyezik az alacsonyfrekvenciás modell szeizloggal, 
a két réteg szeparálhatósága pedig különösen jól egyezik az alacsonyfrekvenciás 
modellbeli képpel. Ha az időszelvény megfelelő kinagyított részletét megvizs
gáljuk: (7. ábra) és összehasonlítjuk a szeizloggal, látható, hogy a réteg fölisme“
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résében és különösen a kiékelődés tényének és helyének megállapításában a 
szeizlog világosabb képet mutat. A kiékelődést a fúrási anyag egyébként nem 
bizonyítja, csak valószínű hipotézisként készítettük így a modellt, de ezt a szeiz
mikus anyag és a modellvizsgálatok igazolni látszanak. Az 1200 —1300 ms közötti 
rendkívül erős reflexiót az akusztikus impedancia logok nem indokolják. I tt  a 
szeizmikában gyakorta föllépő ún. tuning effektus okozza a rendkívül erős reflexi
ót, ami a réteg elvékonyodásával elgyöngül, változatlan akusztikus impedancia 
kontraszt mellett. Ez a szintetikus szeizmogrammokon is megfigyelhető, és a 
szintetikus szeizlogon is jól látszik.

Következtetések

A rekurziós inverziós technika első közelítésben integrál transzformációnak 
felel meg, ezért erősen megnöveli az adatok alacsony frekvenciás komponensét. 
Ebből az következne, hogy az invertált szeizmikus szelvény, a szeizlog felbontó- 
képessége kisebb, mint az eredeti szeizmikus szelvényé.

A fönti vizsgálatok azt bizonyítják, hogy ha a szeizlog alacsonyfrekvenciás 
komponensei relatíve növekedtek is a forrás szeizmikus szelvényhez viszonyítva, 
ennek ellenére bizonyos esetekben — mint pl. a fönti homokos gáztárolók ese
tében — finom szerkezetek kimutatására a szeizlog alkalmasabb lehet, mint a 
hagyományos időszelvény.

IRODALOM

[1] Lindseth, R. O.: 1978, Synthetic sonic logs — a process for stratigraphic interpretation: Geo
physics, 44, p. 3 — 26

[2] R. T. Ryder, M. W. Lee., G. N. Smith: 1981, Seismic models of sandstone stratigrafic traps'in 
Rocky Mountain basins. U. S. Geological Survey

[3] K iss B., Kormos L.: 1983, Statikus értelmezési eljárások homokkő formációkra Magyar Geo
fizika (XXIV. 5 -6 .)

[4] Szulyovszky 1982, Connection between pseudo-velocity log and sonic log: Eötvös Loránd 
Geophysical Transactions, 28/1 pp. 59—71

I

5  G e o fizik a 105


