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A dolgozatban a VSP direkthullám beérkezési idői alapján intervallumsebesség függvényt számí
tunk. Kimutatjuk, hogy a sebességfüggvény felbontottsága a jelenlegi méréstechnika mellett nem érheti el 
a 10 — 20 métert. Javasoljuk egy olyan intervallumsebesség függvény előállítását, melyben az intervallu
mok hossza elég nagy ahhoz, hogy a becsült sebességek hibája még elfogadható legyen, ugyanakkor az inter
vallumhatárok optimális kijelölésével biztosítjuk, hogy a sebességfüggvény a lehető legjobban tükrözze a 
közeg esetleges rétegződését.

В работе по временам прихода прямых волн ВСП вычисляется зависимость интер
вальных скоростей. Показано, что разрешенность скоростной зависимости при настоящей 
технике не превышает ТО- 2 0  метров. Предлагается построение зависимости интерваль
ных скоростей, в котором длина интервалов достаточно велика, чтобы ошибки оценки 
скоростей были ещё приемлимыми, но в то же время оптимальным определением границ 
интервалов обеспечивается то, что скоростная зависимость наилучшим образом отражает 
слоистость.

In the paper interval velocity functions are computed from the travel times of direct arrivals. It 
is pointed out that as a consequence of the state of the art of the present technique the resolution of the 
velocity function can not exceed the 10 — 20 meters.

The creation of such interval velocity function is proposed which has intervals long enough allowing 
satisfactorily small estimation errors and the simultaneous optimal choise of the layer boundaries assures 
that the velocity function describes the stratificarion as good as it is possible.

Bevezetés

A VSP adatok feldolgozásában és értelmezésében lényeges szerepe van a 
hullám terjedési sebesség megfelelő pontosságú becslésének. Ésszerű célkitűzés, 
hogy a VSP-n található reflexiókat megpróbáljuk kapcsolatba hozni a közeg 
sebesség viszonyaival. Jelen dolgozatban egy olyan eljárást javasolunk, amely 
a direkthullám beérkezési idői alapján intervallum-sebesség függvényt készít. 
A feladat látszólag egyszerű, kimutatjuk azonban, hogy a sebességfüggvény 
részletessége nem növelhető tetszőlegesen a becsült sebességértékek bizony
talanságának növekedése miatt. Ennek oka az, hogy egy adott intervallum 
esetén a becsült intervallum-sebesség hibája fordítottan arányos az intervallum 
hosszával. A jelenlegi méréstechnika mellett a direkthullám 10 — 20 méteres 
mélységközökben kiolvasott beérkezési idői nem tartalmaznak elegendő infor
mációt a sebességfüggvény ugyanilyen részletességű effektiv meghatározásához. 
Célszerű ezért az intervallumok hosszát bizonyos korlát felett tartani, és kisebb 
részletességgel megelégedve olyan sebességfüggvényt számítani, amelynek 
relatív hibája még elfogadható. Feltesszük, hogy a közeg bizonyos rétegződést 
mutat, és az intervallum-sebesség függvényt úgy építjük fel, hogy az tükrözze 
a közegnek ezt az esetleges rétegződését. Célunk így a közeg hullám terjedési
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sebesség szempontjából különböző nagyobb méretű egységeinek megragadása. 
Ehhez olyan intervallumrendszert keresünk, amelynek intervallumai elég na
gyok ahhoz, hogy a becsült sebességek szórása megfelelő kicsi legyen, ugyan
akkor az egyes intervallumokon belül a sebesség lehetőleg keveset változzon. 
A kapott sebességfüggvény alkalmazásai a következők lehetnek: A sebesség
függvény alapján szintetikus VSP számítható. Ennek jelentősége az, hogy tájé
koztat a különböző típusú hullámok relatív amplitúdó viszonyáról, és így elő
segíti a többszörös reflexiók felismerését. A sebességfüggvényt alkalmazhatjuk a 
hagyományos szeizmika egyes műveleteinél, mint pl. a mély ség transzformáció, 
migráció, gömbi szóródás korrekció stb.

Megemlítjük végül, hogy a cikkben bemutatott matematikai megoldás elve 
részben megtalálható a [3] munkában. Jelenlegi eredményünket az ott leírt 
algoritmus konkrét feladatra való alkalmazásának tekinthetjük. Ezért, az is
métléseket kerülendő, megelégedtünk olyan mélységű tárgyalással, ami témánk 
megértéséhez feltétlenül szükséges, miközben nem mondtunk le arról, hogy a 
dolgozat önmagában is egészet alkosson. Részletesebben foglalkozunk viszont 
azokkal a kérdésekkel, amik [3]-ban nem szerepelnek. Külön kiemeljük itt a 
véletlen komponens korrelációjának figyelembevételét.

Az intervallumsebesség becslésének hibája

Célunk, hogy a VSP direkthullám beérkezési idői alapján intervallum
sebesség függvényt számítsunk. A feladat látszólag triviális, hiszen ha ismert a 
mintavételi mélységköz (Az általában 10 — 20 m), és kiolvassuk a direkthullám 
beérkezési idejét a z{ — iAz és zi+1 = (i-f \)Az mélységekben, akkor a (zv zi+l) 
mélységintervallumra a

v(i , i  +  l)=- (1)
h+1 ”  h

intervallumsebesség adódik. (A szokásos terminológiától kissé eltérően ebben a 
cikkben intervallumon általában mélységintervallumot értünk, az adott inter
vallumra vonatkoztatott átlagsebességet pedig intervallumsebességnek nevez
zük.) Az ilyen módon számított sebességfüggvény hibája azonban a ti+1 — ti 
időkülönbség meghatározásának pontatlansága miatt általában megengedhe
tetlenül nagy. E pontatlanságnak több forrása van, melyek közül a két leg
fontosabb:

1. A beérkezési idők kiolvasása bizonytalan.
2. A hullámgerjesztés körülményei kis mértékben csatornáról csatornára 

változnak.

így pl. változhat a hullámkeltés mélysége és a jelalak. Bár az utóbbi hiba
források hatása bizonyos korrekciók végrehajtásával csökkenthető, a tapasztalat 
azt mutatja, hogy a beérkezési idők meghatározásának hibája (szokásos szeizmi
kus frekvenciasávot és 2 ms-os időbeli mintavételezettséget feltételezve) nem 
kisebb, mint 1 ms. Vizsgáljuk meg részletesebben, mekkora hibát okoz a becsült 
intervallum-sebességben az időmérés és mélységmérés bizonytalansága.
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Tegyük fel, hogy a helyes zt és t{ mélység és időértékek helyett a zi + ni és ti + mi 
értékeket mérjük. Ekkor a valódi és a becsült sebesség eltérése:

A sebességfüggvény hibájának négyzete ebből úgy adódik, hogy képezzük 
a \Av\2 mennyiség várható értékét. Mivel ez a várható érték szigorú matematikai 
értelemben nem létezik, ezért a most következő levezetés formális:

Intervallumsebességeket tükröző rétegmodell

(4)-ből láthatjuk, hogy egy adott intervallum esetén a becsült sebesség 
szórása fordítottan arányos a beérkezési idők különbségével. Kézenfekvő ezért az 
a gondolat, hogy nagyobb intervallumokat véve (ekkor a (4) nevezőjében levő 
t2 — tx tag is nagy) és kisebb felbontással megelégedve olyan sebességfüggvényt 
állítsunk elő, amelynek relatív hibája még megengedhető. Ekkor a közeg sebes
ségviszonyait a

(5)

intervallum-sebességekkel jellemezzük, ahol l = 1 esetén visszakapjuk az (1) 
képletet. Megjegyezzük, hogy az intervallumok tetszőleges kijelölése esetén 
fizikailag értelmes sebességfüggvényt kapunk. Például megadva a (ziV zi2), 
(гг2> %)> (zi3> zu) stb. intervallumokat, jellemezhetjük a közeget az (5) szerint
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számított v(iv i2), v(i2, г3) . . .  intervallum-sebességekkel. Nyilvánvaló azonban, 
hogy a tetszőlegesen előírt intervallumrendszerek nem egyformán jók. Egyrészt 
láttuk az előbb, hogy az intervallumok nem lehetnek túlságosan kicsik, mert ez a 
sebességfüggvény nagy bizonytalanságához vezet. Másrészt feltehető, hogy a 
közeg bizonyos rétegződést, tagozódást mutat, ezért célszerű az intervallumokat 
úgy megválasztani, hogy azok tükrözzék a közeg tagozódását. Célunk tehát a 
közeg hullámterjedési sebesség szempontjából különböző, nagyobb méretű egy
ségeinek megragadása. Ehhez olyan intervallumrendszert keresünk, amelynek 
intervallumai elég nagyok ahhoz, hogy a becsült sebességek hibája még elfogad
ható legyen és az egyes intervallumokon belül a sebesség lehetőleg keveset vál
tozzon. A vázolt feladatot a következő módon fogjuk megoldani. A At( = 
időkülönbségek sorozatához egy lépcsős függvényt ({rf}£Li) illesztünk. A lépcsős 
függvény ugrási helyei (tt ^  тг_х) adják meg az intervallumhatárokat. A {rj 
függvénynek a következő tulajdonságokkal kell rendelkeznie:

1. A lépcsők legyenek megfelelően szélesek,
2. emellett a függvény a lehető legjobban illeszkedjen а {/Ц} adatrendszer

hez (1. ábra).

Geo 84  /15-1

1. ábra Lépcsős függvény illesztése 
Puc. 7. Ступенчатая зависимость 
Fig. 1. Fitting of the step function
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Eszerint:

(?)

(7) mutatja, hogy a feltételeinket kielégítő {rj lépcsős függvénynek való
ságos fizikai tartalma van, nevezetesen fordítottan arányos az intervallum
sebességgel. A mérési anyagból származó Att és az elméleti t t értékek különbségét 
jelölje nf.

At( = ri +ni. (8)

A (8) egyenletet a szakirodalomban gyakran a kísérleti anyag additív mo
delljének, Uft eltérés komponensnek nevezik. A {rj függvényt úgy fogjuk meg
választani, hogy {n^-t kicsivé tegyük, ezért nt zajnak tekintendő. Pontosabban 
fogalmazva, az ni számokat a At. időkülönbségek hibájának tekintjük, és fel
tesszük róluk, hogy normális eloszlású, nulla várható értékű valószínűségi vál
tozók, melyeknek együttes valószínűségsűrűség függvénye Pr(n0, nv . . ., nN). 
A sűrűségfüggvényt az időmérés szórásának ismeretében meghatározhatjuk, ké
sőbb ezzel még részletesen foglalkozunk. Jelölje a {r,} lépcsős függvény ugrá
sainak számát к, ekkor az intervallumok száma k + 1 , és legyen T  pozitív szám. 
Tekintsük a következő veszteségfüggvényt:

C(r) = -  Ъг[Рг(п0, nv . . ., nN)} + kT. (9)

A {rz} függvényt a (9) veszteségfüggvény minimalizálásával határozzuk 
meg. Nyilvánvalóan (9) akkor kicsi, ha a {rf} lépcsős függvény viszonylag kevés 
lépcsőből áll, ugyanakkor illeszkedik а {2Ц} adatrendszerhez, tehát {?гг} kicsi. 
A T  szám növelésével az intervallumhatárok felvételéből adódó veszteségj árulék 
nő, ezért az optimális {тг} lépcsőinek száma csökken, az intervallumok mérete 
növekszik. T  változtatásával így szabályozhatjuk a sebességfüggvény felbon- 
tottságát. A két határesetben {тг} = {d^}, ha T = 0, illetve {r,} = (tN — t0)jN, 
ha T  oo. T-t úgy kell megadni, hogy minél részletesebb, de még értelmes, azaz 
elfogadható relatív hibájú sebességfüggvényt kapjunk.

Térjünk rá (9) első tagjának kifejtésére. Az nQ, пг . . . mennyiségekről fel
tehetnénk, hogy függetlenek, ekkor:

Pr(n0, n1 . . . nN) = Ц  , ) ( 1 0 )  
/=0

adódna, aminek felhasználásával:

N (Af.—r.V-
— 1 nPr(n0 . . . nN) = 2  “ —1 ~2 1----f {rj-től független tagok. (1 1)

1=0

(ll)-ben oAt = ^ 2 o t a At időkülönbségek szórása, vagy ami ugyanaz ni 
szórása. A (11) képlet alkalmazásával jól működő algoritmust kaphatunk. 
Rendelkezésünkre áll azonban egy ennél jobb megoldás is, melynek lényege, 
hogy az ni és ni+1 mennyiségek korrelációját is figyelembe vesszük.

Legyen a tv t2, t3 beérkezési idők hibája rendre ml3 m2, m3. Ekkor Atx = 
= (t2 + m2) — (̂ i + mi) hibája: nx = m2—mlt At2 = (t3 + ms)— (t2-\-m2) hibája:
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A matematikai kezelhetőség érdekében а {rz} függvény számára véges disz
krét értékkészletet írunk elő. Jelöljük {rz} lehetséges értékeit Xj-vel (j  = 1, . . ., M ), 
ahol Xy = Azjvmax, xM = Azhmin̂  és xj - x j_1 = Ez a meg-
szorítás nem lényeges, ha az Xj számok a Atf értékek lehetséges intervallumában 
megfelelő sűrűn helyezkednek el. Utóbbi jelölésünkkel a véletlen komponens 
ni = Ati — Xj alakban írható. Ezekután tekintsük az alábbi rekurzív összefüggést:

(16a)

(166)

(16c)

ahol djk a Kronecker szimbólum. A (16c) képlet jobboldalának második és har
madik tagja a {AtAf adatrendszertől való eltérés, illetve az új intervallumhatár 
felvételéből származó veszteségj árulék. A (16) képletek szerint számított C ̂  N 
számokról (j = 1 , . . ., M) N-re vonatkozó teljes indukció segítségével bebizo
nyíthatjuk a következőt. Azon {rz} lépcsős függvényeket tekintve, melyek az
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Xj értékkel végződnek, tehát rN = Xj, a (9) veszteségfüggvény minimuma (nem 
számítva a (15)-beli állandó tagot) éppen Cj N* N  — 0-ra ez az állítás triviális. 
A teljes indukció szabályai szerint feltesszük, hogy állításunk igaz Gkt N- x-ve 
minden к — 1, 2, .. ., M  indexre. Ekkor a xN_1 = xk, rN =  Xj végződésű lépcsős 
függvényekhez tartozó minimális veszteség Ckt + N-f- (1 — öjk) T. Mivel 
ezek között van az optimális rN = Xj végződésű függvény is, az ehhez tartozó 
veszteség nyilván а к szerinti minimum. Állításunkat ezzel bizonyítottuk.

A (16) képletek alapján a következő módon állíthatjuk elő a (9) veszteség
függvényt minimalizáló {rz} lépcsős függvényt. Minden i = 0 , . . N  mélységre 
és j  = 1 , . . ., M -rekiszámítjuk a Citj értékeket, miközben megőrizzük azokat 
а к indexeket, melyek (16c)-ben a minimumot adják. A minimális CjtN értékhez 
tartozó ágon а к indexekben visszafelé haladva adódik az optimális {rj.

Algoritmusunk működését a Szeghalom 15 mélyfúrásban végzett VSP ada
tain mutatjuk be. A direkthullám beérkezési időit a [2] műben javasolt módszer
rel határoztuk meg. Ennek lényege, hogy az első beütés görbéjéhez a felfutó 
oldalon inflexiós érintőt húzunk, és az érintő valamint az időtengely metszés
pontjában definiáljuk a beérkezési időt. A 2. ábra A görbéje a direkthullám be
érkezési idejéből Az — 10 m mélységközökre meghatározott intervallumsebes
ség függvényt ábrázolja. A sebességértékek 2200 és 4100 mis között vannak. 
A további két görbét (lépcsős függvényt) a cikkben leírt módszerrel készítettük. 
Az A görbéhez képest а В  és C görbék léptéke a jobb szemléltetés érdekében kb.

2. ábra Intervallumsebesség függvények a Szeghalom 15 mélyfúrásban végzett VSP alapján 
Puc. 2. Кривые интервальных скоростей по данным ВСП в скважине Сегхалом 15 

Fig. 2. Interval velocity functions computed from VSP measured in the borehole Szeghalom 15.



3-szoros. A két lépcsős függvényt olyan rétegmodellnek tekinthetjük, ami — egy 
bizonyos felbontottsággal — a közeg sebességviszonyait tükrözi. A kívánatos 
felbontottság mértékét az interpretáció célja határozza meg, miközben tekintet
be kell vennünk, hogy a (4) képlet szerint a felbontottság nem növelhető te t
szőlegesen.
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