
Az energiaelnyelés hatása a szeizmikus csatornára

В A N  N É  G Y Ő R I  E R Z S É B E T *

A kőzetele nem teljesen rugalmas viselkedése nagy mértékben megváltoztatja a szeizmikus csatorna 
szerkezetét, melyet korrigálni csak részben lehetséges. A  cikk bemutat egy frekvenciatartománybeli mód
szert az energia abszorpciót figyelembe vevő szintetikus szeizmikus csatorna számítására a konstans Q 
modell feltételezésével. A bemutatott algoritmus alapján elkészült modellszámítások segítségével összeha
sonlíthatók a rugalmas és a viszkoelasztikus közegre számított szintetikus szeizmikus csatornák. Végül 
a cikk bemutatja, hogy az abszorpció miatt milyen torzulások léphetnek fel a visszaállított pszeudo-akusz- 
tikus impedancia csatornákban.

Отличие свойств пород от идеальной упругости изменяет строение сейсмического 
канала, что может быть скорректировано только частично. В работе представлен метод 
расчета сейсмического канала внутри некоторого интервала частот, учитывающий погло
щение энергии и предполагающий о модели постоянным. С помощью модельных расчетов по 
указанному алгоритму можно сравнить синтетические сейсмические каналы, расчитанные 
для упругих и вязко-упругих сред. В работе также показано, какие искажения могут 
возникнуть из-за поглощения в репродуцированных каналах псевдо-акустического импеданса.

The viscoelasticity of rocks changes the structure of the seismic trace in a high degree, which can 
be corrected partially only. The paper describes a method for the computation of synthetic seismic traces 
in the frequency domain for an absorbing medium assuming the constant Q model.

Synthetic seismograms, obtained by the algorithm, for elastic and viscoelastic media are compared. 
It is shown ívhat kind of distortions can appear in the seislog channels due to the attenuation.

Bevezetés

Az utóbbi években több új módszer és eljárás alakult ki a szeizmikus kuta
tásban. Ezek helyes alkalmazásához egyre jobban meg kell ismernünk a szeiz
mikus hullámterjedést befolyásoló tényezőket is.

A kőzeteket a hullámterjedés szempontjából a következő fizikai mennyisé
gekkel jellemezhetjük: a sebességgel, sűrűséggel és az energiaelnyelés mértéké
vel. Főként a sebesség és a sűrűség változásai alapján alakulnak ki a reflektált, 
ill. a refraktált hullámok. A két mennyiség közül a sűrűség változásait gyakran 
elhanyagolják, mivel ennek relatív változásai jóval kisebbek a sebességénél.

Ezeken kívül az utóbbi években egyre fontosabbá vált. az energiaelnyelés 
hatásának a vizsgálata is. Az energiaelnyelés mértékének, a szeizmikus csatorna 
szerkezetére való hatásának a vizsgálata egyrészt a valódi amplitúdójú feldol
gozásban, az amplutúdócsökkenés helyes korrigálásában fontos. Másrészt az 
abszorpció mértékét mint litológiai paramétert is használhatnánk, ugyanis a 
különböző kőzetek abszorpciós jellemzőinek a változása meghaladja a sebességét 
is. A sebességgel történő együttes interpretációja pedig mindenképp javítaná 
ismereteink minőségét. Például sebességcsillapítás-diagramok alapján litológiai 
osztályozás válik lehetővé, amint erre Magyarországon is folynak kísérletek 
(Gombár L., 1983.). Az abszorpciós paraméterek felhasználását azonban igen 
megnehezíti a mérésének bonyolultsága. Az utóbbi években Magyarországon is 
előtérbe kerültek az akusztikus karotázs és a VSP mérésekkel kapcsolatos ku
tatások, és talán majd ezeknek a méréseknek az alkalmazása lehetővé teszi az 
abszorpció meghatározásának a fejlődését is. 4
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— az interpretációs modell, az agyag és rétegtartalom korrekciók, valamint 
az alapadatok ellenőrzésére;

— a mozgó és a kötött víz szétválasztására;
— szemcsemérét és permeabilitás becslésére.
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Az energiaelnyelés hatása a szeizmikus csatornára

B Á N N É  G Y Ő R I  E R Z S É B E T *

A kőzetek nem teljesen rugalmas viselkedése nagy mértékben megváltoztatja a szeizmikus csatorna 
szerkezetét, melyet korrigálni csak részben lehetséges. A  cikk bemutat egy frekvenciatartománybeli mód
szert az energia abszorpciót figyelembe vevő szintetikus szeizmikus csatorna számítására a konstans Q 
modell feltételezésével. A bemutatott algoritmus alapján elkészült modellszámítások segítségével összeha
sonlíthatók a rugalmas és a viszkoelasztikus közegre számított szintetikus szeizmikus csatornák. Végül 
a cikk bemutatja, hogy az abszorpció miatt milyen torzulások léphetnek fel a visszaállított pszeudo-akusz
tikus impedancia csatornákban.

Отличие свойств пород от идеальной упругости изменяет строение сейсмического 
канала, что может быть скорректировано только частично. В работе представлен метод 
расчета сейсмического канала внутри некоторого интервала частот, учитывающий погло
щение энергии и предполагающий о модели постоянным. С помощью модельных расчетов по 
указанному алгоритму можно сравнить синтетические сейсмические каналы, расчитанные 
для упругих и вязко-упругих сред. В работе также показано, какие искажения могут 
возникнуть из-за поглощения в репродуцированных каналах псевдо-акустического импеданса.

The viscoelasticity of rocks changes the structure of the seismic trace in a high degree, which can 
be corrected partially only. The paper describes a method for the computation of synthetic seismic traces 
in the frequency domain for an absorbing medium assuming the constant Q model.

Synthetic seismograms, obtained by the algorithm, for elastic and viscoelastic media are compared. 
It is shown what kind of distortions can appear in the seislog channels due to the attenuation.

Bevezetés

Az utóbbi években több új módszer és eljárás alakult ki a szeizmikus kuta
tásban. Ezek helyes alkalmazásához egyre jobban meg kell ismernünk a szeiz
mikus hullámterjedést befolyásoló tényezőket is.

A kőzeteket a hullámterjedés szempontjából a következő fizikai mennyisé
gekkel jellemezhetjük: a sebességgel, sűrűséggel és az energiaelnyelés mértéké
vel. Főként a sebesség és a sűrűség változásai alapján alakulnak ki a reflektált, 
ill. a refraktált hullámok. A két mennyiség közül a sűrűség változásait gyakran 
elhanyagolják, mivel ennek relatív változásai jóval kisebbek a sebességénél.

Ezeken kívül az utóbbi években egyre fontosabbá vált. az energiaelnyelés 
hatásának a vizsgálata is. Az energiaelnyelés mértékének, a szeizmikus csatorna 
szerkezetére való hatásának a vizsgálata egyrészt a valódi amplitúdójú feldol
gozásban, az amplutúdócsökkenés helyes korrigálásában fontos. Másrészt az 
abszorpció mértékét mint litológiai paramétert is használhatnánk, ugyanis a 
különböző kőzetek abszorpciós jellemzőinek a változása meghaladja a sebességét 
is. A sebességgel történő együttes interpretációja pedig mindenképp javítaná 
ismereteink minőségét. Például sebességcsillapítás-diagramok alapján litológiai 
osztályozás válik lehetővé, amint erre Magyarországon is folynak kísérletek 
(Gombár L., 1983.). Az abszorpciós paraméterek felhasználását azonban igen 
megnehezíti a mérésének bonyolultsága. Az utóbbi években Magyarországon is 
előtérbe kerültek az akusztikus karotázs és a VSP mérésekkel kapcsolatos ku
tatások, és talán majd ezeknek a méréseknek az alkalmazása lehetővé teszi az 
abszorpció meghatározásának a fejlődését is. 4
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A kiterjedt kutatások ellenére az enérgiaelnyelődés mechanizmusa még ma 
sem teljesen ismert. A hullámok energiacsökkenése több tényezőre vezethető 
vissza:

— geometriai szóródás
— kis méretű inhomogenitásokon történő szóródás
— transzmissziós veszteségek
— termorugalmas hatás
— a pórusokban található folyadék mozgásával kapcsolatos veszteségek
— belső súrlódás

Egy nem tökéletesen rugalmas közeg az oc abszorpciós koefficienssel, a Q minő
ségi tényezővel és a ö logaritmikus dekrementummal jellemezhető. A három 
mennyiség között kölcsönösen egyértelmű kapcsolat van:

(i)

Egy nem teljesen rugalmas közegben x irányban terjedő síkhullám amplitúdója 
a távolsággal csökken.

A (x ,t,f) =  A 0e~aWx е*кх- шЪ (2)

A csökkenés mértékét a frekvenciafüggő a(/) abszorpciós koefficienssel jellemez
hetjük. Az a frekvenciafüggéséről nagyon sok tanulmány jelent meg a szakiro
dalomban ( McDonald et al, 1958; Attewell and Ramana, 1966; Tullos and Reid, 
1969; Pandit and Savage, 1973; Johnston et al, 1979; Kjartansson 1979; Winkler 
and Nur, 1980; stb.), és elég általánosan elfogadott nézet, hogy egy szűkebb 
frekvencia tartományban (mint például a szeizmikus frekvenciatartományban) 
lineárisnak tekinthető. Ezzel ekvivalens, hogy a Q minőségi tényező gyakorlati
lag konstans, frekvencia független mennyiség.

Szintetikus szeizmogram számítása abszorbeáló közegben

A csillapítás hatása a szeizmikus csatornára több tényezőben is megnyilvá
nul. Ezek: az amplitúdócsökkenés, a spektrum eltolódása az alacsonyabb frek
venciák felé, a határokon lejátszódó jelenségek módosulása. Ahhoz, hogy ezeket 
a jelenségeket megvizsgáljuk, fontos eszköz számunkra szintetikus szeizmogra- 
mok készítése. A szintetikus szeizmikus csatornák számítására mind idő-, mind 
frekvencia tartományban több módszer létezik. A csillapítás figyelembevétele 
a frekvenciatartományban valósítható meg könnyebben, bár komplex aritmeti
kai számítógép szubrutinok használatát igényli.

Egy ilyen módszer bemutatására tekintsünk egy vertikálisan terjedő lon
gitudinális síkhullámot. Ekkor a hullámegyenlet alakja a következő

(3)

ahol w a részecskeelmozdulás, C komplex sebesség, melynek alakja ,C = F + iv* 
A (3) egyenlet megoldása lefelé haladó síkhullám esetén:

w =  гс0е1а>У~2!с) =  г̂ 0eí’cü(#“ 2:(v- í’v)/(^2+l,2)). (4)
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csillapodó hullámot ír le (szilárd, súrlódó modell). Az a és a Q Éözötti összefüggés 
alapján meghatározhatjuk a sebesség imaginárius részének nagyságát:

( 6 )

(?)

A Q minőségi tényező és а V terjedési sebesség ismeretében tehát v, vagyis a C 
komplex sebesség képzetes része meghatározható.

Vizsgáljunk meg most két szomszédos réteget, és tételezzük fel, hogy mind
kettőben van felfelé jövő A~ és lefelé haladó A + hullámunk. Felírhatok a határ
feltételi egyenletek azzal a konvencióval, hogy A~, illetve A+ amplitúdókat az 
m. réteg legfelső pontjában mértük. Az m. réteg vastagsága Zm. A rétegekben ter
jedő hullámok amplitúdóit az 2. ábra mutatja. Az elmozdulás és a feszültség min
den réteghatárnál folytonos.

1. ábra. Részecske elmozdulások két szomszédos rétegben 

Рас. 1. Смещение частиц в двух соседних слоях. 
F ig . 1. Displacements in two neighbouring layers

Behelyettesítve a wm fel és lefelé haladó hullámokban kialakuló részecske el
mozdulásokat :

}
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A q és a K m mennyiségek bevezetésével a (8) és a (10) egyenletek leegyszerűsöd
nek.

és elosztjuk a (13) egyenletet a (14)-gyel, rövid átalakítások után kapjuk:

A (17)-bői'látható, hogy K m a komplex akusztikus impedanciák hányadosa és 
rm a komplex reflexiós koefficiens az m. réteghatárnál, és a (15) egyenlet adja az 
általános iterációs formulát.

Hátra van még a felszín elmozdulásának problémája (2. ábra). Mivel a felső 
réteg szabad, és a felszínen a forrásból eredő feszültség egységnyinek választ
ható :

2. ábra. Felszíni határfeltételek 
Puc. 2. Г р а н и ч н ы е  у с л о в и я  н а  п о в е р х н о с т и .  

F ig . 2. Surface boundary conditions
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Mivel = A 0 /А+ az iterációs eljárással meghatározható, a legfelső rétegben a 
feljövő hullám által létrehozott elmozdulás:

(19)

Ha a kimenő sebességet akarjuk korrelálni a sebesség bemenettel, ki kell számí
tanunk az egységnyi feszültség bemenethez tartozó sebességet. Közvetlenül a 
felszín alatti sebesség:

(20)

Végül a felfelé haladó hullám sebessége

(21)

(22)

Az előzőek alapján egy merőlegesen beeső hullámra vonatkozó, abszorpciót és az 
összes többszöröst figyelembe vevő szintetikus szeizmogram készítésének a me
nete a következő.

2. A (15) iterációs formula segítségével kiszámítható. Mikor az utolsó ré
teget végtelennek tételezzük fel, A~ + 1 =  0. Emiatt Rm+ г =  0 és i?m-et kiszámít
hatjuk. Az iterációt addig kell folytatni, míg R0-1 meg nem kapjuk. Az általános 
iterációs formula egyenlőtlen vastagságú rétegeknél:

B m =  - A m + l ± h  П-e -2 a {mZ m H Z mIV m)im). (23) 
1 Rm f i  V m

3. A sebesség kimenet i?0/(i?0+ 1). Mivel ennek értéke komplex és frekven
cia függő, a teljes szeizmikus frekvenciatartományon ki kell számítani R0I(R0 +  1)- 
et. Fourier transzformáció után kapjuk meg az időtartománybeli szeizmikus 
csatornát.
M odellszámítások

A vázolt algoritmus alapján elkészítettem egy szintetikus szeizmikus csa
torna számító programot, és segítségével néhány modellszámítást végeztem el. 
Jelalakként egy 40 Hz csúcsfrekvenciájú Ricker waveletet alkalmaztam. A mód
szer hátránya az, hogy a Fourier transzformációt igen nagy pontszámmal kell el
végezni, hogy kikerüljük a tükröződés jelenségét.

Mivel valódi csillapítás és sebesség adatok nem álltak rendelkezésemre, ezért 
a számításokat egy teljesen elméleti modellre készítettem el. A modellt a 3. ábra 
mutatja be, melyen szerepel a sebesség, a sűrűség és a Q minőségi tényező mély-
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3. ábra. A rétegmodell 
Puc. 3. Модель слоев. 
Fig. 3. The layer model

ségfüggése. A rétegsor egy üledékes sorozatot próbál leírni, melyben az alsó ré
teg felel meg a kristályos alaphegységnek. A Q értékeit a szakirodalomban a kü
lönböző kőzetekre közölt értékekből választottam.

A 4. ábra mutatja be a modellszámítások eredményeit. Bal oldalon látható a 
reflexiós koefficiensek sorozata. Az a jelű csatorna a rugalmas, а б а  viszkoelasz- 
tikus közegre készült szintetikus szeizmikus csatorna. A kettő közötti különbség 
eléggé szembetűnő, ami egyrészt az amplitúdó csökkenésben, másrészt a b lát
hatóan alacsonyabb frekvenciás jellegében nyilvánul meg. A c-vel jelölt csatorna 
a 6-ből készült abszorpció korrigálással úgy, ahogy ezt a gyakorlatban is elvégzik. 
(Időablakokban átlagamplitúdók számítása, egyenes illesztés, majd reciprokkal 
való szorzás.) A valóságban a valódi amplitiidó visszaállítás után, összegzés előtt 
a legjobb esetben is a c csatorna áll rendelkezésünkre az a helyett. Ez azonban 
éppen úgy nem tökéletes modellje a CRP csatornának, mint az egyszerű időtar
tománybeli, többszörösöket nem tartalmazó modell. Az összegzés célja a jel/zaj 
arány növelése mellett a többszörösök eltávolítása, ez azonban teljesen nem le
hetséges. A magasabb frekvenciák erősebb csökkenése megfigyelhető a szeiz- 
mogramok amplitúdó spektrumain is : 5. ábra.
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4. ábra. А 3. ábrán szereplő rétegmodellre a reflexiós koefficiensek sorozata (i?z), a rugalmas közegre 
számított szintetikus szeizmikus csatorna (a), az abszorbeáló közegre számított szintetikus szeiz
mikus csatorna (b), az abszorbeáló közegre számított szintetikus szeizmikus csatorna amplitúdó

visszaállítás után (c).
Pnc. 4. Последовательность коэффициентов отражения (Rz) для модели слоев, изображен
ной на рис. 3. синтетический сейсмический канал, расчитанный для упругой среды (а), 
синтетический сейсмический канал, расчитанный для среды с поглощением (в), синтети
ческий сейсмический канал для среды с поглощением после восстановления амплитуды

канала (с).
Fig. 4. The sequence o f reflection coefficients (Rf), the synthetic seismic channel computed for the 
elastic medium (a), the synthetic seismic channel computed for the absorbing medium (b), the syn
thetic seismic channel computed for the absorbing medium after amplitude recovery (c) for the

layered model shown in figure 3.
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5. ábra. A rugalmas közegre számított szintetikus szeizmogram amplitúdóspektruma (a), az abszor
beáló közegre számított szintetikus szeizmogram amplitúdóspektruma (b), az amplitúdó korrigált 

szintetikus szeizmogram amplitúdóspektruma (c).
Puc. 5. Амплитудный спектр синтетической сейсмограммы, расчитанный для упругой 
среды (а), амплитудный спектр синтетической сейсмограммы, расчитанный для среды с 
поглощением (в), амплитудный спектр синтетической сейсмограммы, исправленной за

амплитуду (с).
Fig. 5. The amplitude spectrum of the synthetic seismogram computed for the elastic medium (a), 
the amplitude spectrum of the synthetic seismogram computed for the absorbing medium (b), 

the amplitude spectrum o f the amplitude corrected synthetic seismogram (c)
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Összehasonlítva a spektrumokat megállapíthatjuk, hogy a valódi amplitúdó 
visszaállítás során bár módosul a csatorna amplitúdóspektruma, a rugalmas kö
zegre vonatkozó csatorna spektrumát nem tudjuk visszaállítani.

Pszeudo-akusztikus impedancia csatorna számítása

Az abszorpció hatásának jobb megismerése hozzásegít bennünket a valódi 
amplitúdók jobb visszaállításához, a zavaró jelenségek jobb megismeréséhez. A kü
lönböző inverziós módszerek ugyanis jó minőségű valódi amplitúdójú időszelvé
nyeket feltételeznek. Ezek közül a módszerek közül az egyik legfontosabb a 
pszeudo-akusztikus impedancia szelvények visszaállítása. A módszer egy na
gyon egyszerű inverziós formulán alapul.

Ha adott két réteg, a kettő közötti reflexiós együttható:

Z2 =  Z,i± | - . (25)

Tehát ha ismerjük a reflexiós együtthatót és a felső réteg akusztikus impedanciá
ját, akkor az alsó rétegét is ki tudjuk számítani. A (25) formula általánosítható 
tetszőleges n számú rétegre is.

Tehát ha ismerjük az első réteg akusztikus impedanciáját, és a szeizmikus csator
nát úgy tekintjük, mint egy reflektivitás sorozatot, akkor a pszeudo-akusztikus 
impedancia kiszámítható. Ez a számítás minden szeizmikus csatorna helyére 
egy szónikus karotázs szelvényhez hasonló görbét ad. A módszert Lindseth 
publikálta 1979-ben, és Magyarországon Szulyovszky I. (1982) kezdett el vele 
foglalkozni. A módszer legfőbb korlátja a szeizmikus csatornák sávkorlátozott
sága. Hiányoznak róla az alacsony frekvenciák, a geofonok alacsony frekvenciás 
levágása, az alacsony frekvenciás zajok és a zavaró felületi hullámok eltávolí
tása céljából alkalmazott alulvágó szűrők és a digitális sávszűrők alkalmazása 
miatt, valamint hiányoznak a magas frekvenciák is az energiaszelektív abszorp
ció miatt. Emiatt felbontása szükségszerűen kisebb az akusztikus karotázs fel
vételekénél. Legjobb esetben is csak a szeizmikus jelalakkal szűrt sebességfügg
vényt kaphatjuk vissza. Ezeken kívül is számos más probléma lép fel a pszeudo-  ̂
akusztikus impedancia csatornák számításánál: a jelek interferenciája, a több
szörös beérkezések, a sűrűség információk hiánya, a skálázás és a valódi amplitú
dók visszaállításának hiányosságai. A pszeudoakusztikus impedancia visszaállí
tására végzett modellszámítások eredményeit mutatja be a 6. ábra, ahol a 4. ábrán 
szereplő szeizmogramokból készült pszeudo-akusztikus impedancia csatornák 
láthatók. A szeizmikus csatornák nem tartalmaznak alacsony frekvenciás kom
ponenseket, így azokat nem is kaphatjuk vissza. A pszeudo-akusztikus impedan
cia csatornák a sebesség menetet nem adják vissza. Vastag rétegeknél nem kapjuk 
meg a sebességváltozást, a réteghatáron megjelenik az integrált jelalak, de az 
alacsony frekvenciák hiánya miatt más információ nem.
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6. ábra. Visszaállított pszeudo-akusztikus impedancia csatornák: a rugalmas közegre számított szin
tetikus szeizmogramból (a), az abszorbeáló közegre számított szintetikus szeizmogramból (b), az 

amplitúdó korrigált szintetikus szeizmogramból (c).
Puc. 6. Каналы репродуцированного исевдо-акустического импеданса: расчитанные из 
синтетической сейсмограммы для упругой среды (а), расчитанные из синтетической сей
смограммы для среды с поглощением (Ь), расчитанные из синтетической сейсмограммы,

исправленной за амплитуду (с).
Fig. 6. Recovered pseudo acoustic impedance traces: from the synthetic seismogram computed for 
the elastic medium (a), from the synthetic seismogram computed for the absorbing medium (b), 

from the amplitude corrected synthetic seismogram (c)
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Y7ékonyabb rétegekre sokkal jobb eredményeket kaphatunk, ami a gyakor
latban nagyon fontos, mivel a Magyarországon található szénhidrogén is ilyen 
vékonyabb rétegekben található. A 7. ábra egy agyagos homokos üledékes réteg
sorban található litológiai gázcsapda modelljét mutatja be. A gáz az E jelű isza
pos tengeri agyagba beékelődő komokkő (F) rétegben található. A 8. ábra az 
erre a modellre rugalmas közeg feltételezésével készített szintetikus időszelvényt, 
a 9. ábra pedig az ebből készült pszeudo-akusztikus impedancia szelvényt mutatja 
be. Az ábra szélén a jobboldali csatornának megfelelő sebesség menet látható. 
(A sűrűség változása sokkal kisebb.) Itt a pszeudo-akusztikus impedancia szel
vény jól kijelöli az alacsony sebességű rétegeket, a gáztartalmú kiékelődés is 
sokkal jobban végigkövethető, mint az időszelvényen.

Következtetések

A viszkoelasztikus közegre számított szeizmikus csatorna felbontása kisebb, 
mint a rugalmas közegre számított szeizmogramé, és ez a felbontás az idővel is 
csökken. Az egy csatornán belüli amplitúdó arányok sem tükrözik teljesen a

Geo 85/7-7

7. ábra. Litológiai gázcsapdát tartalmazó rétegmodell 
Puc. 7. Модель слоев, вклющая литологическую ловушку для газа.

Fig. 7. Layer model containing a lithologic gas trap ч
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8. ábra. Szintetikus időszélvény 

Рис. 8. Синтетический временной профиль. 
Fig. 8. Synthetic seismic section

reflexiós koefficienseket. Ezért egy akusztikus sebesség szelvényből egyszerű 
konvolúcióval számított szintetikus szeizmogram nem egyezhet meg a regisztált 
szeizmikus csatornával. (Az abszorpción kívül fellép számos más závaró tényező 
is.) A pszeudo-akusztikus impedancia szelvényeknél ugyanúgy csökken az idővel 
a felbontás, és egyre nagyobb torzulások léphetnek fel. A többszörösöket az 
amplitúdó visszaállítás során felskálázzuk, és ha az összegzés során nem sikerül 
őket eltávolítani, teljesen torz sebességanomáliák alakulhatnak ki. Emiatt na
gyon fontos, hogy jó minőségű időszelvények álljanak rendelkezésre a pszeudo- 
akusztikus impedancia szelvények számításánál, és gondos összehasonlítás szük
séges a fúrólyukban regisztrált sebességgörbével, hogy azonosítani lehessen a je
lentkező sebesség anomáliákat.
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