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Rekurzív inverzió: Néhány szempont szintetikus 
és mért szeizmikus adatokra történő alkalmazásához

K O N  S T A D I N  ОS K A L E N  D E R  O G L U *

A dolgozat a rekurzív inverzió szintetikus és mért adatokra történő alkalmazcisát írja le. Modelle
zési vizsgálatokat végeztünk három CH terrhelő területen. (Kisújszállás, Fegyvernek és Battonya). A be
meneti adatok akusztikus logok voltak. Igen egyszerű modellezési eljárást alkalmaztunk a szintetikus 
szeizmogramok számításához. Az így kiszámított modell csatornákat ezután szintetikus akusztikus 
logokká transzformáltuk egy olyan algoritmussal, amely a szeizmikus csatoméit a bemeneti akusztikus 
loghoz illeszti.

Rendezetlen és korrelált zajt adtunk a szintetikus szeizmogramhoz és tanulmcmyóztuk ezek hatását 
a számított akusztikus logokra.

A reflexiós koefficiens sorozatra alkalmazott elnémítás hatását is tanulmányoztuk e dolgozatban. 
A közelítő reflexiós koefficiens sorozatra alkalmazott két illesztő eljárás hatását is vizsgáltuk.

Végezetül a saját programunkkal számított pszeudo sebesség logokat hasonlítottuk össze azokkal, 
amelyeket a CGG programcsomagjának felhasznáilásával nyertünk.

В статье описызается применение рекурсивной инверсии для синтетических и полевых 
сейсмических данных. Исследования на моделях были проведены на месторождениях нефти 
и газа ( Кишуйсаллаш, Федьвернек, Батоння). Данные на входе — кривые акустического 
каротажа.

Для расчета синтетических сейсмограмм использовался очень простой способ модели
рования. По модельным каналам расчитывалась акустическая кривая с помощью алгоритма, 
дающего возможность совместить сейсмический канал с акустической кривой на входе.

В данные синтетических сейсмограмм вводился случайный и коррелируемый шум и 
изучалось его влияние на вычисляемые акустические кривые. Исследовалось влияние мьютинга 
на последовательность коэффициентов отражения. Изучалось влияние двух методов сов
мещения. применяемых для приближенной последовательности коэффициентов отражения. 
И  наконец, было проведено сравнение полученных описанным методом кривых П А К  с кри
вым П А К  полученными программами пакета CGG

This paper describes the application of the recursive inversion technique to synthetic and real seis
mic data. The geoseismic modelling studies are carried out on borehole data measured at three ■ oil-gas 
productive areas at Hungary (Kisújszállás, Fegyvernek and Battonya). Input data are sonic logs.

A simple seismic modelling technique is applied to obtain synthetic seismograms. The so computed 
model traces are then transformed into synthetic sonic logs by using an algorithm which fits the seismic 
trace to the input sonic log. The real seismic traces nearest to the weU’logs are also inverted and the derived 
seislogs are compared with the corresponding sonic logs.

Random and correlated noise is added to the synthetic seismogram and its effect on the computed 
sonic log is also included in this study. Two amplitude adjustment procedures used to scale the approxi
mate reflection coefficient series are checked.

Finally the pseudovelocity log computed by our computing program is compared to that obtained 
as the output at the pseudo velocity program package used by CGG.

J ,
Bevezetés

A reflexiós szeizmika egyik fő feladata az akusztikus impedanciának — mint 
a mélység függvényének — meghatározása a mért szeizmikus szelvényből. A re
kurzív inverzió az erre a célra használt eszközök egyike. Az eljárással ún. szeiz- 
logot, — szintetikus akusztikus logot — kapunk a szeizmikus szelvényből. A 
módszer alapgondolata egyszerűen: a szintetikus szelvény akusztikus logból tör
ténő számításának a megfordítása.

* Geofizikai Kutató Vállalat, Budapest
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Ismeretes, hogy a vertikálisan haladó hullámra vonatkozó reflexiós koef
ficiens

( 1)

ahol Cf az г-ik réteghatárhoz tartozó reflexiós koefficiens, Zt ■= QZF, az i-ik 
réteg akusztikus impedanciája, Q; a sűrűség és Vt a nyomás hullám terjedési 
sebessége.

További közelítéssel (3)-ból egy exponenciális összefüggés vezethető le:

(4)

(3) és (4) nemlineáris összefüggések. Ezeket alkalmazzuk az inverziós eljárásban. 
A ICkl <  0,2 értékekre (4) elfogadható közelítése (3)-nak. A program a (4) for
mula szerint működik.

Számítógépes modellezés

Két lyukszelvényezési adatrendszert használtunk fel. Az egyik akusztikus 
és sűrűség logokból állt melyeket egy Kisújszálláshoz közeli gázt tartalmazó telep
ben mértek. A fúrólyuk közelében szeizmikus mérést végeztek.

A másik adatrendszer csak akusztikus logokból állt melyet két különböző 
területén Battonya és Fegyvernek közelében mérték. Sűrűség log nem volt.

A  számítógép program két feldolgozási lépést végzett el. Először a logokat 
konvertálta szintetikus szeizmikus csatornákká. Ennek során a reflexiós koeffi
ciens sorozatot Ricker-féle zérófázisú, 30, 40 és 50 Hz domináns frekvenciájú 
wavelettel konvolválta. Ezek képezték a pszeudo sebességet számító rész prog
ram bemenetét. Az eredmény a visszaállított szónikus log. Végül a bemeneti 
sebességet és a számított pszeudo sebességet égyütt ábrázoljuk, hogy az utóbbi 
minőségét megvizsgálhassuk. E célból az átlagnégyzetes eltérést ( MSD)  is szá
mítottuk.

Az 1., 2. és 3. ábra néhány eredményt mutat. A három szintetikus csatorna 
összehasonlítása világosan mutatja a magasabb domináns frekvenciához tartozó 
nagyobb felbontóképességet. Az is nyilvánvaló, hogy az akusztikus logok fino
mabb részleteit akkor kaphatjuk meg, ha a szintetikus csatorna jelének sávszé
lességét növeljük.
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1. ábra. Szintetikus sebesség szelvény a Kisújszállás —15 kút adatai alapján 

Puc. 1. Синтетическая кривая скоростей по данным скважины Кишуйсаллаш

Fig. 1. Synthetic pseudo velocity logs obtained from Kisújszállás 15 borehole data

Az 1. táblázat a pszeudo sebességekhez tartozó a átlagnégyzetes hibákat 
tartalmazza. Feltehető, hogy az MSD értékek csökkennek, ha a Ricker wavelet 
domináns frekvenciája nő.
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u 2. ábra. Ricker wavelettel készült szintetikus csatornák a Battonya E4 kút adatai alapján 

Рис. 2. Синтетические каналы с и м п ульсо м  Риккера по данным скважины Батоння ЕД 
Fig. 2. Ricker wavelet synthetic seismograms obtained from Battonya E 4 borehole data

Látható néhány különbség a pszeudo sebesség log és a bemeneti akusztikus 
log között. Például a 3. ábrán, 200 méternél éles sebességugrás látható. Az inver
zió nem ad éles sebességugrást de a réteg okozta sebességnövekedést közvetlenül

227



3. ábra. Szintetikus pszeuclo sebesség szelvények a Battonya E 4 adatai alapján 

Рас. 3. Синтетические ПАК по данным скважины Батоння ЕД 
Fig. 3. Synthetic pseudo velocity logs obtained from Battonya E4 borehole data

eg у — az értelmezést zavaró — sebességugrás követi. Ez a szeizmikus csatornából 
hiányzó alacsony frekvenciatartalom miatt van.

A 4. ábra egy akusztikus logból számított reflexiós koefficiens sorozat, egy 
50 Hz domináns frekvenciájú Ricker wavelet, a modell csatorna és a pszeudo 
sebesség log teljesítményspektrumát mutatja.
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1. táblázat — T аблица — Table 
A  pszeudo sebesség értékek (er) átlagnégyzetes hibái 

Среднеквадратические погрешности (а ) значений псевдоскоростей 
The mean square errors (er) of the pseudo velocity values

4. ábra. A  reflexiós koefficiens sorozat-(A), a Ricker wavelet-(B), a modell osatorna-(C) és a pszeudo 
sebesség (D) teljesítmény spektruma

Рис. 4. Спектр мощности последовательности коэффициентов отражения (А ), импульса 
Риккера (В), модельного канала (С), псевдоскоростей (Д)

Fig. 4. The power spectrum of the reflection coefficient series (A), of the Ricker wavelet (B), of the 
model trace (C) and of the pseudo velocity (D)
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A reflexiós koefficiens sorozat messze nem fehér, igen gazdag magas frek
venciákban. A modell csatorna spektrumát 25 — 80 Hz közötti sávkorlátozottság 
jellemzi.

Végül a pszeudo sebesség sjDektruma a szintetikus csatornákhoz viszonyítva 
némileg az alacsonyabb frekvenciák felé tolódott el, ami bizonyítéka annak, hogy 
a rekurzív inverzió növeli az alacsony frekvenciájú komponenseket.

Hat — a Kisújszállás területén levő lyukban mért logokhoz — legközelebb 
eső szeizmikus csatornát invertáltunk hogy megkíséreljük ellenőrizni a logok fel
használásával a szeizlog csatornák megbízhatóságát. A rendelkezésre álló check- 
shot adatok felhasználásával megkíséreltük illeszteni a megfelelő akusztikus lo
gokat a szeizlog csatornákhoz. A szeizlogokat az akusztikus logokhoz illesztve azt 
találtuk, hogy az integrált akusztikus log idők nem egyeztek meg a check-shotok- 
ból meghatározott időkkel és némi időtolás volt szükséges. Az 5. ábra  végig szeiz-

5. ábra. A  Kisújszállás — 15, 36, 37 és 38 kutakban mért akusztikus logok összehasonlítása a pszeudo 
sebesség logokkal, melyeket a kutak közelében mért szeizmikus csatornákból számítottunk

Puc. 5 . Сравнение кривых акустического каротажа Кишуйсаллаш -  15, -  36, -3 7 , -  38 с 
псевдоакустическими кривыми, полученными по сейсмограммам проходящих вблизи

скважин сейсмических профилей
Fig. 5. Comparison of the sonic logs measured in Kisújszállás —15, — 36, — 37 and — 38 boreholes, 
with the pseudo velocity logs computed from seismic traces recorded in the vicinity of the boreholes
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három ilyen csatorna látható. Hasonló eljárást alkalmaztunk más — a Kisúj
szállás területen mért — lyukadatokon is, de jó illeszkedést csak igen kevés eset
ben találtunk. Ez az illeszkedési hiba annak tudható be, hogy a szeizmikus csa
torna nem pontosan a reflexiós koefficiens sorozat kónvolúciós modellje.

Valószínű, hogy néhány zavaró hatás — mint például a többszörösük, me
lyek nem voltak kellőképpen elnyomva a feldolgozás során — jelen van és ez 
okozza ezeket a hibákat.

7. ábra. A z  akusztikus sze lvén y , a sz in tetiku s akusztikus sze lv én y  és a r e la t ív  sze iz log  eg y ü tt
á b rá zo lva

Puc. 7. Акустическая кривая, синтетическая акустическая кривая и относительный сейслог

F ig , 7. T h e  traces p lo tted  togeth er, th e  sonic lo g  th e  syn th etic  sonic lo g  and  th e  r e la t iv e  seislog

Összehasonlító vizsgálatok

A korrelált és a rendezetlen zaj hatása

Nehéz az additív zajnak a számított pszeudo sebességre való hatását vizs
gálni, mert amint az a (3) egyenletből látható, a reflexiós együttható sorozatnak 
pszeudo sebességgé történő transzformációja nem lineáris művelet. Mindazon 
által bemutatunk néhány szintetikus példát abból a célból, hogy a zaj hatását 
demonstrálj uk.

Két típusú zajt vizsgáltunk. A korrelált zajt, mely a reflexiós koefficiens 
sorozatban okoz hibát és a rendezetlen zajt, mely a modell csatorna amplitúdói
hoz adódik hozzá. A korrelált zajt úgy tekinthetjük, mint egy, atöbbszörösöket is 
leíró közelítő modellt. Négy különböző realizációt generáltunk rendezetlen szá
mok előállításával (rj = 0.1, 0.2, 0.3 és 0.4) és ezt a zajt hozzáadtuk a reflexiós 
koefficiens sorozathoz. így kapjuk, hogy:

@í =  Ck + qk
ahol Ck a primer reflexiós koefficiens, qk a korrelált zaj.
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A második esetben ismét négy különböző fehér zajt generáltunk ahol a o2 
variancia értékét 5, 7, 10 és 12-neк választottuk és ezeket hozzáadtuk a konstru
ált szintetikus csatornához. Azaz azt kaptuk, hogy:

Ők = ck.wk+pk = 2 c k- r Wj+pk,
i

ahol Wk a Ricker wavelet és P k a hozzáadott zéró-átlagú, o2 varianciájú fehér zaj.

A 8. ábra a Fegyvernek 6 kútban mért akusztikus logot mutatja, valamint a 
korrelált zajjal terhelt modell csatornából számított pszeudo sebességet. A 2. 
táblázat összesíti az eredményeket. Az átlagnégyzetes eltéréseket megadtuk mind 
a korrelált, mind a random zaj esetére. Az MSD  értékek mutatják a pszeudo 
sebességben képződő hibákat különösen a két — rj == 0.4 és о =  12 — extrém 
esetben, a zajmentes esethez viszonyítva. Nyilvánvaló, hogy a korrelált és rende
zetlen zajok még nagyobb értékei még nagyobb hibákat fognak eredményezni.

2. táblázat — T аблица — Table

A reflexiós koefficiens sorozat értékei elhagyásának hatása

Vizsgáltuk fokozatosan növekvő reflexiós koefficiens értékek, a sorozatból 
történő elhagyásának hatását.

A Fegyvernek 6 fúrólyukban mért akusztikus logot választottuk. A ref
lexiós koefficiens sorozatból rendre elhagytuk ezeket az értékeket, melyek nem 
érték el a maximális abszolút érték 10, 20 és 3 0 % -át, majd a sorozatokat 40 Hz-es 
Ricker wavelettel korreláltuk és invertáltuk. Az eredményül kapott pszeudo 
sebesség logot ezután összevetettük az eredeti akusztikus loggal. Az MSD érté
keket is számítottuk. (Lásd a 3. táblázatot.)

A modell csatornák teljesítmény spektrumának vizsgálata mutatta, hogy 
növekvő muting faktor (  M F )  az alacsonyabb frekvenciák felé történő eltolódást 
eredményez. Ennélfogva a számított pszeudo sebességekben a magas frekvenciák
nak egy fokozatos csökkenése lép fel.

3. táblázat — T аблица — Table



8. ábra. A  Fegyvernek- 6  kútban mért akusztikus szelvény összehasonlítva a korrelált zajt tartal
mazó modell csatornából számított paszeudo sebesség szelvénnyel

Рас. 8. Акустическая каротажная кривая скважины Федьвернек — 6 в сравнении с кривой 
ПАК, вычисленной по модельному каналу с добавлением коррелируемого шума

F ig . S. Comparison of the sonic log measured in Fegyvernek 0 with the pseudo velocity log computed 
from a model trace with correlated noise added
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Nyilvánvaló, hogy az általános hatás a pszeudo sebességnek az eredeti 
akusztikus logtól való fokozatosan növekvő' különbsége ahogy M F  nő 10%-tói 
30%-ig. Az is bizonyos, hogy a hasonlóság már tovább romlik magasabb M F  
értékek esetén.

A szeizmikus csatorna skálázása

Közismert hogy a (4) exponenciális formula alkalmazása előtt a szeizmikus 
csatorna amplitúdóit be kell szorozni egy skálázó faktorral. Előző példánkban 
ezt а К  skálázó faktort az alábbi formulából számíthattuk:

(5)

ahol VL és V0 a vég-, illetve kezdeti sebesség és as a szeizmikus amplitúdó.
Két másik amplitúdó skálázó eljárást is ellenőriztünk. Az első eljárást olyan 

К  skálázó faktor alkalmazását jelenti, melyet úgy számítottunk, hogy a pszeudo 
sebesség legkisebb négyzetes értelemben legjobban közelítse az akusztikus log 
lineáris rendjét.
Ezt az alábbi formula adja:

ahol

A programot néhányan futtattuk különböző lyukadatokon a (6) szerint 
számított skálázó faktort alkalmazva és azt találtuk, hogy ez nagyon kis érték és 
az amplitúdók skálázása nem megfelelő.

A második módszerben a szeizmikus csatorna nem amplitúdó értékét egy 
A-val tesszük egyenlővé és а К  skálázófaktort az alábbi formulából számítjuk:

(7)

ahol <7r vel a szeizmikus csatornát jelöljük.
A programot különböző A értékekre futtattuk. Az eredményeket a 9. ábra 

mutatja és a 4. táblázat összegzi. A tapasztalat azt mutatta, hogy a érték vál
toztatása egy 0.007 —0.03 tartományon belül elhanyagolható következménnyel 
jár. A  szintetikus log többé kevésbé azonos mértékben közelíti a bemeneti akusz
tikus logot. A A <0,0*5 értékekre az eltérések mértéke nőtt, végül az eredmények 
instabillá váltak. A fenti tartomány másik szélénél a meghatározott szintetikus 
log közelíteni kezdi a szonikus log lineáris trendjét.
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9. ábra. Akusztikus szelvény összehasonlítása olyan pszeudo sebesség szelvényekkel, melyeket kü
lönböző A értékekkel skálázott szintetikus csatornákból számítottunk 

Puc. 9. Акустическач кривая в сравнении с ПАК, вычисленными по синтетическим каналам, 
калиброванным различными значениями X

Fig. 9. Comparison of the sonic log with the pseudo velocity computed from a synthetic trace
scaled by using several values of A
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4. táblázat — T аблица — Table

A jelen módszer összehasonlítása a CGG módszerével, a CGG által alkalma
zott program eredményeinek összehasonlítására. Az alkalmazott formula az 
alábbi:

ahol Vf a számított pszeudo sebesség, VL az alacsony frekvenciás információ és 
Ct a közelítő' reflexiós koefficiens sorozat. Az eredeti akusztikus log lineáris trend
jét használtuk fel az előző formulában alacsony frekvenciás információként. A  
levezetett pszeudo sebesség átlagnégyzetes hibái az 5. táblázatban találhatók és 
összehasonlíthatóak az általunk alkalmazott program hibáival. A  táblázat alap
ján látható, hogy a CGG módszer hibái kissé nagyobbak az általunk alkalmazott 
programénál. A plotok vizsgálata is mutatja, hogy a két módszer jó közelítéssel 
azonos eredményt ad.

5. táblázat — Таблица — Table

Következtetések

Az ismertetett eljárást gondosan megvizsgáltuk a rendelkezésre álló karo- 
tázs és szeizmikus adatok felhasználásával és azt találtuk, hogy jó eredménye
ket ad.

Hat mért szeizmikus csatornát ismertettünk és a számított szeizlogokat 
összehasonlítottuk a közelben mért akusztikus logokkal. A  szintetikus, a mért 
akusztikus logok a megfelelő szeizlog csatornák összehasonlítása megmutatta, 
hogy több száz méteren keresztül jó megegyezés nyerhető a három között az 
alkalmazott inverziós módszerrel.

Kísérletet tettünk arra, hogy elemezzük a hatást, melyet a korrelált és a ren
dezetlen zaj okozott a pszeudo sebesség számítása során. Az eredmények azt 
bizonyítják, hogy a szeizmikus jel zajjal történő becslése hibát okoz. A becsült 
MSB  értékek azt mutatják, hogy ezek a hibák nőnek r) és a növekedésének függ
vényében.
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Megmutattuk, hogy a reflexiós koefficiens sorozat adott szintnél kisebb érté
keinek elhanyagolása hasonló hatású, azaz hibákat eredményez a számított 
pszeudo sebességben. Nagyszámú, egyenként jelentéktelen réteghatár együtte
sen van olyan fontos, mint néhány jelentősebb.

Két amplitúdó skálázó eljárást vizsgáltunk, melynek során bebizonyosodott, 
hogy az első nem szolgáltat helyes skálázófaktort, míg a második esetben az rms 
értékeknek 0,03 és 0,007 között kell lennie és a 0,01 érték esetén a legjobb a psze- 
rudo sebesség és az eredeti akusztikus log illeszkedése.

Végül megmutattuk, hogy a programunk és a CGG pszeudo sebesség prog
ramja hasonló eredményt ad.
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Egyesületi hírek

Jelentés az 1987. évi EAEG Kongresszusról és műszerkiállításról

Az idei EAEG Kongresszusnak (június 7-től 12-ig) déli szomszédunk, Ju
goszlávia adott otthont. A kongresszust és a hozzá kapcsolódó műszerkiállítást 
helyileg Belgrádban, a Száva zimonyi partján álló nagystílű, modern és méretei
ben is óriási „Sava Centar” vagyis a Száva Kongresszusi Központban ren
dezték, amely vitathatatlanul minden szempontból megfelelt ennek a célnak.

A kongresszus június 7-én és 8-án három úgynevezett short course -al indult. 
A szárazföldi szeizmikus mérések tervezéséről és módszertanáról P. Newmann, az 
anizotrópiáról, a nyíróhullámokról és a polarizációs mérésekről R. Garotta és 
dr. H. A. K. Edelmann, a gravitációs és földmágneses mérések szénhidrogén kuta
tásbeli szerepéről pedig dr. Meskó Attila budapesti tanszékvezető egyetemi tanár 
tartott továbbképzést.

A június 9-én induló fő program műsorán négy párhuzamos szekcióban ösz- 
szesen 176 előadás szerepelt. Egy-egy szekció hat fél napra oszlott, így a program 
rendezőségének 24 program rész állt rendelkezésére az előadások témák szerinti 
csoportosítására, amit szigorúan meg is valósítottak.

A négy szekció közül három végig szeizmikával foglalkozott. A  szeizmikán 
belül a tengeri mérések zaj problémáinak, a szárazföldi mérések módszertanának 
és a szeizmikus rengéskeltőknek egy-egy, a VSP elméleti és gyakorlati kérdései
nek két rész jutott. Az öt részt igénylő szeizmikus feldolgozás témái között a 
dekonvolúció, a statikus korrekciók és felszínközeli hatások kérdése, a szeizmikus 
sebességek és az összegzés problémaköre, valamint két résszel a migráció sze
repelt.
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