
A szeizmikus mérések laterális felbontásának vizsgálata1

SÍPOS JÓ ZSEF2

Elméleti áttekintést adunk a Fresnel-zóna fogalmáról és méretének meghatározásáról szeiz
mikus összeg- és migrált szelvények esetére.

Kiszámítjuk a laterális felbontást a PGT-1 szeizmikus szelvényen a medencealjzatra és a 
nagyobb mélységben látható jellegzetes szerkezeti formákra.

J. S ípo s: Investigation of the lateral resolution of seismic measurements

A brief survey is offered of concept of the Fresnel zone and calculation of its measurement in 
case of seismic stacking and migrated sections.

The lateral resolution for the basement and tipical structural forms observed at bigger deep 
on the seismic section PGT-1 is calculated.

Bevezetés

A harmadidőszaki medence aljzatából és a li
toszférából a szeizmikus mérések során több helyen 
a környezetükből kiemelkedő, nagy energiájú beér
kezéseket kaptunk. Ezek értelmezése külföldön és 
itthon egyaránt problematikus. Fontossá vált a nagy 
energiájú beérkezések és a különböző szerkezeti 
formák horizontális kiterjedésének vizsgálata, mivel 
ezek a beérkezések akkor értelmezhetők, ha méretük 
meghaladja a laterális felbontásból levezetett mé
retet, amelyet az első Fresnel-zóna mérete határoz 
meg.

A Fresnel-zóna fogalma és méretének 
meghatározása

Az akusztikus hullámteret leíró hullámegyenlet 
megoldását a Kirchhoff-integrál adja. Az a reflektált 
tér, melyet a Kirchhoff-integrállal számolunk, kü
lönbözik attól a tértől, melyet a geometriai optika 
segítségével határozunk meg. A geometriai opti
kában egy pontról történő reflexiót tételezünk fel, 
míg a Kirchhoff-elméletben felület szerepel. A geo
metriai optikában azt tételezzük fel, hogy az energia 
a forrásból a felvevőhöz olyan út mentén terjed, 
melyre a terjedési időnek minimuma van a lehetséges 
szomszédos utakhoz képest. A Kirchhoff-elméletnek 
megfelelően egy reflexióhoz tartozó energia ter
jedési útjaihoz azok az utak tartoznak, melyekre a
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terjedési idő a minimálistól 1/2 nél kevesebbel tér 
el ( f a  hullámtér felső határfrekvenciája). Ez hatá
rozza meg a Fresnel-zóna sugarát s ez korlátozza a 
laterális felbontást.

Az első Fresnel-zóna egy reflektornak az a része, 
amelyről a reflektált energia a reflexió első fél 
periódusán belül éri el a felvevőt. Az erről a zónáról 
származó visszaverődések azonos előjellel összeg
ződnek. A második Fresnel-zónáról az energia egy 
fél periódussal késleltetve érkezik meg és ellenkező 
előjellel adódik az első zónáról származó energiá
hoz. A harmadik Fresnel-zónáról származó energia 
az első Fresnel-zónáról származó energiához ha
sonló előjellel adódik az előző összeghez és így 
tovább. Ha az összes Fresnel-zónáról származó 
energiát összegezzük, sík reflektor esetén a reflexió 
energiája az első Fresnel-zónáról származó energia 
másfélszerese lesz. így gyakorlatilag elegendő az 
első Fresnel-zónát vizsgálni [Raynaud  1988].

A Fresnel-zóna meghatározásánál különbséget 
kell tenni aszerint, hogy a beeső hullámok sík- vagy 
gömbhullámok-e [Sheriff 1980]. Először az első 
Fresnel-zóna sugarát a gömbhullámokra határozzuk 
meg arra az esetre, ha a forrás és a felvevő helye 
egybeesik és a hullám terjedési sebessége állandó 
(1 . ábra).

Az 1. ábra jelölései alapján a Pythagoras tételt 
alkalmazva:

(z + x /  4 )2 =  z 2 +  R2 ,

ahol
Z — a reflektor mélysége,
X— a hullámhossz,
R — az első Fresnel-zóna sugara.
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1. ábra. Gömbhullám esetén az első Fresnel-zóna 
meghatározásának geometriája. A szaggatott vonal mutatja 

a mélységtől függő sebesség esetét. R—az első Fresnel-zóna 
sugara; z—a reflektor mélysége; X—a hullámhossz; 

v— sebesség; f—beérkezési idő
Fig. 1. Geometry for determinating the first Fresnel zone 

for spherical waves. Dashed line shows the case of 
depth-dependent velocity. R—radius of first Fresnel zone; 

z—depth of reflector; X—wavelength; v—velocity; t— arrival 
time

Mivel a X2 tag elhanyagolható, írhatjuk:

ä ' | t + k ) ’ i ¥  •

Felhasználva, hogy z=vt/2  és X = v/f a h o l/a  frek
vencia, v a sebesség, és a beérkezési idő, R 
kifejezhető a következő összefüggéssel:

R * v/2 yft/f .

Ha v mélységfüggő, akkor és kifejezésében nem 
ugyanaz a v sebesség szerepel. A z kifejezésébe az 
átlagsebességet (v ) , míg X kifejezésébe a pillanatnyi 
sebességet kell beírnunk, melyet az intervallumse
bességgel (v,j közelíthetünk (1. ábra, szaggatott vo
nal), így

p ~  Ё £ ~ I  Ё 1
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Egy szeizmikus elemi hullámhoz nem egy diszkrét 
frekvenciaérték, hanem egy frekvenciasáv rendel
hető, ezért az előző összefüggések kiszámítását a 
csúcsfrekvenciával szokták elvégezni.

Beeső síkhullám esetén csak a visszaverődési úton 
alakul ki a fáziskülönbség, az 1. ábrán helyett 
z+X/2 írandó, így

azaz V2 -szőr nagyobb lesz az R, mint gömbhullám 
esetén.

A Fresnel-zóna mérete a migrációs eljárás 
után

Tekintsük a hullámegyenletet az (x, z, со) tar
tományban, aholz a mélységkoordináta, x a szelvény 
menti koordináta, со a körfrekvencia. A megoldás 
со körfrekvenciájú összetevőjét z=Zo  mélységben a 
következőképpen írhatjuk fel:

P ( x ,z 0, c o ) = I lV ( x ,A z m,co) S (x ,z m,co) + ,

ahol
A Zm = Zm~Zo
N(x,zo, ©) — a zaj со frekvenciájú összetevője; 
P(x,zo,®) az со frekvenciájú monokromatikus jel 

válaszfüggvénye a zo szinten;
S(x,zo,co) — a reflexiós együtthatók eloszlása zm 

szintnél;
V/(x,Azm,co) — a térbeli szeizmikus elemi hullám.

Ez azt jelenti, hogy a szeizmikus adatokat a re- 
flektivitás függvény és a térbeli elemi hullám kon- 
volúciója adja, W ( x , A z m,(ú)  a terjedési hatásokat 
határozza meg zm és zo között [Berkhout 1985].

A szeizmikus adatok laterális felbontása a térbeli 
szeizmikus elemi hullám hosszától függ. Két fontos 
összefüggést kell kiemelni:
1. A térbeli szeizmikus elemi hullám hossza nő 

Azm = z m-Z o  növekedésével. így a szeizmikus ada
tok laterális felbontása csökken a mélység növe
kedésével.

2. A térbeli szeizmikus elemi hullám hossza nő со 
csökkenésével, így a szeizmikus adatok laterális 
felbontása kisebb a kis frekvenciáknál.
A W térbeli szeizmikus elemi hullámot minimum

helyeivel jellemezhetjük. Bebizonyítható, hogy a fő 
minimumhely és a mellék-minimumhelyek megha
tározzák a Fresnel zónákat [Be r k h o u t  1985]. Nulla 
észlelési távolságú adatok esetén az első Fresnel- 
zóna mérete megegyezik a térbeli szeizmikus elemi 
hullám fő minimumhelyei közötti távolság felével.

A laterális felbontást javíthatjuk a térbeli dekon- 
volúcióval. A W szerinti térbeli dekonvolúció azt

280 Magyar Geofizika 36. évf. 4. szám



jelenti, hogy kiküszöböljük a terjedési hatásokat és 
így megkapjuk a reflexiós együtthatók nagy felbon
tású, torzítatlan képét. A térbeli dekonvolúció után 
az első Fresnel-zóna mérete lesz, aho l/c a
térbeli szeizmikus elemi hullám csúcsfrekvenciája és 
v a középnégyzetes sebesség. Ez a maximális late
rális felbontás.

A térbeli dekonvolúciót migrációval valósíthatjuk 
meg. A laterális felbontás migráció utáni növeke
désére mutatunk példát a ábrán. A laterális fel
bontás az időszelvényen (A) lényegesen gyengébb, 
mint migráció után (B). A maximális laterális felbon
tás elérését migráció után két tényező korlátozza: a

A

terális méretük kb. 1000 m. Hogy helyesen értel
mezhessük ezeket, meg kell határoznunk a laterális 
felbontás értékét. A számításhoz felhasznált adatok: 
kétszeres terjedési idő (to) 7,8 s; átlagsebesség (v) 
5676 m/s; intervallumsebesség (v,j 7200 m/s; mély
ség (z=vto/2)22 136 m; csúcsfrekvencia 7,5 Hz.

A Fresnel-zóna mérete az időszelvényre a fenti 
képletekkel számítható: állandó sebességgel 2894 m, 
változó sebeséggel 3260 m. Láthatjuk, hogy a Fres
nel-zóna sugara háromszorosa a szerkezet mére
tének, így az időszelvényen 1000 m-es laterális 
kiterjedésű szerkezet nem értelmezhető.

A migrált szelvényen a Fresnel-zóna számított

2. ábra. A. Dőlő reflektor szeizmikus válasza. A laterális felbontás kicsi. B. Migráció után a reflektor képe. A laterális
felbontás lényegesen javult [Berkhout 1985]

Fig. 2. A. Seismic response of a dipping reflector. The lateral resolution is small. B. The same reflector after migration. The
lateral resolution significantly improved [Berkhout 1985]

mintavételezés és a migrációs eljárás dőléshatára. На 
vp a migrációs algoritmus dőlésátviteli korlátja, ak
kor a laterális felbontás:

2 f c simp

A szögkorlát hatását mutatjuk be a 3. ábrán. Az 
időszelvény (A) jelentős reflektivitás-változást mu
tat. А В ábrán a szögkorlát nélküli, a (C) ábrán a 
\\i= 15°-os migráció eredménye látható. A (C) ábrán 

a felbontás jelentősen (negyedére) csökkent a (B) 
ábrán látottakhoz képest.

Laterális felbontás a PGT-1 szeizmikus 
szelvényen

Példaként vizsgáltuk a laterális felbontást a 
PGT-1 szeizmikus szelvényen [POSGAY et al. 1991]. 
A 83 000 és a 97 300 m-es szelvénypontoknál 7,8 s 
körül jellegzetes szerkezeti formák láthatók. La-

mérete 90°-osdőléskorláttal 378 m, 45°-os dőléskor
láttal 535 m, 15°-os dőléskorláttal 1462 m. Mi a 
45°-os dőléskorlátú migrációs eljárást alkalmaztuk. 
Ekkor a Fresnel-zóna sugara megközelítőleg fele a 
szerkezet méretének, tehát a migrált szelvényen lát
ható kb. 1000 m horizontális kiterjedésű szerkezetek 
értelmezhetők. A számítások alapján látható, hogy a 
laterális felbontás mértékét lényegesen befolyásolja 
az alkalmazott migrációs eljárás algoritmusa.

A számítást elvégeztük a medencealjzatra is. A 
laterális felbontás mértékét az 59 000 m-es szelvény
pontnál 3,2 s körül található, kb. 1000 m laterális 
méretű jellegzetes szerkezeti formára határoztuk 
meg. A számításhoz felhasznált adatok: kétszeres 
terjedési idő 3,2 s; átlagsebesség 3000 m/s; interval
lumsebesség 4000 m/s; mélység 4800 m; csúcs
frekvencia 8,5 Hz. A Fresnel-zóna mérete az idő
szelvényen 920 m (állandó sebességgel) és 1063 m 
(változó sebességgel), azaz kb. azonos méretű, mint 
a vizsgált szerkezet, mely így nem értelmezhető.
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A migrált szelvényen a Fresnel-zóna mérete 
176 m, 250 m, illetve 682 m a 90°-os, a 45°-os, 
illetve a 15°os migrációnak megfelelően. Mivel a 
Fresnel-zóna sugara 45°-os migrációnál kb. negyede 
a szerkezet méretének, a vizsgált szerkezet a migrált 
szelvényen már értelmezhető.
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3. ábra. A. Egy reflektivitás-változást mutató vízszintes 
reflektor szeizmikus válasza. B. A szelvény térbeli 

dekonvolúció (90°-os migráció) után. C. 15°-os migráció 
után [Berk h ou t  1985]

Fig. 3. A. Seismic response of a horizontal reflector 
displaying reflectivity change. B. The section after spatial 

deconvolution (migration with 90° dip limitation). C. After 
migration with 15° limitation [Berk h ou t  1985]
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