Az észlelési távolságtól függő' amplitúdók analízise (AVO)
és a hazai alkalmazás lehetőségei1
TAKÁCS ER N Ő 2

A rugalmas hullámok homogén és izotróp közegben való terjedésének elmélete már a XIX.
század óta ismert. A porózus kőzeteken áthaladó szeizmikus hullámok viselkedése azonban ennél
lényegesen összetettebb probléma, amelynek megoldása G a s s m a n n [1951], B io t [1956] és
G ee r ts m a [1961] nevéhez fűződik. Az elméleti és a későbbi gyakorlati vizsgálatok bebizonyították,
hogy a P- és az S-hullámok sebességeit különbözőképpen érinti a pórustartalom megváltozása.
A litológiai és a rétegtartalommal kapcsolatos információk reflexiós szeizmikus adatokból
történő meghatározására az 1970-es évek közepén nyílt mód. Az új módszereknek a szeizmikus
litológia összefoglaló elnevezést adták, amely magában foglalja a bright spot (fénylő pont)
analízist, az összegzés utáni és előtti inverziót ugyanúgy, mint az AVO (észlelési távolságtól függő
amplitúdó) analízist és a nyíróhullám vizsgálatokat.
A cikk külföldi publikációk alapján áttekintést ad az AVO analízis [ O stra n d e r 1984] kőzetfizikai
és elméleti alapjairól, tárgyalja a szeizmikus feldolgozás, a modellezés és az értelmezés kérdéseit,
valamint előrevetíti a fejlesztés irányvonalait. Ezenkívül gyakorlati példát mutat az analízis hazai
alkalmazási lehetőségeire.
E. T a k á c s : The amplitude versus offset analysis (AVO) and its possibilities fór the
domestic application
The theory ofelastic wave propagation through homogeneous and isotropic média is well known
since the 19th century. However, the behaviour o f seismic waves through porous média is a more
involved problem whose solution is given by G a s s m a n [1951], B i o t [1956] and G e e r ts m a [1961}.
Theoretical experiments and practical tests carried out later verified that the velocities o f the Pand S-waves are differently affected by the poré content variation.
Since the years o f the mid-seventieth it has become possible to extract information on rock
properties and layer content directly front seismic reflection data. A comprehensive name —
seismic lithology — was given to this new method which comprises the bright spot analysis, the
pre-stack and post-stack inversion, and the AVO (Amplitude Versus Offset) analysis as well,
together with shear wave experiments.
By the help offoreign geophysical papers this article gives an overview on the petrophysical
and theoretical basis o f the AVO analysis [O s t r a n d e r 1984], Questions on seismic data
Processing, modelling and interpretation are covered with emphasis on fúture development trends.
Moreover a practical example is offered fó r the domestic application o f the analysis.

1. Bevezetés
A hagyományos szeizmikus szelvényekkel (migrált időszelvények) jól térképezhetők az antiklinális
szerkezetek, a vetőkhöz kapcsolódó csapdák és a
sztratigráfiai kiékelődések. Ilyenkor a fúrási koc
kázat abban rejlik, hogy a csapdában esetleg nincs
szénhidrogén. Az 1960-as években a geofizikusok
felfedezték, hogy a porózus kőzetekben a gáz jelen
léte gyakran eredményez nagy amplitúdójú reflexi
ókat. A jelenség bright spot (fényes pont) néven vált
ismertté. A bright spotok kutatása jelentős sikereket
hozott pl. a Mexikói-öbölben és más fiatal üledékes
medencékben.

1 Beérkezett: 1996. július 17-én
2 Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, H-1145 Buda
pest, Kolumbusz u. 17-23.
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A bright spotok kutatásának eredményességét
azonban lehatárolja az a tény, hogy az erős ref
lexióknak a gáztartalmon kívül más okai is lehetnek.
Ilyenek az agyagos-homokos üledékekben előfor
duló magmatikus és karbonátos kőzetek, más ke
mény kőzetpadok, a széntelepek, vagy akár a vizes
homokok is. Nem szabad figyelmen kívül hagyni a
hullámterjedéssel kapcsolatos fizikai jelenségeket
sem (pl. konstruktív interferencia).
O s t r a n d e r [1984] ma már klasszikusnak számí
tó cikke, és az utóbbi évtizedben számos más pub
likáció bemutatta, hogy az AVO (észlelési távolságtól
függő amplitúdó) analízis olyan újabb hatékony vizs
gálati eszköz, amelyet alapos körültekintéssel hasz
nálva mód nyílik a gáztartalmú porózus rétegek köz
vetlen kimutatására a felszíni szeizmikus mérési
anyagból. Sikeres esettanulmányok sora jelzi, hogy az
AVO analízis alkalmazásával jelentősen csökkenthető
a meddő fúrások száma [A l l é n , P e d d y 1993], A
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megjelent publikációk egyben felhívják a figyelmet
olyan lehetséges buktatókra is, amelyek szem előtt
tartása feltétlenül szükséges az analízis sikeres elvég
zéséhez.

2. A kőzetfizikai alapok összefoglalása
A rugalmas hullámok homogén és izotróp közeg
ben való terjedésére jól ismertek az alábbi összefüg
gések:
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ahol Vp a P-hullám terjedési sebessége, Vs az Shullám terjedési sebessége, k az összenyomhatatlansági tényező, p a nyírási tényező és p a közeg
sűrűsége. A k és p paraméterek a közegre jellemző
rugalmassági tényezők, amelyek a nyomás által lét
rehozott deformációval függenek össze. A rugalmas
közegben terjedő síkhullámokat, a rugalmassági té
nyezőket és a köztük lévő kapcsolatokat Á dám
[1987] részletesen tárgyalja.
A porózus kőzetek (inhomogén és anizotrop kö
zeg) teljes térfogata kőzetvázból, pórustérből és a
kőzetalkotó rétegtartalomból áll. A fizikai paramé
terek több tényezőtől függenek, ezek az ásványok
száma és százalékos aránya, a porozitás és a pórusok
rétegtartalma. Feltételezve, hogy a rétegtartalom víz
és szénhidrogén keveréke, a szemcseközi porozitással rendelkező kőzet sűrűségét és a benne terjedő
P-hullám sebességét legegyszerűbben a Wyllie-féle
egyenletek fejezik ki:
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ahol b a kőzetre, s é s /p e d ig a szilárd vázra és a
rétegtartalomra vonatkozó indexek. Megjegyzendő,
hogy a (4) egyenletben kb/ks = 1 esetén megkapjuk a
tömör (porozitás nélküli) kőzetekre vonatkozó (la)
egyenletet.
Látható, hogy a (4) egyenlet matematikailag
összetett, és a jobb oldalon szereplő paraméterek
meghatározása problémát jelenthet. A pb sűrűséget
a (2) egyenlet alapján számíthatjuk, a pórusokban
lévő fluidumra (kp) pedig az
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összefüggés alkalmazható, ahol k w a víz, és khc pedig
a szénhidrogén összenyomhatatlansági tényezője.
A számításokhoz a ks, kw és khc értékek tapasz
talati úton határozhatók meg (1. táblázat), a kb és p/?
paramétereket pedig a P- és S-hullám sebességeknek
mintákon való mérésével, illetve bizonyos felté
telezésekkel lehet becsülni.
közeg

összenyomhatatlansági
tényező
(IQ9 N/m2)

mészkő (mátrix)

60

homokkő (mátrix)

40

víz

2,38

olaj

1.0
0,021

(2)

ahol pb a kőzet sűrűsége, pm a kőzetmátrix sűrűsége,
pw a víz sűrűsége, phe a szénhidrogén sűrűsége, cp a
porozitás és Sw a víztelítettség. Hasonlóképpen
d -c p ) , V

tos csökkenése adódik a gáztelítettség növekedé
sével, míg a kísérleti mérések a sebesség hirtelen
csökkenését jelzik már kis gáztartalom esetén is. Ezt
a hatást GASSMANN [1951] és BlOT [1956] porózus
kőzetekre vonatkozó modelljét alapul véve GEERTSMA [1961] a következő egyenlettel fejezte ki:

gáz

1. táblázat. Összenyomhatatlansági tényezők tipikus értékei
(R ussell [1994] nyomán)

ahol a P-hullám sebessége a kőzetben Vb, a kőzet
mátrixban Vm, a vízben Vw és a szénhidrogénben
pedig VhcA (3) egyenlet jól használható a mélyebben te
lepült, szemcseközi porozitású, üledékes rétegekben
a P-hullám sebességének számítására, azonban nem
eléggé pontos sekély mélységű, gázos homokkövek
esetén. Ekkor a P-hullám sebességének csak fokoza-
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A nehézségek ellenére a sebességekre vonatkozó
elméleti számítások jól megegyeztek KlNG [1966],
Gardner et al. [1974], DOMENICO [1974, 1976,
1977] és GREGORY [1976, 1977] későbbi kísérleti
eredményeivel. Ezáltal bebizonyosodott, hogy a (4)
egyenlet jól alkalmazható a sekély mélységű gázos
homokkő rétegekre.
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Az 1. ábrán a Geertsma-féle egyenlettel kapott
eredmények láthatók 33%-os porozitású homokkő
modellre R u s s e l l [1994] nyomán. Látható, hogy a
P-hullám sebessége a víztelítettség csökkenésével
(azaz a gáztelítettség növekedésével) hirtelen lecsök
ken, majd pedig enyhén emelkedik. Az ábra mutatja
az S-hullám sebességének változásait is. Ezen a
görbén a víztelítettség csökkenésével nem figyelhető
meg hirtelen sebességcsökkenés, csak egy fokozatos
emelkedés. A gázos rétegek felszíni reflexiós mérési
anyagból való kimutatását az teszi lehetővé, hogy a
P- és az S-hullámok sebességét különbözőképpen
érinti a rétegtartalom megváltozása.

A P-, és az S-hullámok különböző érzékenysége
a rétegtartalom megváltozására a Poisson-hányados
értékeiben is megnyilvánul. A 2. ábra RUSSELL
[1994] nyomán mutatja a Poisson-hányados vál
tozását a víztelítettség függvényében 33 %-os poro
zitású gázos homokkő réteg esetén. Az ábrából
megállapíthatjuk, hogy a Poisson-hányados jelen
tősen csökken már néhány százaléknyi gáztartalom
esetén is. Ennek megfelelően a gázos homokkövek
Poisson-hányadosa általában a 0,2-es érték alatt van,
a vizes homokköveké és az agyagoké pedig ennél
nagyobb (0,25—0,35).

víztelítettség (% )

1. ábra. P- és S-huIlám sebességek a víztelítettség
függvényében 33%-os porozitású gázos homokkő esetén.
1—a P-hullám sebessége; 2—az S-hulIám sebessége
(R ussell [1994] nyomán)
Fig. 1. P- and S-wave velocities versus water saturation fór

33% gas-sand porosity. 1—P-wave velocity; 2—5-wave
velocity [after R ussell 1994]

2. ábra. A Poisson-hányados változása a víztelítettség
függvényében 33%-os porozitású gázos homokkő esetén
(R ussell [1994] nyomán)
Fig. 2. Variation of the Poisson’s ratio versus water
saturation fór 33 % gas-sand porosity [after R ussell 1994]

A kompressziós (P-) hullámok és a nyíró (5-)
hullámok sebességei között (Vp és Vs ) a Poisson-hányados (a) fejez ki kapcsolatot, melynek értéke
elméletileg a 0 és 0,5 értékek között változhat:

a

( 6)

Megjegyzendő, hogy ha a (6) egyenletbe behe
lyettesítjük az (1) formulákat, akkor a Poisson-hányados kifejezhető az összenyomhatatlansági és a
nyírási tényezővel.
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A kísérleti eredmények azt is igazolták, hogy a
porózus kőzetek rétegtartalmának a P-hullám se
bességére gyakorolt hatása jelentősen függ a kőzet
mélységétől. DOMENICO [1974] nyomán a 3. ábra
három különböző mélységtartományban mutatja a
víztelítettség hatását a szénhidrogén- (olaj- vagy
gáz-)tartalmú homokkövek sebességére. A vízte
lítettség csökkenése által okozott P-hullám terjedési
sebesség csökkenés mindhárom mélységtartomány
ban lényegesen hangsúlyozottabb a gáztárolók ese
tében. Ez a hatás fokozottabbá válik a sekély mély
ségek felé haladva.
A 4. ábra a P-hullám sebességének változását
tünteti fel a mélység függvényében agyagra, va
lamint sós vízzel, olajjal és gázzal telített homokkö-
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4. ábra. P-hullám sebességek a mélység függvényében
agyagra és különböző rétegtelítettségű homokkövekre.
1—agyag; 2—vízzel telített homokkő; 3—olajjal telített
homokkő; 4—gázzal telített homokkő (G ardner et al. [1974]
nyomán)

3. ábra. /-'-hullám sebességek a víztelítettség függvényében
különböző mélységekben elhelyezkedő gáz-, illetve
olajtárolók esetén. / —gáztároló homokkövek;
—olajtároló homokkövek (D omenico [1974] nyomán)

Fig. 4. P- wave velocities versus depth fór shale and fór
sands containing different fluids. 1—shale; 2—brine-sand;
3—oil-sand; 4—gas-sand [after G ardner et al. 1974]

Fig. 3. P-wave velocity as a function o f water saturation fór
gas and oil bearing sands at different depths.
gas-ands,
/ / — oil-sands [after D omenico 1974]

vekre vonatkozóan GARDNER et al. [1974] nyomán.
Figyelemre méltó a sekély mélységekben a gázos
homokkő görbéjének eltérése az agyag, valamint a
sós vízzel és az olajjal telített homokkő görbéjétől.
Az ábrán kb. 2100 m mélység alatt az agyag és a
gázos homokkő görbéje gyakorlatilag együtt fut,
ezért a szeizmikus szelvényeken a nagyobb mély
ségekben előforduló agyag-gázos homokkő határt
nem feltétlenül jelzi bright spot.
A porózus kőzetek tulajdonságait számos kőzet
fizikai paraméter (p, Vp, Vy, <r, cp, Sw) függvényében
különböző diagramokkal (crossplotokkal) szemlél
tethetjük. A litológiai és a rétegtartalommal kapcso
latos információk szempontjából hasznos megjele
nítés a Poisson-hányadosok ábrázolása a P-hullám
sebességének függvényében. Az 5. ábrán MILES et
al. [1989] nyomán a különböző kőzetek Poisson-hányados és P-hullám sebesség értékei láthatók. Meg
állapítható, hogy a szénhidrogén- (különösen a gáz-)
tartalom nemcsak a homokkövek, hanem a kar
bonátos kőzetek P-hullám sebesség értékeit és Poisson-hányadosait is jelentősen csökkenti.
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5. ábra. Poisson-hányadosok a P-hullám sebességének
függvényében különböző kőzettípusok és rétegtartalmak
esetén (M iles et al. [1989] nyomán)
Fig. 5. Poisson’s ratios versus P-wave velocities fór different

rock types and fluid contents [after M iles et al. 1989]
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3. Az AVO válasz mint gáz indikátor
Az AVO analízis a relatív amplitúdók közös kö
zépponti (CMP) csoportosításokon történő vizsgá
latát jelenti az észlelési távolság függvényében. Eb
ből a szempontból szinonimák az „ Amplitude Versus
Offset” és az „Amplitude Variation with Offset”
kifejezések. Mindezek mellett az utóbbi évek nem
zetközi publikációiban megjelent az AVA elnevezés,
amely az „Amplitude Versus Angié” szavak rö
vidítése. Az AVO és az AVA közötti kapcsolatot az
jelenti, hogy a szeizmikus sebességtér pontos is
meretében az észlelési távolságok bármely észlelt
időértéknél átszámíthatok beesési szögekre.
Az amplitúdó vizsgálatok gyakorlati megvaló
sítását az teszi lehetővé, hogy a közös középpontos
adatgyűjtéskor felvett terepi mérési anyag magában
hordozza azt az információt, amely a reflektált hul
lám amplitúdójának észlelési távolságtól (beesési
szögtől) való függésével kapcsolatos. Mivel külön
böző forrás—geofon távolságok mellett észleljük a
visszavert hullámokat, a terepi csatornákhoz külön
böző észlelési távolságok, következésképpen egy
adott időértéknél különböző beesési szögek tartoznak
(6. ábra). A szeizmikus adatfeldolgozás során az
észlelt csatornákat CMP csoportosításokba rendez
zük, ezek alkotják az AVO feldolgozás bemenetét.
Az AVO analízis a szeizmikus adatok összegzés
előtti vizsgálatával valósítható meg.
S1

S2

S3

S4

R4

R3

R2

rétegekben való terjedésének különbségén alapul.
Az előző részben láthattuk, hogy a P-hullárn sebes
ség (Vp) rendkívül érzékeny a pórustartalom megvál
tozására, ha csak egy kis mennyiségű légnemű anyag
is van a pórustérben, akkor jelentősen lecsökken.
Ezzel szemben az S-hullám nem látja a pórus teret,
és sebessége (Vj) elsősorban a kőzetváztól függ.
Fentiek következményeként a gázos rétegekben a
Vj/Kv-hányados, valamint a Poisson-hányados anomálisan lecsökken (lásd 1. és 2. ábra).
A gázos rétegek Vp/Vs hányadosának, illetve Poisson-hányadosának csökkenése a reflektált P-hullám
AVO válaszának trendjében eltérést okoz a legtöbb
visszaverő felülethez képest. A gáztartalmú kőzetek
felszínéről származó reflexiók ugyanis általában nö
vekszenek az észlelési távolság függvényében, ellen
tétben a legtöbb reflexióval, amelyek csökkenő,
vagy pedig közel állandó AVO trendet mutatnak (7.
ábra). Ilyen értelemben az AVO analízis anomális
(növekvő) szeizmikus válaszok keresését jelenti, és
nem igényel különleges adatgyűjtési technikát.
észlelési távolság
----------------------- ►
vizes homokkő

R1

gázos homokkő

7. ábra. Szintetikus CMP csoportosítás a gázos homok
rétegek anomális (növekvő) AVO válaszának szemléltetésére
(A ll é n , P eddy [1993] nyomán)
Fig. 7. Synthetic CMP gathers to demonstrate the anomalous

(increasing) AVO response of gas-sands [after Allén,
P eddy 1993]

6. ábra. Közös középponthoz (CMP) tartozó csatornák
sugárútjai és az észlelési távolság függvényében változó
beesési szögek. S—forrás, R—geofon (A llé n , P eddy
[1993] nyomán)
Fig. 6. Raypaths fór common midpoint gathers (CMP) and

offset dependent incident angles. S—source; R—receiver
[after A l l é n , P eddy 1993]

Az AVO analízis szénhidrogén-kutatásban történő
alkalmazása a P-hullámok és az S-hullámok porózus
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OSTRANDER [1984] volt az első, aki publiká
ciójában bemutatta, hogy a nagy porozitású gázos
homokkövek az üledékes rétegsorban kis akusztikus
impedanciájuk mellett anomálisan kis Poisson-hányadossal jellemezhetők, és ez a tény a felszínükről
származó reflektált P-hullám amplitúdójának ano
mális növekedését eredményezi a beesési szög függ
vényében. A 8. ábra egy gázos réteg és egy meddő
szint mért és számított AVO válaszait mutatja M a Zz o t t i [1990] eredményei alapján.
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beesési szög

Az akusztikus impedanciájuk szerint különböző
típusú (1., 2., és 3. osztályú) gázos homokkövekre
kétréteges modellszámításokat végeztünk, és vizs
gáltuk a reflexiós együtttható beesési szögtől való
függését [TAKÁCS 1992], A rétegek paramétereit
(Vp, Vs, p) különböző agyag/gázos homokkő mo
dellek lehetséges értékei szerint vettük fel. A
9. ábrán az „a” és „b” jelű görbéken a kritikus
szögnél megjelenik a refraktált hullám, és megál
lapíthatjuk, hogy a reflexiós együttható értéke a
gyakorlatban előforduló szögtartományon belül akár
előjelet is válthat. A „c” jelű görbén a reflexiós
együttható abszolút értékben monoton növekszik, ami
a határfelületről észlelt reflektált amplitúdó növe
kedését okozza a beesési szög (észlelési távolság)
növekedésével. A modellezést a Zoeppritz-féle mát
rix egyenlet egzakt megoldásának [Yo u n g , B r a il e
1976] használatával végeztük el.

8. á b r a . Simított mért és számított AVO válaszok, (a) gázos

/

homokkő, (b) meddő szint, / —terepi adatok,
—számított adatok (M azzotti [1990] nyomán)

F ig. 8. Smoothed measured and calculated AVO responses

(a) gas-sand, (b) unproductive layer. / — actual data;
/ — synthetic data [after M azzotti 1990]

AVO v á la sz a ik s z e rin t RUTHERFORD és
W il l ia m s [1989] a gáztartalmú homokköveket há
rom osztályba sorolta:
1) a környezetükhöz képest nagy akusztikus impedanciájú homokkövek,
2) a közel nulla impedancia különbségű homok
kövek,
3) a környezetükhöz képest kis impedanciájú ho
mokkövek.
Növekvő (anomális) AVO trendek az utóbbi két,
de elsősorban a harmadik osztályba tartozó homok
kövek felszínéről várhatók.
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9. á b ra . A reflexiós együttható változásai a beesési szög
függvényében agyag/gázos homokkő határfelületeken,
a—környezetükhöz képest nagy akusztikus impedanciájú
gázos homokkövek; b—közel nulla impedancia különbségű
gázos homokkövek; c—környezetükhöz képest kis
impedanciájú gázos homokkövek [T akács 1992]
F ig. 9. Variation o f reflectivity as a function o f incident
angle across a shale/gas-sand layer. a—gas-sands with high
acoustic impedance; b—gas-sands with nearly zero acoustic
impedance contrast; c—gas-sands with low acoustic
impedance [T akács 1992]

A k ő zetfizik a i p aram éterek réteghatáron történő
AVO válaszokat
RUSSELL [1994] ö ssz eá llítá sa alapján a 2. táblázat
ban fo g la ltu k ö ssz e . M e g je g y z e n d ő , h o g y a har
m adik eset a R u t h e r f o r d é s W illiams [1989]
k ü lö n b ö ző v á lto zá sa i esetén várható

által b eso ro lt k is akusztikus im pedanciájú g á zo s h o 
m o k k ö v ek felsz ín ét, a z e lső p ed ig a k is akusztikus
im pedanciájú g á zo s h o m o k k ö v e k alját reprezentálja.

Ezek a határfelületek növekvő (anomális) AVO vá
laszokkal jellemezhetők.
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2. táblázat. A különböző szeizmikus határfelületekről
várható AVO válaszok, t —növekedés, 4—csökkenés
(R ussell [1994] nyomán)

4. Az AVO analízis alapjainak áttekintése
A rugalmas hullámok terjedése szempontjából ha
tárfelületet jelentenek azok a felületek, amelyeket
akusztikus impedancia különbség jellemez. Ha a
szeizmikus forrás által gerjesztett P-hullám merő
legesen esik egy reflexiós határfelületre, akkor nem
keletkeznek konvertált S-hullámok. Minden más
olyan esetben, amikor a beesési szög eltér a me
rőlegestől, a P-hullám energiájának egy része a
határfelületen átalakul S-hul Iámmá (10. ábra).
Harmonikus síkhullámot és homogén, izotróp kö
zeget feltételezve a határfelületre beeső egységnyi
amplitúdójú P-, vagy S-hullám által létrehozott hul
lámok amplitúdóit a Zoeppritz-féle mátrix egyenlet
írja le [ZOEPPRITZ 1919], Eszerint a két réteg határ
felületén kialakuló szeizmikus hullámok amplitúdója
általános (merőleges beeséstől eltérő) esetben nem
csak a rétegekre jellemző P-hullám sebesség és sű
rűség értékektől függ, hanem a beesési szögtől és az
S-hullám sebességétől is (11. ábra).
A 10. és 11. ábra jelölései a következők: a —a
P-hullám sebessége; p—az S-hullám sebessége; p—a
sűrűség; 9—a P-hullámok szögei; tp—az S-hullámok
szögei; A—a visszavert P-hullám amplitúdója; P—a
visszavert S-hullám amplitúdója; C— az áthaladó P-
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10. ábra. Két réteg határfelületén kialakuló rugalmas
hullámok beeső P-, illetve S-hullám esetén. Pj—beeső
P-hullám; S,—beeső S-hullám; S)—visszavert S-hullám;
Pr— visszavert P-hullám; Pt—áthaladó P-hullám;
St— áthaladó S-hullám (W aters [1981] nyomán)
Fig. 10. Elastic waves generated at a single interface by
incident P- or S-waves. P,— incident P-wave; Sí— incident
S-wave; S ,—reflected S-wave; P ,—reflected P-wave;
Pi—transmitted P-wave; St— transmitted S-wave
[altér W aters 1981]

hullám amplitúdója; D — az áthaladó S-hullám amp
litúdója.
KOEFOED [1956,1962] írta le először, hogy a
reflexiós együttható beesési szögtől függő változásait
hogyan befolyásolja a reflektáló határfelületre vonat
kozó Poisson-hányados különbség. Felvetette, hogy
a reflexiós együttható beesési szöggel való válto
zásait a litológia jóslására lehet használni, azonban
nem számított arra, hogy az ő munkája fog elvezetni
a közvetlen szénhidrogén kimutatáshoz.
A Zoeppritz-féle mátrix egyenlet alapján a ref
lexiós és transzmissziós együtthatók pontos, explicit

coscp2

4
Í A)

r -sin 0 j >
B
-COS0J
=
“ * 2 cos2tp2
sin 20 j
C
PiPi
—Pg_Pg_sjn 2cp2 [ d ) ^-cos2tply
P,a i
J
- sintp2

11. ábra. A Zoeppritz-féle mátrix egyenlet (Z oeppritz [1919] és W aters [1981] nyomán)
Fig. 11. The Zoeppritz equation [after Z oeppritz 1919 and W aters 1981]
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kifejezéseit a 0—90° beesési szögtartományban töb
bek között Cerveny és Ravindra [1971] dolgozta
ki. Eredményeiket felhasználva YOUNG és BRAILE
[1976] közölt számítógépes algoritmust, melynek
segítségével két réteg határfelületén tetszőleges hul
lámtípusra modellezhető a reflexiós együttható be
esési szögtől való függése. A Zoeppritz-egyenlet
megoldásai (azaz a reflexiós együtthatók értékei a
beesési szög változásával) egy adott határfelületen a
két közeg P-, és 5-hullám sebesség-, illetve sű
rűségkülönbségeitől függenek. A megoldások alap
ján megállapítható, hogy a reflektált amplitúdók
függése a beesési szögtől igen érzékeny a Poissonhányadosok megváltozására. Ezért, ha a terepi mérési
anyagból meg tudjuk határozni a reflektált amplitúdó
beesési szögtől függő menetét, akkor információt
nyerhetünk az esetleges gáztartalomra vonatkozóan.
A Zoeppritz-féle mátrix egyenlet teljes beesési
szögtartományra alkalmazható matematikailag bo
nyolult pontos megoldásai mellett közelítő meg
oldások is használatosak, mint például az ARI és
Richards [1980], a SHUEY [1985], vagy a SMITH
és GlDLOW [1987] által leírt közelítések. Ezek a
felszíni reflexiós gyakorlatban előforduló szögtar
tományon belül jól alkalmazhatók a szénhidrogén
kutatás során (AVO attribútum szelvények előál
lítása, AVO inverzió).
Az alábbiakban megadjuk a leggyakrabban alkal
mazott Shuey-féle közelítő megoldást. Eszerint a
visszavert P-hullám reflexiós együtthatója a beesési
szög függvényében a
R(Q) = Ri) +

A q /? o +

Aa
sin' 0 +
d -o )2
(7)

+ - ^ ( t a n 20 - s i n 20)

2 V /
képlettel számítható, ahol Ro a merőleges beeséshez
tartozó reflexiós együttható, A q R(Q) változása a
0<9<30° tartományban arra az esetre, ha A a= 0 , a
a Poisson-hányados, 0 a beesési szög és Vp a Phullám sebessége.
A (7) egyenletben szereplő első tag a merőleges
beeséshez tartozó reflexiós együttható, a második
jellemzi a reflexiós együttható beesési szögtől való
függését, a harmadik pedig a kritikus szöggel
kapcsolatos. A Shuey-féle közelítést körülbelül
0—3CP szögtartományban lehet használni, és a har
madik tag elhanyagolásával lineáris összefüggést
kapunk a reflexiós együttható változására a beesési
szög szinusz négyzetének függvényében.
A. 12. ábrán a Zoeppritz-egyenlet megoldásának
Shuey-féle közelítése látható AV>0, Ap>0 és Aa<0
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esetén. „1 "-gyei jelöltük a pontos megoldást és „2"vel a (7) közelítő egyenlet szerinti megoldást. Az
ábra a 2. táblázatban foglalt második esetnek meg
felelően csökkenő AVO trendet mutat a 42°-os kri
tikus szögig. Ezen túl a reflexiós együttható komplex
számmá, a síkhullám pedig inhomogénné válik.

beesési szög

12. ábra. A Zoeppritz-egyenlet pontos

megoldása és a
Shuey-féle közelítés. 1—pontos megoldás; 2—közelítés
(SHUEY [1985] nyomán)

Fig. 12. Exact solution of the Zoeppritz equation and the
Shuey approximation. 1—exact solution; 2—approximation
[after S huey 1985]

5. Az AVO feldolgozás követelményei
A reflektált hullámok CMP csoportosításokon tör
ténő, az észlelési távolság függvényében meghatáro
zott amplitúdó változásait számos olyan hatás terheli,
amelyek nem szerepelnek a Zoeppritz-féle mátrix
egyenletben foglalt elméleti összefüggésben [DEYSarkar et al. 1986, NEIDELL 1986]. Ilyen fizikai és
földtani hatások a gömbi szóródás, az abszorpció, a
transzmissziós veszteségek, a konvertált fázisok, a
hangolási (tuning) hatás, az anizotrópia, a kis se
bességű réteg tulajdonságainak laterális változásai, a
rétegeken belüli többszörösök, valamint a földtani
szerkezetek hatása. Az adatgyűjtéssel kapcsolatos
tényezők a forrás és a geofon csatolások eltérései, a
forrás és a geofon csoportosítások hatásai, valamint
a geo fonok érzékenységének különbségei. Az észlelt
reflexiós amplitúdókat torzító zajok a forrás és a
környezet által generáltak lehetnek. A felsorolt té
nyezők az észlelt reflexiós amplitúdók olyan jelentős
változásait okozzák, amelyek nem függenek össze a
vizsgált reflek to r tu lajd o n ság aiv al, ezért a
szeizmikus feldolgozás során meg kell kísérelni mind
ezeknek a hatásoknak a kompenzálását, és szem előtt
kell tartani egyes feldolgozási műveletek nemkívána
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tos hatásait is (pl. teljes csatorna kiegyenlítés, AGC,
NMO nyúlás).
Az AVO analízis szeizmikus feldolgozással szem
ben támasztott követelményeit több szerző vizsgálta.
Yu [1985] felhívta a figyelmet a teljes csatorna
kiegyenlítés használatának kerülésére, és bemutatta
a többszörös eltávolítás, valamint a felszínt követő
amplitúdó kiegyenlítés (surface consistent amplitude
balancing) műveleteinek jelentőségét az AVO feldol
gozás során. L e e et al. [1991] olyan megoldást
javasoltak, amely T a n e r és KOEHLER [1981] mun
káján alapul, és korrigálja a forrás és a geofon oldali
torzító tényezőket, illetve a szeizmikus elemi hullám
felszínközeli torzulásait. M a z z o t t i és M ir r i [1991]
bemutatta, hogy a felszínt követő amplitúdó kiegyenlítés egy csökkenő észlelt amplitúdó trendet
növekvő amplitúdó trenddé tud változtatni. SENGUPTA és R e n d l e m a n [1991] egy gázátfejtődéssel
kapcsolatban olyan példát mutatott, amelyből
kitűnik, hogy a pontosan elvégzett abszorpció kor
rekció (inverz Q-szűrés) js megváltoztathatja a terepi
adatokból meghatározott amplitúdó válaszokat csök
kenő trendről növekvőre. Lényeges az is, hogy az
összegzés előtti migráció segíthet megtisztítani az
AVO válaszokat a diffrakciók nem kívánatos
hatásaitól [D e B e u k e l a a r et al. 1991],
A fenti cikkekben közölt eredmények közül kira
gadunk egyet a feldolgozási műveletek hatásainak
szemléltetésére. A 13. ábra egy gázos homokkő
réteg példáján mutatja a felszínt követő amplitúdó
kiegyenlítés jelentőségét az amplitúdó (energia) tren
dek meghatározásában (M a z z o t t i , M ir r i [1991]
nyomán). A végrehajtott korrekciók közül (geo
metriai szóródás korrekciója, felszínt követő amp
litúdó kiegyenlítés, inverz Q-szűrés) a felszínt kö
vető amplitúdó kiegyenlítés volt a legjobb hatással a
terepi adatokra, mivel láthatóvá tette azt a növekvő
AVO trendet, amely a gáztartalmú homokkövek
felszínére jellemző. Ebben az esetben az abszorpció
korrekciónak nem volt lényeges hatása a vizsgált
trendre vonatkozóan. Az AVO feldolgozás során
általában javasolható a felszínt követő (surface con
sistent) műveletek alkalmazása.
Az AVO értelmezés során szem előtt kell tartani,
hogy a legpontosabb AVO feldolgozás sem tudja
garantálni a gáztartalmú kőzetek teljes biztonságú
előrejelzését. Ennek az oka, hogy vannak olyan, a
hullámterjedéssel kapcsolatos torzító tényezők is,
amelyeknek a korrigálása rendkívül nehéz feladat,
így például az anizotrópia változása is létrehozhat
növekvő AVO válaszokat az agyag és vizes homokkő
rétegek között. A hangolási (tuning) hatás is okozhat
olyan növekvő AVO trendet, ami nincs összefüggés-
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13. ábra. Gáztartalmú homokkő felszínéről származó AVO

menetek különböző feldolgozási lépések után. 1—terepi
adatok; 2—geometriai szóródás korrekciója; 3—felszínt
követő amplitúdó kiegyenlítés; 4—inverz g-szűrés
(M azzotti , M irri [1991] nyomán)
Fig. 13. AVO responses from the top of a gas-sand layer
after different processing steps. 1—field data; 2—correction
of the geometric scatter; 3—equalization of surface consistent
amplitudes; 4—inverse Q filtering
[after M a zzotti , M irri 1991]

ben a gáztartalommal [ALMOGHRABI, LÁNGÉ 1986,
A l l é n etal. 1993],
A CMP csoportosításokon meghatározott amp
litúdó trendeket az elméleti összefüggésekhez képest
tehát nagyon sok hatás torzíthatja. Ezért az AVO
feldolgozás során jó kapcsolatnak kell lenni az értel
mező és a szeizmikus feldolgozó között. Az értel
mezőnek ismeretekkel kell rendelkeznie arról, hogy
a szeizmikus amplitúdókra milyen tényezők hatnak,
és ismernie kell azokat a problémákat is, amelyek a
feldolgozás során felléphetnek. Az AVO értelme
zéskor szem előtt kell tartani, hogy a szeizmikus
amplitúdók nem azonosak a reflexiós együtthatók
kal. A reflexiós együtthatók csak a rétegek kőzetfi
zikai tulajdonságaitól és a beesési szögtől függnek,
míg az észlelt amplitúdókat nagyon sok más tényező
is befolyásolja. Amikor csak lehetséges, fe l kell hasz
nálni a meglévő tapasztalatokat olyan szeizmikus
adatok segítségével, amelyeket a vizsgált reflektor
közelében produktív, vagy akár meddő fúrások he
lyén mértek.
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A 14. ábrán egy folyamatábrát mutatunk be (AL
LÉN, P e d d y [1993] nyomán), amely javasolható az
AVO feldolgozás elvégzéséhez. A koherencia javítás
és a szupercsoportosítások előállítása nem kötelező,
és csak akkor kell használni, ha az adatok minősége
gyenge. Ez a feldolgozási folyamat nem minden
esetben eredményez látványos C M P csoportosítá
sokat, de biztosítja az adatok megbízhatóságát az
AVO értelmezéshez. Hasonló feldolgozási lépéseket
javasolt M a z z o t t i és M ir r i [1991], Lee et al.
[1991], valamint MARTINEZ [1992],
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14. ábra. A megbízható AVO értelmezéshez javasolt
feldolgozási folyamatábra (A llén , Peddy [1993] nyomán)
Fig. 14. Recommended processing flow fór a reliable AVO
analysis [after A llén , P eddy 1993]

6. Az AVO modellezésről
Az AVO vizsgálatok végrehajtásakor a model
lezés legalább olyan fontos, mint a megbízható szeiz
mikus feldolgozás. Nem elegendő elfogadni azt,
hogy minden egyes növekvő AVO válasz közvetlen
szénhidrogén indikátor. Helyi sebesség és sűrűség
adatokon alapuló modellszámításokat kell végezni
annak megerősítésére, hogy az adott területen a
gáztartalmú és a meddő kőzetek AVO válaszai
elegendően különböznek a megbízható elkülönítés
hez. A pontos AVO analízis a terepi és a modell
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adatok párhuzamos vizsgálatával valósítható meg
[ A l l é n , P e d d y 1993], Az AVO válaszok model
lezéséhez három paraméter ismerete szükséges, ezek
a rétegek P-hullám sebességei, S-hullám sebességei
és sűrűség értékei.
Amennyiben a vizsgálati helyhez közeli mély
fúrásokban rendelkezésünkre állnak szónikus, illetve
sűrűség szelvények, akkor a vizsgálati helyen köze
lítőleg megadható a rétegek P-hullám sebessége és
sűrűsége. Az AVO modellezéshez szükséges har
madik paraméter, az S-hullám sebesség meghatá
rozása nehezebb feladat. A teljes hullámképes szó
nikus szelvényezés ugyan tartalmazza mind a P-,
mind pedig az S-hullám beérkezéseket, azonban csak
azokra a rétegekre használható, amelyekben az Shullám sebességek nagyobbak, mint a P-hullám se
bességek a fúróiszapban. Más esetekben az S-hullámok beérkezéseit nem lehet meghatározni. Ál
lítható azonban, hogy még a becsült S-hullám se
bességek is nagymértékben megnövelik az AVO
analízis megbízhatóságát.
Az AVO modellezés végrehajtható a sugárút kö
vető (ray trace modelling) algoritmusok használa
tával. Ilyenkor minden egyes rétegre kiszámítják a
Zoeppritz-egyenlet megoldásait, és minden for
rás—geofon távolságra reflexiós együttható soroza
tot állítanak elő, amelyeket aztán konvolválnak az
elemi hullámmal. Ez a módszer kevés számítási időt
igényel és személyi számítógépeken is könnyen meg
valósítható. Az AVO modellezéshez még jobban
használhatók azok a programok, amelyek a teljes
rugalmas hullámtér megoldását számítják a felvett
modellre (elastic modelling). A rugalmas modellező
programok kimenetei vektoriális amplitúdók, ugyan
úgy, mint azok az elmozdulások, amelyeket a fel
színen észlelhetők.
A szeizmikus modellezés lényeges lépése a mélyfúrás-geofizikai (szónikus és sűrűség-) szelvények
lépcsősítése (lóg blocking). Ha a modellezés beme
netel mintavételenként rögzített mélyfúrás-geofizi
kai szelvények, akkor a mért értékek jelentősen
ingadozhatnak az egyik réteghatártól a következőig.
Ezért simítás céljából a modellezés végrehajtása előtt
célszerű alkalmazni a szelvények átlagolásának mód
szerét [Backus 1962],
A mélyfúrás-geofizikai adatokon alapuló szeiz
mikus modellezés gyakran eredményez olyan szin
tetikus szeizmikus választ, amely nem egyezik a
fúrás helyén mért szeizmikus adatokkal. Az eltérést
olyan tényezők okozzák, mint a rétegek fúróiszappal
történő elárasztása, a szeizmikus sebességek elté
rései a kilohertzes és a hertzes frekvenciatartomány
ban, valamint a reflektor tulajdonságainak kis méretű
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változásai [H il t e r m a n 1992], Ezek az eltérések
VSP mérések adatai alapján korrigálhatok.

7. AVO attribútum szelvények
Az AVO analízis hatékonyan olyan színes meg
jelenítésű attribútum szelvényekkel valósítható meg,
amelyek kiemelik az anomálisan növekvő amplitú
d ó -b e e sé si szög menetekkel jellem ezhető ref
lexiókat. Az ilyen anomális szeizmikus válaszok
gázos rétegeket is jelezhetnek.
A reflektált P-hullám amplitúdójának beesési
szögtől függő változása a 0—30° szögtartományban
a (7) egyenlettel közelíthető [SHUEY 1985], Ez a
közelítés adta meg a lehetőséget a visszavert amp
litúdók beesési szögtől függő tulajdonságainak szel
vényszerű megjelenítésére. A reflektált P-hullám
amplitúdója ugyanis az egyenletben szereplő har
madik tag elhanyagolásával
R(Q) * P + G s i n 20

(8)

általános alakban írható, ahol a 75. ábra jelöléseinek
megfelelően P(9) a reflektált amplitúdó a beesési
szög függvényében, P a tengelymetszet, G a mere
dekség, 9 a beesési szög (9<9<39°).
A szeizmikus időszelvény minden egyes mintavételi
helyén a terepi csatornákból előállíthatok az amp
litúdó—sin2Q adatrendszerek. Ezekre minden min

is . ábra. A reflektált amplitúdók egyenessel történő
közelítése a sin20 függvényében. P— tengelymetszet;
G-meredekség (a WESTERN ATLAS INTERNATIONAL
[1990] nyomán)
Fig. 15. Linear fit of reflected amplitudes as a function of
sin 0. P— intercept; G—gradient [after WESTERN ATLAS
INTERNATIONAL 1990]
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tavételi helyen olyan egyenest lehet illeszteni, amely
a 15. ábra alapján meghatározza a három alapvető
AVO attribútumot, melyek a tengelymetszet (P), a
meredekség (G) és a korrelációs tényező (C).
A P tengelymetszetnek — azaz a (7) egyenlet első
tagjának — a fizikai jelentése nem más, mint a nulla
beesési szögnél várható amplitúdó, amely a merőle
ges beesésnél érvényes reflexiós együtthatóval ará
nyos mennyiség. Mivel a hagyományos CMP
összegszelvény egyszerűen átlagolja a különböző
észlelési távolságú amplitúdókat, a tengelymetszet
szelvény jobb közelítése az elméleti „nulla észlelési
távolságú szelvénynek” . A G meredekség — azaz a
(7) egyenlet második tagjának szorzója — nagyon
érzékeny a rétegtartalom megváltozására, ezért a
gáztartalom jelzőjeként értelmezhető. Harmadikként
a C korrelációs tényező a számított egyenes amp
litúdó—sin29 adatrendszerekhez való illeszkedésé
nek pontosságát jelzi. A legkisebb négyzetek elve
szerinti illesztés helyett újabban egyre nagyobb sze
repet kapnak a robusztus becslési eljárások [Wal DEN 1991, STEINER, HAJAGOS 1993].
Az AVO attribútumok szelvényszerű megjele
nítése lehetőséget nyújt az AVO információk gyors
áttekintésére, más adatokkal való összevetésére, va
lamint azoknak a reflexióknak a kijelölésére, ame
lyek esetén indokolt az AVO adatok inverziójának
[RUSSELL 1994] elvégzése a kőzetfizikai paramé
terek becslése céljából. A fentiekben definiált att
ribútumokat és ezek különböző szorzatait — P, | G I ,
sign(P)xG, PxG, PxGxC — sikeresen használják a
gázos homokkő rétegek kimutatására.
A tengelymetszet-, a meredekség- és a szorzat
szelvények olyan attribútumok, amelyek azt mutat
ják, hogy hogyan alakul az amplitúdó a beesési szög
függvényében. Ezeken kívül más olyan attribútum
szelvények is előállíthatok, amelyeknek bizonyos
feltételezések mellett mennyiségi kőzetfizikai jelen
tése van. így például ha a P-hullám sebessége hoz
závetőlegesen kétszerese az S-hulláménak, ha a ru
galmas paraméterek változása mindegyik határfe
lületen viszonylag kicsi, és a reflexiós szögek kiseb
bek, mint 25°, akkor a P-G mennyiség arányos az
5-hullám reflektivitás értékeivel. Hasonló feltételek
mellett a P+ G mennyiség arányos a Poisson-hányados százalékos változásaival [WESTERN ATLAS
INTERNATIONAL 1999, RUSSELL 1994], A leg
újabb AVO módszertani és esettanulmányok bemu
tatják, hogy a gáztartalmú rétegek kimutatására
legjobban alkalmazható eljárás a szeizmikus csa
tornák burkolóiból robusztus statisztikai módszerek
kel számított tengelymetszet és meredekség értékek
összegzése [H a l l et al. 1995],
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8. Egy hazai példa
Az ELGI a MÓL Rt. megbízásából kísérleti sze
izmikus méréseket végzett olyan gáztartalmú ho
mokkő tárolók területén, ahol fúrási és karotázs
adatok alapján a gázos rétegek mélysége kb. 300,
illetve 700 m volt. A szeizmikus szelvényeken a
gázos szintek nagy energiájú reflexiókkal jelentek
meg. A szelvényeken jelentős gázátfejtődés hatása is
észlelhető, ezt az elárasztott zónában a reflektált
hullámok energiájának csökkenése, a nagyfrekven
ciás komponensek elnyelődése és az intervallum
sebességek 10—15%-os csökkenése jelzi. A gáztar
talmú rétegek, valamint a gázzal elárasztott zóna a
Hilbert-transzformált (reflexió erősség, pillanatnyi
frekvencia, látszólagos polaritás) szelvényeken jól
lehatárolhatok [KUMMERet al. 1995],
A szeizmikus adatokból AVO attribútumok (ten
gelymetszet, meredekség és korrelációs tényező)
előállítását is elvégeztük. A 16. ábra a kb. 700 m
mélységben elhelyezkedő gázos homokkő környe
zetét mutatja a migrált időszelvényen (a), a tengely
metszet szelvényen (b) és a tengelymetszeti előjelxmeredekség szorzat szelvényen (c). A migrált
időszelvényen a kb. 650 ms-nál jelentkező erős
reflexió jelzi a gáztartalmú réteget. A tengelymetszet
szelvény minden csatornája a számított tengelymet
szetek sorozatából áll, és hasonlósága a migrált
időszelvényhez bizonyítja az egyenes illesztés meg
bízhatóságát. A tengelymetszeti előjelxmeredekség
szorzat szelvény azt mutatja, hogy az amplitúdók
hogyan változnak a beesési szöggel. A bemutatott
ábrán a tengelymetszeti előjel és a meredekség szor
zata szürke árnyalatokkal megjelenítve látható a
migrált csatornákon. A 650 és 7000 ms között észlel
hető legsötétebb árnyalat erősen növekvő AVO
válaszokat jelez. Ezért megállapítható, hogy a gáz
tartalmú réteg a szorzat szelvényen anomálisan nö
vekvő A VO válasszal jelentkezik.
Fenti következtetésünk ellenőrzéseként kétréteges
modellszámításokat végeztünk a kutatási terület tágabb környezetében várható AVO válaszok meg
határozása céljából, és a kapott elméleti görbéket
összevetettük a vizsgálati helyen mért terepi csa
tornákból előállított AVO görbékkel (77. ábra). A
modellezéshez a P-hullám sebesség (Vp) és a sűrűség
(p) értékeket egy távolabbi, gáztelepet harántoló
mélyfúrásban mért szónikus és sűrűség szelvények
adataiból határoztuk meg, a Poisson-hányadosokat
(o) pedig irodalmi adatok alapján vettük fel
(3. táblázat). A modellezés során a Zoeppritz-féle
mátrix egyenlet egzakt megoldását használtuk
[YOUNG, BRAILE 1976]. A terepi AVO válaszok
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meghatározása CMP csoportosításokon történt a ki
jelölt reflexiók energiájának időablakban való szá
mításával. Modellszámításaink alapján is megálla
pítható, hogy a kutatási területen az agyag/gázos
homokkő rétegek határa meredeken növekvő AVO
válasszaljellemezhető más szeizmikus határfelületek
hez képest (például agyag/vizes homokkő).
Az AVO analízis hazai vizsgálatának korábbi
tapasztalatait MESKÓ [1992], valamint KÉSMÁRKY
és S z á n t ó [1992] foglalta össze.

9. Összefoglalás
Az AVO analízis megvalósítását az teszi lehetővé,
hogy a reflexiós kutatás során különböző for
rás—geofon távolságok mellett észleljük a visszavert
hullámok amplitúdóit. A terepi csatornákhoz külön
böző észlelési távolságok, következésképpen egy
adott időértéknél különböző beesési szögek tartoz
nak. A két réteg határfelületén kialakuló szeizmikus
hullámok amplitúdója merőleges beeséstől eltérő
esetben nemcsak a rétegekre jellemző P-hullám se
besség és sűrűség értékektől függ, hanem a beesési
szögtől és a Poisson-hányadosoktól is. A reflektált
amplitúdók menete a beesési szög függvényében
nagyon érzékeny a Poisson-hányadosok változására,
ezért ha a terepi mérési anyagból meghatározzuk az
amplitúdók beesési szögtől való függését, akkor
információt nyerhetünk az esetleges gáztartalmú ré
tegekre vonatkozóan. A gázos rétegeket általában
anomálisan kis Poisson-hányados és növekvő AVO
válasz jellemzi.
A pontos AVO analízis a terepi és modell adatok
párhuzamos vizsgálatával valósítható meg, és alapos
körültekintéssel végzett amplitúdóhű feldolgozást,
valamint értelmezést igényel. Az értelmezés során
— amikor lehetséges — fel kell használni a meglévő
tapasztalatokat olyan szeizmikus és mélyfúrás-geo
fizikai adatok segítségével, amelyeket a vizsgált
reflektor közelében produktív, vagy akár meddő
fúrások helyén mértek. Ezek referencia adatokként
használhatók a vizsgálati helyen rendelkezésre álló
AVO információk elemzése során.
Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy az
AVO analízissel foglalkozó külföldi publikációk
nagy száma, és ezeken belül a sikeres esettanulmá
nyok arra utalnak, hogy az analízis körültekintő
alkalmazása eredményeket hozhat a hazai szénhid
rogén-kutatás területén is. Az analízist szemcseközi
porozitású homokkő tárolók kimutatására dolgozták
ki [OSTRANDER 1984], de az utóbbi évek külföldi
publikációiból kiderül, hogy repedezett karbonátos
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16. ábra. Gázos homokkő réteg megjelenése (a) migrált időszelvényen, (b) tengelymetszet szelvényen, (c) tengelymetszeti

előjelxmeredekség szorzat szelvényen
Fig. 16. Appearance of a gas-sand layer (a) on the migrated time section, (b) on the intercept section, (c) on the sign of the

interceptxgradient section
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• —terepi adatok;
—számított adatok
Fig. 17. Measured and computed AVO responses.
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3. táblázat. Mélyfúrás-geofizikai és irodalmi adatok alapján

meghatározott modell paraméterek

tárolók kutatására is alkalmazzák [CHACKO 1989,
Harvey 1993]. A cikk témakörét jelentő szeizmikus
kutatáson belül Hilbert-transzformált és szeizlog
szelvények használhatók az AVO analízis mellett a
gáztartalmú rétegek kimutatása céljából. Ezeken kí
vül az utóbbi években már Magyarországon is alkal
maznak olyan nem szeizmikus felszíni geofizikai
módszereket, amelyek a szénhidrogének közvetlen
kimutatását célozzák [FERENCZY et al. 1995],
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