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Dekonvolúciós szurok tervezése és alkalmazása

R E M E T E  L A J O S *

Ennek a cikknek a célja, hogy magyar nyelven összefoglalja és illusztrálja a szeizmikus feldolgo
zás egyik elméletileg legjobban kidolgozott, a gyakorlati alkalmazásokban mégis oly kritikus lépését. 
A bemutatott illusztrációk az O K G T  Geofizikai Kutatási Üzemében készültek.

Настоящая работа имеет целью обобщить на венгерском языке и проиллюстрировать 
фильтрацию обратной свертки, представляющую собой один из теоретически лучше всего 
изученных, но все же критических по практическому применению шагов обработки сейсми
ческих данных. Дред став ленные рисунки составлены на Предприятии геофизической раз
ведки Треста нефтяной и газовой промышленности.

E s wird hier eine ungarische Zusammenfassung und Darstellung einer Phase der seismischen 
Bearbeitung gegeben, die zwar zu den theoretisch am besten ausgearbeiteten gehört, aber in den A n 
wendungen manchmal kritisch ausfällt. Die gezeigten graphischen Darstellungen sind im Geophysi
kalischen Forschungsbetrieb des Landes Erdöl- und Gasindustrie — Trusts ausgearbeitet.

Determinisztikus modell:

A szeizmikus csatornák matematikai modelljéül elsőként Ricker javasolta 
1942-ben a szeizmogramok wavelet-elméletét. Ez azt jelenti, hogy a szeizmikus 
csatornát (illetve annak egy részét) egy változatlan alakú hullámcsomagból, 
különböző amplitúdókkal és eltolásokkal összetettnek képzeljük el. Azaz ha 
x(t) a csatorna:

x(t) =  2 riW(t-Xi)(1)
i

Ez a modell feltételezi a szeizmogram energiájának időbeli kiegyenlítettségét 
és valamennyi frekvenciaszelektív jelenség elhanyagolását jelenti.

Ezekkel a közelítésekkel az rt és t { mennyiségek a geológiai információk 
hordozói, ezt kívánjuk a bemeneti x(t) függvényből meghatározni.

Az \ l )  felírható konvolució formájában
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autokorrelációs függvényre és a w0 értékre van szükség. w0 azonban csak egy 
konstans szorzó. Ennek számunkra igen nagy a jelentősége, mert a csatorná
ból csak cp becsülhető, w0nem. Ehhez azonban további feltevések és vizsgálatok 
szükségesek.

amint állítottuk.
Ezek alapján egv szeizmikus csatorna dekonvolúciója a következő lépések

ből áll:
az autokorrelációs függvény becslése, 
a minimumfázisú inverz számítása, 
szűrés az így kapott operátorral.
Eddigi megfontolásaink alapján, melyekben a dekonvolúciót speciális 

alakszűrésnek tekintettük, módszert nyertünk az úgynevezett spike-dekon- 
volúció elvégzésére, azaz valamely n hosszúságú minimumfázisú jel egységnyi 
hosszúságúra való összehúzásához, zajmentes esetben.

Általánosabb esetre vonatkozó megfontolásainkhoz, — amelyek eddigi 
eredményeink megerősítését fogják hozni — újabb szemlélet és eszközök szük
ségesek.
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Ez formálisan ugyanaz, mint a (4), lineáris stochasztikus folyamat, azon
ban a konvolváló jelalak i> x  indexekre nulla.

Speciálisan r =  1 esetén yt =  rt, tehát a spike-dekonvolúció ezen 
általánosabb prediktív dekonvolúciónak nevezett eljárás speciális esetének 
tekinthető.

Ezzel az eljárással a w jelalakot módunkban áll tetszőleges r hosszúságúra 
összehúzni, a felbontás mértékét oly módon korlátozni, hogy az a szeizmikus 
csatorna valódi információtartalmának megfeleljen.

Az yt idősor elvileg két lépésben áll elő. Az első az xt-bo\ az rt idősor kiszá
mítása, a második az r idősor újraszűrése a w =  (w0, w1 . . . .  wT̂ )̂ wavelettel. 
Ugyanezt megtehetjük azonban a w és r kiszámítása nélkül is, egy megfelelő 
Wiener szűrőt tervezve és alkalmazva:



1. ábra. Szeizm ikus csatornából k ivágott időablak am plitúdóspektrum a  
dekonvolúció előtt, spike- és predictiv-dekonvolúció után

Pite. 1. Спектр амплитуд временного окна, выделенного из 
сейсмического канала до деконволюции, после пиковой и 

предсказывающей деконволюции
Abb. 1. A m p litudenspektrum  eines aus einem  seismischen K a n a l  
ausgeschnitteten Zeitfensters vo r der D ekonvolution , sowie nach  

Spike- und einer prediktiven- D ekonvolution

A következő három ábrán egy szeizmikus csatornából kivágott időablak 
amplitúdóspektruma látható szűrés előtt, 4 msec-os spike-dekonvolúció és 8 
msec jóslástávolságú prediktív dekonvolúció után.

Végül egy időszelvényen is illusztráljuk a predektív dekonvolúció hatását. 
( l . f 2., 3. ábrák).

Ebben a cikkben csak az időtartománybeli szűréssel foglalkoztunk. Az al
kalmazott matematikai apparátus fejlődése, a nagyobb teljesítőképességű 
számítógépek és a gyors Fourier transzformációs egységek megteremtik a 
lehetőségét a nagyobb számításigényű, teljesítőképesebb feldolgozási mód
szerek — például frekvenciatartománybeli, vagy homomorfikus szűrők — 
alkalmazásának.
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2. ábra. Időszelvény dekonvolució nélkül 

Puc. 2. Временной разрез без деконволюции 

Abb. 2. Zeit pro f i ! ohne Dekonvolution
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3. ábra. Stacking előtti prediktív-dekonvolúció 

Рис. 3. Предсказывающая деконволюция до накапливания 
Abb . 3. Prediktive Dekonvolution vor Stacking
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