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Szeizmikus technika tervezése 
(Szeizmikus problémák és módszerek áttekintése)

S. D.BR A S  E  L

A  jó szeizmikus felvétel úgy definiálható, mint kedvező jel-zaj viszony valamennyi geofizikai 
szempontból, A  szeizmikus zaj problémáit teljesen meg kell értenünk ahhoz, hogy hatékony szeizmikus 
eljárást tervezh essünk. A  szeizmikus módszer tervezésénél a jel-zaj viszony növelésének lehetőségéből és 
a gazdasági költségekből kell kiindulnunk. Dia-képeken mutatja be a szerző a szeizmikus problémák 
geológiai korrelációját és a jó szeizmikus módszerek alkalmazását.

Хорошая сейсмическая запись определяется как благоприятное отношение сигнал/шум 
со всех геофизических точек зрения. Мы должны полностью понять проблемы сейсмиче
ского шума для проектирования эффективного сейсморазведочного метода. При проектиро
вании сейсморазчедочного метода необходимо исходить из возможности увеличения отно
шения сигнал/шум и экономических затрат. При помощи диапозитиво в автор показывает 
геологическую корреляцию сейсмических проблем и применение хороших сейсморазведочных 
методов.

The good seismic record is defined as favourable signal to noise ratio for all geophysical reasons. 
Seismic noise problems must be fully understood, before efficient and effective seismic technique can 
be designed. Seismic method must be derived for both signal to noise enhancement potential and cos>t 
of economics. Slides will be used to establish geological correlation to seismic problems and adaptation 
of good seismic methods.

I. Szeizmikus 'problémák
A szeizmikus terepi csoportok az egész világon hasonló berendezéseket és 

eljárásokat használnak. Ezek az eljárások néha hasznos eredményeket produ
kálnak, de gyakori, hogy csupán sovány geológiai információ mennyiséget szol
gáltatnak. Néha az adatok hibás vagy téves interpretációhoz vezetnek. Egy 
technikát akkor tartunk jónak, ha legalább egy időszint térképezését (rögzíté
sét) lehetővé teszi. Ha a szeizmikus eredmények nem kielégítőek, a probléma- 
spektrum megoldását keresve sokféle fizikai szempont alapján variálják az el
járásokat és az eszközöket. Azonban a szeizmikus berendezések és módszerek 
sokféle variációinak kis hatása van a szeizmikus technika jellemzőire és ritkán 
mutatkozik sikeres eljárásnak olyan területeken, amelyeket korábban már fel
mértek szegényes eredménnyel.

A szeizmikus regisztrátum számos szeizmikus hullám szuperponálódása 
útján keletkezett nagyon összetett komplexum, amit rendszerint lövéssel ger
jesztenek, és amelyek mindegyike keresztülhaladt számos rejtélyes, de egyértel
mű úton. Ezeket az utakat a geológiai környezet, továbbá a szeizmikus forrás 
és felvevők megszabott helyzete határozza meg. A regisztrátumot uralják a 
közvetlen és néha a visszavert, vízszintesen terjedő zajhullámok és a jfüggőle- 
gesen gerjesztett és a többszörös reflexiók. Gyenge adatokat kapunk, ha olyan 
területen, ahol felszín alatti reflexiókat reméltünk, zaj vagy többszörösök ural
kodnak (1. ábra).

A szeizmikus zajspektrum karakterisztikája a felszínközeli geológia függ
vénye. A forrás által gerjesztett zaj bizonyos sebesség- és frekvencia-tartomány
ban sugárirányban terjed és elfoglalja a potenciális regisztrálhatósági ablaknak 
egy statisztikus területét, de a zaj és a jel tulajdonságai az ablakon belül változ
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nak. A geológiai viszonyok és a hozzájuk tartozó zajspektrumok rendszerint 
nem változnak radikálisan a lövéspont-elhelyezések között, de változhatnak 
egy kutatási területen belül. A jól tervezett szeizmikus technika számol a geo
lógia változásával és tekintetbe veszi a tér-idő regisztrálási ablakon belüli vál
tozások problematikáját (2. ábra).
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Schematic of signal and noise time space variations following 
seismic generator pulse
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1. ábra — £>wc. — Fig.

A legegyszerűbb zaj vagy ,,ground roll” viszonyok megfelelnek a legegy
szerűbb geológiának, a konstans sebesség esetének, ilyet találtak a sarkvidéki 
,,'permafrost” régiókban és olyan területeken, ahol vastag mészkövek vannak 
a felszínen. Ezek potenciálisan jó regisztrálási területek, mivel a közvetlen zaj 
minimális teret foglal el a regisztrálási ablakból és statisztikusan nagy zajmen
tes adattér van. A szeizmikus zaj sebességspektruma független a gerjesztő 
rendszertől és egyedül a felszín közeli geológia függvénye.

A második geológiai esetben a sebesség a mélységgel nő, ez vastag felszíni 
agyag-, homok- és palarétegekre jellemző, a szeizmikus zaj sugárirányban egv 
bizonyos sebességi tartományban terjed. Ebben az esetben az egyszerű közvet
len zaj a szeizmikus felvételen nagy tér-idő tartományt foglalhat el (3 . ábra).

A harmadik eset a tipikus ,,elmállasztási” V0V1 helyzet. Ennél a ,,ground 
roir -energia a távolsággal abnormálisán csökken. Az energia ,,elszivárog” vagy 
elvész az alacsony sebességű réteg talpánál fellépő refrakció következtében.
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5. ábra — ]жс. — Fig.

Egy jellemző példa Kanadából származik 15 m-es permafrost területről. 
A terepi példát a Dinoseis felszíni forrásegység egyetlen lövésével regisztrálták. 
Ez egy hagyományos zaj-terítés 3 m-es nyomtávolsággal és konstans erősítéssel 
felvéve. Az elsődleges zaj-sorozat megközelíti a konstans sebesség geológiai 
esetét és jellegzetesen a flexurális energia, amely kb. 300 millisec-el később je
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lentkezik, hasonló sebességgel terjed. A flexurális energia majdnem olyan nagy, 
mint az elsődleges és ha erősítés-növelést alkalmaznánk, további oszcillációkat 
is lehetne látni. Fontos ezt a geológiai modellt megismerni, mert az egyik leg- 
elterjedettebben használt szeizmikus technika nem csökkenti a flexurális zaj
hullámokat.

Ez a négy modell áll összefüggésben azzal a zajspektrummal, amely a leg
több szeizmikus problémát okozza. Vannak mások is, mint pl. mocsarak, tő
zegláp és más kissebességű ,,body wave” típusok, de ezeket el lehet kerülni, ha 
a felvevő kábeleknél offseteket alkalmazunk. Mások, mint pl. a nyíró hullá
mok, a felvételen kis teret foglalnak el és rendszerint nem jelentenek komoly 
problémát. A legzavaróbb zajviszonyok azok, amelyek a tér-idő felvételi ablak
nak nagy tartományát foglalják le és lecsökkentő módszerek alkalmazását kö
vetelik meg (5. ábra).

A világ számos gyenge felvételi területén a szeizmikus zajspektrum nagy- 
mennyiségű reflektált zajt foglal magában. Ez mindannyiszor jelentkezik, va
lahányszor a felszínközeli geológia laterálisán, főleg topografikusan változik. 
Reflektált zaj a felvételnek olyan tartományát foglalhatja el, amely zajmentes 
lehetett volna és a hagyományos terepi eljárások még ki is emelhetik azt 
(6.' ábra).

Reflektált zaj jelenlétének kimu
tatására jó módszer a geofonoknak kis 
koncentrikus körök mentén történő 
sugaras [elrendezése. A lövést a közép
pontba helyezve a közvetlen zaj spek
truma az első néhány száz msec-ra kor
látozódik és a fennmaradó felvételi idő 
a reflektálódó zaj, a felszín alatti jelek 
vagy a forrás térségéből származó má
sodlagos zaj számára marad fenn. Ez a 
teszt-elhelyezés szeizmikusán gyenge te
rületeken világosan kimutatja, hogy a 
regisztrálási tartományban a reflektáló
dó zaj hullámok dominálnak. A reflexiós 
zaj mechanikájának jobb megértése cél

jából ezt a tesztet kiegészítik egy hagyományos vonalmenti zajszelvény fel
vételével, amely a lövési ponttól a reflexió forrásán tűiig terjed (7. ábra).

Az 5 m-es közű egyenes menti szelvény megmutatja, hogy a forrás által 
gerjesztett zajspektrum széles sebességtartományban terjed. Egyenesmenti 
szelvényen rendszerint nehéz a reflektált zajt azonosítani, a kisebb sebességgel 
terjedő hullámok beérkezései miatt. Körös elrendezés esetében a reflektált 
zaj hullámokat könnyen azonosíthatjuk. Ez a teszt bizonyítja, hogy a reflek
tált zajspektrum az ugyanolyan sebességkarakterisztikájú és frekvencia-el
oszlású közvetlen spektrumnak csak kibővülése és csupán a terjedési irányban 
különbözik. A reflexió forrása egy kis szabálytalan áramlási csatorna mintegy 
3 m-es cloborulattal. A reflexiós zajs23ektrumot leginkább a topografikus válto
zások hozzák létre a talaj-levegő határ reflexiós tényezője következtében, to
vábbá amiatt a tény miatt, hogy a zaj energiája a felszínen a legnagyobb és a 
mélységgel exponenciálisan csökken. Minél nagyobb a felszínközeli geológia 
sebessége, annál nagyobb lesz az a felvételi tartomány, amelyet a reflexiós zaj 
problémája befolyásol (8. ábra).
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Néha nem szeizmikus forrás
ból származó zaj uralja a szeizmi
kus csatorna vagy felvétel bizo
nyos tartományát. Ez a környeze
ti zaj problémája. Zajmentes kör
nyezetben a szeizmikus erősítők
nek olyan az erősítésnövelési ka
rakterisztikájuk, hogy kiegyenlít
sék a szeizmikus energia-veszte
séget. Minél gyengébb a jel — akár 
mélység, a geofonok offsettávolsá- 
ga, a reflexiós tényező, a forrási 
energia, akár átviteli veszteségek 
következtében —, annál nagyobb 
az erősítési tényező. A szeizmikus 
berendezések 120 —132 db zajmen
tes erősítésről gondoskodnak. Ha zaj dominál a bejövő jelen, az erősítés nem 
nő és a geológiai információ elnyomódik.

Egy tipikus erősítésnövelési görbe, amely feltételezi, hogy az energia csu
pán a gömbi divergencia következtében csökken, mutatja az erősítési követel
ményeket, mint a mélység vagy a reflexiós idő függvényét.

A példán az 1 sec regisztrálási időnél várt erősítési szint 92 db 2 sec-nál 
a várt erősítésnövekedés 14 db, vagyis ötszörös az erősítési tényező. Ha a be
jövő jelszint a környezeti zaj következtében nem csökken le 1 sec alá, az erősítés

8. ábra — рис. — Fig.
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92 db marad. Néha ezt a szeizmikus energia problémájának tartják. Ha az 
erősítés nem nő 92 db fölé, ötször több energia szükséges ahhoz, hogy regiszt
ráljunk egy 2 sec-о  ̂ reflexiót az 1 sec-os jelhez viszonyítva, azonos reflexiós té
nyező feltételezése melletf. Ha 10 kg dinamitot használnak fel az 1 sec-os jel 
regisztrálására, akkor ötször nagyobb energia, vagyis 250 kg szükséges a 2 
sec-os reflexió rögzítéséhez. 3 sec-os reflexió rögzítése 9 db-1 igényel vagyis két 
és félszer több energiát, vagy 1562 kg-ot, ha az erősítés nem megy 1 sec alá. 
A környezeti zaj problémájának energia útján való megoldása nagyon költ
séges. Rendszerint minden szeizmikus probléma megoldására különböző lehe
tőségek állnak fenn.

II . Szeizmikus módszerek
A szeizmikus problémák megoldása attól függ, hogy kéj^esek vagyunk-e 

különbséget tenni kívánt és nem kívánt jelek között. Négyféle alapmódszer 
van arra, hogy zajt és többszörösöket visszaszorítsunk, mindegyiknek korlátolt 
a lehetősége elméletileg és gyakorlatilag egyaránt. A szeizmikus terepi techniká
nál rendszerint különböző módszereket kell kombinálni. A módszerek kombi
nációja megszabja a terepi eljárást és a szükséges berendezést (9. ábra).

Szeizmikus problémák megoldására a statisztikus vagy tömeges közelítés 
valószínűleg a legszélesebben alkalmazott módszer. Ha egy terepi csoport 
gyenge adatokat kap 12 geofónnal, áttér 24-re vagy 36-ra. Ha 600% -os stacking 
gyenge, áttérnek 1200%-ia. és ha ez is gyenge, akkor vagy szeizmikusán rossz 
területnek nyilvánítják a területet, vagy vesznek 48 csatornás műszereket és 
megpróbálkoznak 2400% -os staekinggel.

A statisztikus módszerek feltételezik, hogy a szeizmikus problémák frek
vencia- és fáziskarakterisztikája véletlen jellegű, hogy a zaj mindegyik geofonon 
vagy stacking csatornán különböző, hogy egy szeizmikus jel időtartamán belül 
a zaj spektrumban zérus korreláció van. Ha a terepi eljárás a spektrum-problémát 
sikeresen teszi ,,véletlen jellegűvé’ , akkor a jel/zaj viszony javulását ,,négyzet- 
gyökös törvény” szerint számítják. Az áttérés 72-ről 36 geofonra 4,8 db-1 ad, 
600-ról 1200% -os stacking 3 db-1 jelent, és 600-ról 2400% -os stackingre való 
áttéréstől 6 db jeljzaj viszony javulást várunk.

A legtöbb szeizmikus probléma szabályos és sokkal nagyobb időtartamokat 
foglal el, mint a bejövő jel és nem lehet ,,véletlen jellegűvé” tenni (10. ábra).

Az uralkodó szeizmikus zaj-probléma a közvetlen, a másodlagos és a vissza
vert zajspektrum, ezeket a szeizmikus energiaforrás-rendszer kelti. Egy jellem

1 2



ző példa Mexikó középső részéről származik. A geofonköz 5 m-es és a regisztrá
lási távolság 900 m. A felvétel első 1 — 1 Ц2 sec-ain a közvetlen és a forrás által 
keltett másodlagos zaj uralkodik. Hol van a jelspektrum? Ha egy szeizmikus 
felvételen a jelet nem lehet látni, akkor a felvételnek ezt a szakaszát kitöltő 
zaj legalább 20 db vagy tízszer erősebb, mint a reflektált energia.

Csupán kétféle mód van arra, hogy a kívánt jelet megkapjuk: frekvencia 
szűrés és térbeli szűrés. Ezeket a jellemzőket a frekvencia- és sebesség-spektrum 
mérésével kapjuk meg. Ha a „ ^ ’’’-felvételek esetében különböző elrendezéseket 
használunk — néha ezek a legjobbnak tűnő felvételek, amelyeket egy terepi 
csoport kap — a sebességeket és a csúcs-frekvenciákat megmérhetjük. A terje
dési sebességeket a frekvenciákkal elosztva megkapjuk a vonalmenti térbeli 
spektrumot vagy hullámhossz-spektrumot, ami a forrás által keltett zaj fizikai 
dimenziója. A mexikói példa három elrendezéséből a zaj csúcsokra 70, 77, és 85 
m-es hullámhosszak adódtak.

A szeizmikus zajprobléma jobb megértése céljából a mexikói zaj-tanul
mányozás három terítésére frekvencia analízist végeztünk (11. ábra).

A három amplitúdóspektrum csúcsa 70, 77 és 85 m-es hullámhossznak felel 
meg. Mi a szeizmikus zaj hullámhossz-spektruma? Ez attól függ, hogy mekkora 
zaj visszafej tás szükséges. Ezen a példán a zaj legalább 20 db-el erősebb, mint 
a jel, ezért a visszafojtandó zaj hullámhossz-sávja ,95-tól több mint 100 m-ig 
tart és magába foglalja a normális jeláteresztő sáv minden frekvenciáját 
(12. ábra).

Szeizmikusán jó területen bizonyos frekvencia tartományban a kívánt jel 
energiája gyakran nagyobb, mint a zajspektrum. Ilyen területeken a frekvencia- 
szűrés módszerét használják. Számos területen, ahol nagysebességű forrásrend
szereket használnak, a nagy frekvenciák spektrumában a sekély jelek erőseb
bek, mint a zaj, de annak következtében, hogy a mélységgel az energia gyorsan 
csökken és a nagy frekvenciák elvesznek, bizonyos mélységnél (rendszerint 
1 sec alatt) a szűrési módszerrel bajok lesznek.

13



A szűrési technika nagyon gazdaságos, de a nagysebességű forrás ideális 
csatolásának a függvénye, ami terepen és a nagyon „csúcsos” kisfrekvenciás 
zajspektrum esetében nehezen valósul meg. A szűrési eljárások mindig válta
kozva jó és rossz adatokat adnak, különösen a mélységtől függően (13. ábra).

Az adatkiemelés harmadik módja az a hatás, amelyet a dinami .ttöltet 
elásása okoz. Elméletileg a lövési mélység térbeli szűrést biztosít a zaj hullám
hosszainak bizonyos tartományára. Minél mélyebb a lövés, annál nagyobb a 
visszafojtás, különösen a rövidebb vagy nagyobb frekvenciájú hullámhosszakra. 
A lövési mélységgel egyenlő hullámhosszra a visszafojtás 20 db, a lövési mélység 
kétszeres hullámhosszára 8 db. A lövési mélységnél kisebb hullámhosszakra több 
mint 20 db visszafojtást kapunk.

A földbe süllyesztett töltet és a frekvenciaszűrés kombinált módszere ha
gyományosan közkedvelt technika. Minél mélyebb a lövés, annál jobb a nagy- 
sebességű forrás csatolása, ezért jobb a nagyfrekvenciás jel és ezzel egyidejűleg 
nő a talajzaj nagyfrekvenciás komponeneseinek visszafojtása, alkalmassá válva 
szűrési eljárásokra. Hagyományosan mély vagy medencealjazati információk 
szintén nehezek.

Egy Észak-Mexikóban végzett terepi teszt alátámasztja a dinamittöltet 
földbe süllyesztésének elméleti hatását. Az elsődleges talaj zaj a töltet mély ség 
függvényében csökken. Meg kell jegyezni, hogy a másodlagos flexurális zaj- 
hullámok, amelyek egy merev rétegnek a sebesség szerinti természetes reakciói, 
nem változnak. Ez a példa rámutat annak szükségességére, hogy a terepi eljá
rás megtervezése előtt meg kell állapítani a szeizmikus zaj és a geológia közötti 
korrelációt (14. ábra).

Az adatkiemelés negyedik módszere a mátrix-elméleti eljárás a nemkívá
natos jelek térbeli szűrésére. Ez az eljárás feltételezi, hogy a zaj nagy idősza
kaszt foglal el és egy mintavételi csoportra hasonló a frekvencia és fázis- 
karakterisztikája a forrás által keltett zaj spektrumához.

A forráselemeknek vag}  ̂ a felvevő csoportoknak térbeli eloszlása bizonyos 
hullámhossztartományokra fojtási sávot,fog eredményezni. Pl. egy nyolc elem
ből álló lineáris elrendezés 11 db fojtást fog eredményezni egy olyan sávon, 
amelynek leghosszabb hullámhossza közel nyolcszor hosszabb, mint a legrövi
debb hullámhossza. A tényleges hullámhosszakat az elemek közötti köz hatá
rozza meg. Jelen példában a nyolc elemes lineáris elrendezés 11 db elméleti 
jel/zaj viszony javulást idéz elő, ha a jelfrekvenciát áteresztő sáv ugyanaz,
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mint a zaj frekvenciát visszafojtó sáv. Ez természetesen feltételezi, hogy a jel- 
hullámok nem lépnek be a visszafojtási sávba. A matrix-elméleti megközelítés 
független a frekvenciától és különbséget tesz a térbeli vagy sebességbeli diffe
renciákban kívánatos és nemkívánatos információk között. Ez nagy előny, ahol 
a zajnak és frekvenciának átfedő frekvenciaspektruma van, mint pl. mély- 
vágy alapkőzeti reflektáló szinteknél.

A nagyobb hullámhosszak vagy kisebb frekvenciájú zajok visszafej fására 
a lineáris elrendezések jellegzetesen gyengék és ezért gyakran baj van a mélyebb 
információkkal. Az nem számít, hogy 8, 18, 80 vagy 800 geofont használunk, a 
teljes fojtási sáv maximális visszafojtása 13,7 db.

Ha 13 db-né 1 nagyobb visszafojtást akarunk elérni, akkor az elrendezés 
elemeit súlyozni kell vagy „csúcsositani” . Pl. egy 8 pozíciós terítés, amely 20 
geofont használ 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 súlyozással, 26 db vagyis ötször nagyobb 
visszafojtást eredményez bizonyos zajfrekvencia tartományban, ami a sebesség
spektrumtól és az elemek közötti köztől függ.

A leghatásosabb és hatékonyabb elrendezések az optimálisan súlyozott 
elrendezések, ahol a fojtási sávokon belül a csúcsok azonos amplitúdójúak. 
Szeizmikus terepi csoportok, amelyeknél a forrás- és felvételi-rendszerekre opti
mális elrendezést terveztek, amit felszíni forrás-berendezésekkel könnyen meg 
lehet valósítani, gazdaságosan elérnek 50, 60, 70, 80 db jel/zaj viszony növelést. 
Ezek az eljárások a szeizmikus felvételeken a zajszintet potenciálisan több, 
mint 1%-al az alá a szint alá redukálják, amely lineáris vagy hagyományos 
technikát használ.

Egy-egy szeizmikus csoport módszerei és berendezései megszabják, hogy 
bizonyos felszínalatti geológiai viszonyok között bizonyos szeizmikus probléma- 
tartományban mekkora adatkiemelés lehetséges. Számos szeizmikus csoport 
akár tervezés, akár véletlen folytán potenciális kapacitásának 10%-a alatt 
dolgozik.

A szeizmikus problémák jellegzetessége és megoldása a geológiai környezet 
függvénye. Egy probléma felismerésének és dokumentálásának képessége attól 
függ, hogy a szeizmikus információt hogyan nyerik. Jó adatok felvételének le
hetősége annak a függvénye, hogy mennyire értjük át a szeizmikus problémá
kat és a szeizmikus módszereket. A szeizmikus kutatás gazdaságossága a be
rendezés kiválasztásától és a szeizmikus terepi technika hathatós megtervezé
sétől függ. Jó technika jó adatokat, rossz technika rossz adatokat eredményez.
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