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A sebességmeghatározási eljárásokkal 
kapcsolatos problémák vizsgálata

Z S E L L É R  P É T E R

A  többszörös-fedéses szeizmikus felvételekből történő sebesség meghatározás az irodalomból már 
több éve ismert. A  módszerek gyakorlati kipróbálásának reális lehetőségét hazánkban a digitális tech
nika bevezetése teremtette meg, 1971-ben. A z irodalomból ismert módszerek egyszerű átvétele tapasztala
taink szerint nem biztosítja a hagyományos módszerek pontosságát. (Dix — Bortfeld-lövés, szeizmo- 
karottázs. . .)  Ezért az O K G T  GKÜ-ben kidolgoztuk a módszerek javított, fejlesztett változatait.

Методы определения скорости по сейсмическим записям ОГТ известны из литера
туры уж е несколько лет. В Венгрии реальная возможность практического испытания 
этих методов создалась при внедрении цифровой техники в 1971 г. Опыт показывает, что 
простое заимствование методов, известных из литературы, не обеспечивает точности 
стандартных методов (метод взрыва Дикс-Бортфельда, сейсмокаротаж и т. д .). В связи 
с этим Предприятием геофизической разведки Треста нефтяной и газовой промышленно
сти были разработаны усовершенствованные, уточненные варианты этих методов.

Velocity determination from seismic profiles with multiple stacking has been well known from  
literature since several years. In  Hungary, the possibility of a practical testing of these methods was 
assured by the introduction of digital technique in 1971. According to our experiences a simple applica
tion of methods known from  the literature does not assure the accuracy of traditional methods (D ix — 
Bortfeld shot, seismocarottage etc.). Therefore, at the Geophysical Unit of the Hungarian Oil and Gas 
Trust improved and more developed variates of the methods have been elaborated.

Állandó sebességű összegzés

A módszer gyengéinek jobb megértése érdekében írjuk fel az állandó se
bességű összegzés átviteli függvényét. Az eljárás bonyolultsága miatt szorít
kozzunk a legegyszerűbb esetre és tételezzük fel a következőket: tegyük fel, 
hogy egyetlen vízszintes reflektáló felületünk van. Tételezzük fel továbbá, 
hogy az összes, azonos mélységponthoz tartozó csatornán ugyanaz a g(t) jel 
érkezik be (1. ábra).

Az offsetnél a beérkezési idő:
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ahol v az átlagsebesség, t0 pedig a nullás offsethez tartozó beérkezési idő:

"o — >

v
ha H a reflektáló felület mélysége.

Az állandó sebességű összegzésnél az összegzést egy hiperbola mentén 
végezzük (1. ábrán a szaggatott vonal). A hiperbola ,,görbületét” a hozzátartozó 
v+ sebesség szabja meg.

A módszer alkalmazása során ezt a sebességet változtatjuk és így más
más görbiiletű hiperbola mentén összegzünk.

Ha a sebesség v + , az összegzéshez az xt offsetű csatornának azt a t\ idő
nél felvett értékét használjuk fel, melyet a

képlettel határozhatunk meg.
A t időnél az összegzésben az csatorna az cbi\t—(ti — t\)'] értékkel vesz 

részt. Az (1) felhasználásával felírhatjuk az összeget:

ahol N  a fedésszám.
Az eltolási tétel felhasználásával felírhatjuk az összeg spektrumát. Ha g(t) 

transzformált ja G(f), akkor:

ahol v a keresett átlagsebesség, pedig az eljárás alkalmazása során változ
tatott sebesség.

Az átviteli függvény t0, v, f  és a terítési geometria függvénye. Rögzítsük a 
frekvenciát 40 Hz-nek. Válasszunk egy véglövéses, hatszoros fedésű terítési 
rendszert 30 m-es geofonközzel. A 2. és 3. ábrán ilyen feltételek mellett láthat
juk az átviteli függvény amplitúdóspektrumát. Az ábrákon a keresett átlag- 
sebesség 2000 ml sec, illetve 3000 mjsec.

Az ábrákból láthatjuk, hogy az átviteli függvény a maximum környezeté
ben a t0 növekedésével egyre jobban ellaposodik. Másrészt észrevehetjük, hogy 
az átviteli függvény nem szimmetrikus. Ennek oka az, hogy a nagyobb sebes
ségek felé haladva a hiperbolák görbülete egyre kevesebbet változik.

Vizsgáljuk meg, hogy az átviteli függvény alakjából levont következteté
sek hogyan jelennek meg egy hatszoros fedéses terepi anyagból készített állan
dó sebességű összegzés felvételén (4. ábra).
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2. ábra. Az állandó sebességű összegzés 
amplitúdóspektruma 

( f = 4 0  H z, v =  2000 ml sec)
Puc. 2. Спектр амплитуд при 

суммировании с постоянной скоростью 
(7 =  40 гц, V =  2000 м/сек)

Fig. 2. Amplitude-spectrum of stacking 
with constant velocity 

f f= 4 0  H z, v =  2000 m/sec)

3. ábra. Az állandó sebességű összegzés 
amplitúdóspektruma 

f f  = 4 0  Hz, v =  3000 m/sec)
Puc. 3. Спектр амплитуд при 

суммировании с постоянной скоростью 
( f  =  40 гц, V =  3000 м/сек)

Fig . 3. Amplitude-spectrum of stacking 
with constant velocity 

( f =  40 Hz, v =  3000 m/sec)

Az ábra teljes mértékben megerősíti az átviteli függvény alakjából levont 
következtetéseket. A kiértékelést különösen megnehezíti, hogy a maximumok 
elnyúlása nem szimmetrikus. Nem lineáris sebességskála alkalmazásával ez a 
nehézség csökkenthető.

Az új sebességskála megválasztásakor gondoljuk végig a következőket. 
Azt, hogy az átviteli függvény nem szimmetrikus, az okozta, hogy a sebességet 
azonos értékekkel változtatva a hiperbolák kilépési ideje nem azonos értékkel 
változott meg. Válasszuk meg az új skálát úgy, hogy az egymás utáni összeg
csatornákhoz tartozó kilépési idő lineárisan változzon. A V sebesség és az X max 
offsetnél mérhető tmax kilépési idő között az összefüggés:

v _________^max_______>
~íД m̂ax H“ A m̂ax

Láthatjuk, hogy ez a kifejezés £0-tól is függ.
Rögzítsünk egy t0 értéket és ehhez számítsuk ki a sebességskálát az előbbi 

meggondolások alapján. Ha az állandó sebességű összegzést ilyen skála szerint 
végezzük, az összegzés közel szimmetrikus maximumokat ad. A legjobb szim
metriát az előzőkben rögzített t0 környezetében kapjuk.

Az 5. ábrán ilyen skálaválasztással készített állandó sebességű összegzés 
látható. A bemenő csatornák azonosak voltak a 4. ábrán látható összegzés 
bemenő csatornáival.

Lényegét tekintve egy ilyen skála választási eljárás a pontosságot nem nö- . 
véli. Előnye, hogy a kiértékelő munkáját megkönnyíti, mert a hosszú, elnyúlt 
és nem szimmetrikus maximumok látszólag lerövidülnek és közel szimmetri
kussá válnak.

Ha a pontosságot ténylegesen növelni akarjuk, meg kell javítani az összeg- 
zéses módszer felbontóképességét. A felbontóképesség gyengeségét az okozza, 
hogy a (2) átviteli függvény a maximum hely környezetében viszonylag lassan 
változik. A felbontóképesség megnövelésének egyik módja lehet az összegzendő
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4. ábra, Hatszoros fedésű anyagból készített 
állandó sebességű összegzés 

Puc. 4. Суммирование с постоянной 
скоростью па записям с шестикратным 

перекрытием
F ig . 4. Stacking of constant velocity from 

a material with sixfold covering

5 . ábra. Állandó sebességű összegzés Zlí-ben 
lineáris sebességskálával

Puc. 5. Суммирование с постоянной 
скоростью в At с линейной шкалой 

скоростей
Fig. 5. Stacking of constant velocity with 
a velocity scale linear with respect to At

adatok súlyozása. A súlyokat válasszuk meg úgy, hogy akkor legyenek nagy 
értékek, ha az összegzendő jelek azonos fázisban vannak. A különböző fázisban 
levő jelek amplitúdója közel egyforma, akkor az előbbi kikötéseket jól kielégíti 
a következő súly:
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ahol Wk a &-adik csatorna ösz- 
szegzendő adatához rendelt súly, 
av a2 . . .  aN pedig az összegzendő 
adatok. Ez a súly, időben pontról 
pontra változik az összegzendő 
amplitúdóktól függően. Ezt a sú
lyozás-típust amplitúdó diszper
ziónak is szokás nevezni. A 6. áb
rán látható állandó sebességű 
összegzés az előbb leírt súlyozá
sos módszerrel készült. A bemenő 
adatok azonosak voltak az előző 
ábrákon látható összegzések be
menő adataival.

Láthatjuk, hogy a maximu
mok ténylegesen lerövidültek. Ez 
a kiértékelés számára nagyobb 
pontosságot biztosít. Tapasztala
taink szerint megfelelő minőségű 
anyag esetén a sebességmegha
tározásban elkövetett hiba nagy 
£0-oknál kapott maximumok ese
tén sem haladja meg a + 10°/o-ot, 
a 1,5 — 2,0 sec körülieknél pedig 
± 5 %-on belül van.

Ezt a pontosságot a stacking- 
feldolgozás szempontjából meg
felelőnek fogadhatjuk el.

Problémát okozhat, hogy a 
rendezetlen zajok a súlyozás 
hatásosságát lerontják. A súlyok 
megfelelő módosításával ez a 
probléma is megoldható. így 
olyan módszert kaphatunk, mely
nek segítségével még viszonylag 
gyenge anyagokból is a stacking- 
feldolgozás szempontjából meg
felelő pontóssággal meg tud
juk határozni a sebességfügg
vényt.

6 . ábra. Állandó sebességű összegzés am plitúdó
diszperziós súlyozással

Puc. 6. Суммирование с постоянной скоростью 
со взвешиванием разбросов амплитуд 
Fig. 6 . Stacking of constant velocity with  

amplitude-dispersion weighing
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