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A dolgozatban tárgyalt eljárás célja a szeizmikus összeg csatornák alapján becslést adni az akusz- 
ikus impedancia függvényre. A  szeizmikus csatornák Fourier-transzformáltját komplex autoregressziv 
folyamatnak tekintjük, megbecsüljük a folyamat együtthatóit, majd .ezek ismeretében extrapoláljuk a 
spektrumot. A  kiterjesztett spektrumú csatornákból számított szeizlog szelvény jellemzi a közeg akuszti
kus impedanciáját. Az eljárás lehetővé teszi az impedanciára vonatkozó, egyéb forrásból származó in 
formáció felhasználását, ami a kapott eredmény megbízhatóságát némileg javítja.

Цель обсуждаемого в статье метода -  на основании сейсмического общего канала 
дать оценку функции акустического импеданса. Считая фурье-преобразование сейсми
ческого канала комплексным авторегрессивным процессом, можно оценить коэффициенты 
этого процесса, а зная коеффициенты, экстраполировать спектр. Расчитанный по каналам 
расширенного спектра сейсмический разрез характеризует акустический импеданс породы. 
Метод дает также возможность использования относящейся к импедансу информации, 
полученной из других источников, что в некоторой степени улучшает надежность полу
ченных результатов.

The aim of the process presented in the paper to use seismic stacking traces for the estimation of 
the acoustic impedance function. The Fourier — transformed seismic traces are considered as complex 
autoregressive time series, the coefficients o f the time series are estimated and by using the estimated 
coefficients the spectra is extrapolated. The seislog section calculated from the traces of broadened spectra 
is characteristic to the acoustic impedance of the geologic section. The procedure makes it possible to 
use information coming from other source to sligh tly upgrade the reliability of the result.

■ Bevezetés

A reflexiós szeizmika egyik fő célja az akusztikus impedancia mélységtől 
való függésének feltárása. A feladat alapvető nehézsége abban rejlik, hogy a ren
delkezésünkre álló csatornaadatok spektruma sávkorlátczctt. Mivel egy szeiz
mikus csatorna spektruma általában 10 és 50 Hz közé esik, az akusztikus impe
dancia dekonvoluciót követő rekurzív meghatározása olyan csatornát eredmé
nyez, melynek spektruma ugyancsak sávkorlátozott, lásd [10] és [ll]-et. A visz- 
szaállított impedancia szelvény magas és alacsony frekvenciás összetevői a geoló
giai értelmezés számára kritikusak. Különösen fontos az alacsony frekvenciás 
komponens megfelelő figyelembe vétele. [5] e célból közeli mélyfúrásokból szár
mazó akusztikus karotázs és szeizmikus sebességanalízis eredményeinek felhasz
nálását javasolja.

A közelmúltban számos olyan dolgozat jelent meg, amely közvetlenül a 
szeizmikus csatorna alapján kísérli meg az impedancia függvény teljessávú 
visszaállítását. A [3] műben ismertetett módszer lényege a következő. Egy impe
dancia modellre megoldva a szeizmikus direktfeladatot, kiszámítják a szintetikus 
szeizmogramm és a valódi szeizmogramm közti eltérést. Ezután a modellen olyan
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változtatásokat eszközölnek, amely a két szeizmogramm közti eltérést csökkenti. 
Az eljárást iterativan addig ismétlik, míg az eltérés megfelelően kicsivé nem vá
lik. Az algoritmus a nyugati szakirodalomban ,, általánosít ott linearis inverzió 
néven ismert módszeren alapszik, A probléma egy másik lehetséges megközelí
tésében a hiányzó alacsony és magas frekvenciás adatokat a spektrum extrapolá
ciójával, kiterjesztésével pótolják. Az exptrapolációnál a sávhatárolt szeizmikus 
jelalak által vélhetően torzítatlanul átengedett spektrumszakaszból indulnak ki. 
Ez az eredeti gondolat az itteni összefüggésekben a szerző tudomása szerint elő
ször a [6] műben került nyilvánosságra. A [6]-ban leírt módszer alapeszméje az, 
hogy a csatorna spektrumát komplex autoregresszív folyamatnak tekintik, meg
becsülik a folyamat autoregressziós együtthatóit, majd ezek felhasználásával ki
terjesztik a spektrumot a kis és nagy frekvenciák irányába. Ez az eljárás szoros 
kapcsolatban áll a maximális entrópiájú spektrumbecsléssel (lásd [7]-et). Mint 
ismeretes, a MÉM akkor használható előnyösen, ha egy feltehetően vonalas spekt
rumú -  azaz különböző frekvenciájú szinuszoidok szuperpozíciójából álló -  
idősor időben rövid szakaszából kívánjuk becsülni a spektrumot. Ilyen esetben a 
nullákkal kiegészített idősor egyszerű Fourier transzformációval számított spekt
rumában a spektrumvonalak összemosódnak. Ezt a kedvezőtlen hatást a MÉM 
az idősor mindkét irányú kiterjesztésével, vagyis az idősor hosszanak mestersé
ges növelésével csökkenti. Az extrapoláció az idősor meglevő szakaszából ki
induló legkisebb négyzetes értelemben optimális jóslás révén valósul meg, ily 
módon a spektrumot torzító idegen információ bevitele minimális lesz. Ezekutan 
belátható, hogy a szeizmikus csatorna spektrumának [6]-ban tárgyalt kiterjesz
tése és a maximális entrópiájú spektrumbecsles duális problémák, abban az ér
telemben, hogy bennük az időtartomány és frekvenciatartomány szerepe fel
cserélődik. A spektrum autoregresszív kiterjesztésével foglalkozik még a [16] és 
részben a [9] mű. Előbbiben több ponton is javítják a [6]-ban leírt eljárást. A ja
vítások közül legfontosabb a spektrum szimmetria tulajdonságainak figyelembe 
vétele az alacsony frekvenciák irányába történő extrapolalasnal, valamint az 
akusztikus karót ázs, sebességanalízis stb. által szolgáltatott információ kihasz- 

• nálása. Jelen dolgozatban a [6] és [16] cikkben kifejtett módszert fogjuk követni.
ígéretesnek látszik a [9] dolgozatban tárgyalt eljárás. Itt a spektrum ki- 

terjesztésének — matematikai apparátusát tekintve — az eddigiektől teljesen 
különböző megoldását ismertetik. E cikkben olyan minimális normajú reflek- 
tivitás sorozatot keresnek, melynek spektruma a torzítatlannak vélt frekvencia 
sávban (pl. 10 — 40 Hz) egy adott hibánál kisebb eltéréssel közelíti az eredeti 
spektrumot. A lineáris programozást ilyen formában először a [4] cikkben alkal
mazták clekonvolúciós feladatra. A spektrum kiterjesztésén alapuló eljárások ö- 
zül az utóbbi tűnik a legkedvezőbbnek. Az lx norma természetéből adódóan a 
módszer viszonylag stabil, pl. az egyébként gyengén meghatározott reflekti vitas 
sorozatban nem keletkeznek egymás után következő, ellentétes előjelű, nagy ér
tékű reflexiós együtthatók. A lineáris programban egyszerűen figyelembe vehet
jük az egyéb forrásból származó impedanciára vonatkozó információt is. Meg 
kell azonban jegyezni, hogy a lineáris programhoz tartozó szimplex tábláz at ti
pikus mérete kb. 200X500, ezért a GKV-nál jelenleg használatban levő 64K köz
ponti memóriájú számítógépen az eljárás hatékonyan nem valósit íato meg. 
Jelen dolgozat első részében ismertetjük a témánk megértéséhez szükséges ma e 
matikai eszközöket. Míg az A pontban tárgyalt komplex optimumszuro egyen e 
ismerete csak a levezetések precíz követéséhez kell, а В pontban szereplő means 
differenciaegyenletek elmélete témánk lényegének megértéséhez nelkulozhetet-
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len. Ezért minden komolyan érdeklődő olvasónak javasoljuk az 1 В pont átta
nulmányozását. A második részben az [1] cikk alapján röviden összefoglaljuk a 
reflektivitás függvény és az akusztikus impedancia közötti kapcsolatot. A dol
gozat harmadik részében a [6] és [16] cikkek nyomán ismertetjük a spektrum 
autoregresszív kiterjesztésének algoritmusát. A következő negyedik pontban 
olyan módszereket tárgyalunk, amelyek az akusztikus impedanciára vonatkozó 
kiegészítő információt is figyelembe veszik. Végül láthatunk néhány további pél
dát szintetikus és terepi — stacking és VSP — csatornák feldolgozására.

1. Matematikai alapok

7. A Komplex optimum szűr ók

A dolgozat 3. részében két ízben is felhasználjuk a konrplex optimumszűrő 
egyenlet determinisztikus változatát. A következőkben ennek rövid levezetését 
ismertetjük.

Legyen a szűrés bemenete {a;,} és a szűrés kívánt k imeneté {y,} két komplex 
számsorozat. Itt szándékosan nem rögzítjük, hogy milyen indexű tagok szerepel
nek a sorozatokban, úgy gondoljuk, hogy az optimumszűrőegyenlet konkrét al
kalmazásakor meg fogjuk tudni állapítani az indexhatárokat. Feltesszük viszont, 
hogy a sorozatok végesek. A feladat olyan komplex f-(i = 0 , 1 ,  . . ., M)  szűrő- 
együtthatók meghatározása, melyekkel a lineáris szűrés tényleges kimenete
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adódik a következő

2  rx x ^ ~ l)fl (A 1 ° )

1 = 0
(A.10) összesen 2(717 +1) darab egyenletet jelent ugyanennyi ismeretlenre. Az op
timum-szűrőegyenletet mátrix alakban felírva:

RxJ = v yx (АЛ1)
ahol Rxx a bemenet autokorrelációjából felépített hermitikus, Tceplitz típusú 
mátrix, /  a komplex elemekből álló optimumszűrő, rvx a bemenet és a kívánt ki
menet komplex keresztkorrelációs vektora. A dolgozatban bemutatott példák 
előállítása során számos alkalommal került sor az (A. 11) egyenletrendszer meg
oldására. A megoldást minden esetben a Levinson féle rekurzió komplex változa
tával végeztük [2].

7.7? Lineáris állandó együtthatós differenciaecjyenlelek vizsgálata

Az {^n}“=0 komplex értékű sorozatra vonatkozó, p-ed rendű, lineáris, állandó 
együtthatós differenciaegyenletnek nevezzük az alábbi kifejezést.

v
xn =  'Z xn-jaj + en, 1, . . .  (B.l)

7 = 1
2* 95



= M i J .  (ß-2)I
akkor ezt a tényt úgy fejezzük ki, hogy a sorozat eleget tesz a J kezdeti fel
tételeknek. Számunkra különösen érdekes lesz a p-ed rendű homogén differencia
egyenlet vizsgálata, amikor is a (B.l) jobb oldalán álló {en} gerjesztő függvény 
azonosan nulla.

Xn =  2  a jx n - p  (B.3)
i= 1

Azonnal észrevehetjük, hegy mind a (B.l) mind а (B.3) egyenletnek tetszőleges 
kezdeti feltételek mellett létezik megoldása és a megoldás egyértelmű, hiszen ha 
már ismert x0, xv . . .xp_l9 akkor a (B.l) vagy (B.3) képlet egyértelműen elő
írja, hogyan folytatódik a sorozat.

Ennek megfelelően természetesen nem a megoldások numerikus előállítása 
érdekel bennünket, hanem a következő kérdések: Adott {xn} sorozat előállítható-e 
(B.l) vagy (B.3) megoldásaként, és ha igen, mennyi a differenciaegyenlet p-rend- 
je, és mik az a - együtthatók? Milyen feltételek biztosítják a megoldások stabili
tását? (A differenciaegyenletet stabilnak mondjuk, ha a kezdeti feltételek hatása 
n-+ oo esetén elenyészik.)

E kérdések megválaszolása érdekében általánosságban fogjuk vizsgálni 
(B.l) és (B.3) megoldássorozatainak tulajdonságait. Alapvető fontosságú az a 
tény, hogy a p-edrendű lineáris homogén differenciaegyenlet megoldásai p di
menziós lineáris teret alkotnak. Annak belátásához, hogy a megoldások összessé
ge valóban lineáris tér, elég azt ellenőrizni, hogy ha {:rn} és {//„} megoldása (B.3)- 
nak, akkor tetszőleges kx és k2 konstansokkal a

*1 Ю  + =

sorozat is megoldás. A dimenziószámra vonatkozó állítás igazolásához az alábbi 
gondolatmenet vezet. Láttuk, hogy tetszőleges {Cj}f~Q kezdeti feltételrendszer 
egyértelműen meghatározza (В.З)-пак egy megoldását. Nyilvánvaló,
hogy bármely megoldás is egyértelműen meghatározza a hozzá tartozó kezdeti 
feltételeket, ezért a kezdeti feltételek és a megoldások közötti megfeleltetés köl
csönösen egyértelmű. Ezenkívül a tekintett megfeleltetés lineáris, azaz ha a 
{dj}V~Q kezdeti feltételekhez tartozó (B.3)-at kielégítő megoldás {?/n}, akkor tet
szőleges kv k2-ve 1 a kx{x^  + k2{yn\ sorozat szintén kielégíti (B.3)-at, méghozzá a 
{kiCj+k2dj}?Zo kezdeti feltételekkel. E meggondolások azt mutatják, hogy a 
homogén egyenlet megoldásainak tere izomorf a kezdeti feltételek terével, utóbbi 
pedig nem más, mint a p dimenziós koordinátatér. A keresett dimenziószám 
tehát p.

A dimenziószám tisztázása a következők miatt fontos. Eredményünk szerint 
elegendő (B.3)-nak p darab lineárisan független megoldását megkeresni, ha ez si
kerül, akkor ezek lineáris kombinációjaként (B.3) valamennyi megoldását előállít
hatjuk. A (B.3) egyenlet valamely p számú lineárisan független megoldását a dif
ferenciaegyenlet alaprendszerének nevezzük.

H a egy {х п} megoldássorozat első p eleme rögzített, azaz
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Ezek után keressük (B .3) megoldásait

alakban. (B.4)-et (B.3)-ba helyettesítve és zn-val szorozva:

K(z) =  1 — axz — a2z2 — . . . —apzP.. = О (B.5)
A K(z) polinomot a differenciaegyenlet karakterisztikus polinomjának nevezzük.

Egy {.rn} megoldás akkor lehet (B.4) alakú, ha 2 gyöke a karakterisztikus 
polinomnak. Jelölje (B.5) gyökeit r;- (j  = J , . . ., p), mivel többszörös gyökök is 
lehetnek, rjx =  rj2 is előfordulhat. Különböző gyökökhöz tartozó {гдп} és {r J2n} 
megoldások mindenesetre lineárisan függetlenek. Ennek belátásához tekintsük a 
következő egyenletrendszert:

(B.6) első egyenlete azt fejezi ki, hogy {r_/j} megoldása (В.З)-пак, a 2,. . . ,p-edik 
egyenletek triviálisak. (B.6) szerint a bal oldalon szereplő mátrix r j 1 sajátértéké
hez tartozó sajátvektora (г)~р, . . ., ry 1, 1)T. Felhasználva azt a mátrixelméleti 
tételt, mely szerint különböző saját értékekhez tartozó sajátvektorok lineárisan 
függetlenek adódik az állítás. Ez a bizonyítás azt is mutatja, hogy az ún. Wan- 
dermonde-féle determináns csak akkor lehet zéró, ha van két megegyező oszlopa 
(sora). Ennek a gyakran alkalmazható tételnek az elemi úton történő bizonyítása 
meglehetősen hosszadalmas. Ha a karakterisztikus polinom minden gyöke egy
szeres, akkor tehát megvan a keresett p lineárisan független megoldás. Meg
mutatjuk, hogyan juthatunk további megoldásokhoz többszörös gyökök esetén.

Legyen a K(z) polinom gyökének multiplicitása nij >  1 , ekkor megad" 
ható nij számú, az rj gyökhöz tartozó, független megoldás. Mivel r ■ gyöke K(z) 
deriváltjainak az m; — 1-ed rendűig bezárólag, ezért tetszőleges ?i-nel a K(z)/zn 
függvényre is érvényes:



megoldást szolgáltatja. Általánosságban az r . műszeres gyökhöz az

dmxn = ------z~n m =  0 . . .in: —l (B.10)
dzm \г=Г] 1

nij darab megoldás tartozik. Tekintve, hogy a gyökök multiplicitásának összege 
p, előállítottuk a homogén differenciaegyenlet p darab lineárisan független meg
oldását. (A függetlenség bizonyítása most bonyolultabb, mint csupa egyszeres 
gyök esetén, ezért eltekintünk tőle.)
Jelölje
a homogén egyenlet egy alaprendszerét. Ekkor (B.3) tetszőleges megoldása előáll

*n =  2  (B 11)
7 =  1

alakban, ahol a hj együtthatókat az {a*n}-re kirótt kezdeti feltételekből határoz
hatjuk meg. На а (B.10) alakú megoldásokat választjuk alaprendszernek és fel
tételezzük, hogy K{z)-neк csupa egyszeres gyöke van, akkor a kj konstansokra 
az alábbi egyenletrendszert kapjuk.

(B.12)

А (B.6) utáni bizonyításból következik, hogy а (B.12) baloldalán álló Wan- 
dermonde-féle determináns nem zéró, ezért (B.12) tetszőleges jobb oldal mellett 
egyértelműen megoldható. Amennyiben a differenciaegyenlet a; együtthatói 
valósak, lehetőség van arra. hogy valós megoldásokból álló alaprendszert készít
sünk. Valós együtthatók esetén ugyanis a karakterisztikus polinom nem valós 
gyökei komplex konjugált párokat alkotnak. Ezért, ha {:rn} egy (B.10) alakú 
(nem valós) megoldása (В.З)-пак, akkor megoldás az-{xn} konjugált sorozat is, e 
két sorozatot pedig helyettesíthetjük az alaprendszerben az {xn -f crn} és {i(xn — xn)} 
valós megoldásokkal.
Példa:



egy enlet ren dszert.

Ebből = 1, k2 =  1 — i adódik, így

xn = 1 + (1 -  г) ai2>
a keresett megoldás.

Tegyük most fel, hogy az {?/л} sorozat kielégíti a (B.l) inhomogén egyenletet, 
és {xn} a homogén egyenlet megoldása. Ekkor az {xn -f ?/л} sorozat szintén kielégíti 
az inhomogén eg}^enletet. Az előbb láttuk, hogyan konstruálható meg a homogén 
egyenlet tetszőleges kezdeti feltételnek eleget tevő megoldása. Ezen a módon a 
(B.l) egyenlet tetszőleges {г/л} megoldásához és tetszőleges {cj)pl l  számokhoz 
elkészíthetjük a homogén egyenlet olyan {#л} megoldását, hogy az {xn-\-yn} so
rozat eleget tegyen a {c;} kezdeti feltételeknek. Ezt az elvet úgy szokták kifejez
ni, hogy az inhomogén egyenlet általános megoldása előáll a homogén egyenlet 
általános megoldásának és az inhomogén egyenlet egy tetszőleges partikuláris 
megoldásának összegeként.

Egy lineáris differenciaegyenletet akkor nevezünk (aszimptotikusan) sta
bilnak, ha bármely két {a:n} és {?/n} megoldássorozatra lim \xn — yn\ =  0, azaz a

П-+ oo
kezdeti feltételek hatása — oo esetén elenyészik.

Tegyük fel, hogy а (B.3) homogén egyenlet minden megoldása zéróhoz kon
vergál. Ekkor az inhomogén egyenlet tetszőleges {xn} és {г/л} megoldásaira felírva 
(B.l)-et és a két egyenletet egymásból kivonva adódik, hogy \xn—yn\ -*Ü, azaz a 
differenciaegyenlet stabil. Megfordítva, ha a differenciaegyenlet stabil, akkor a 
homogén egyenlet bármely két megoldására \xn — yn\ -+0. {г/л}-nek az azonosan 
nulla sorozatot választva látjuk, hogy xn -> 0.

Beláttuk tehát, hogy a differenciaegyenlet pontosan akkor stabil, ha a ho
mogén egyenlet minden megoldása zéróhoz konvergál, midőn n tart végtelenhez. 
Ez utóbbi feltétel viszont pontosan akkor teljesül, ha a karakterisztikus polinom 
minden gyöke a zárt egységkörön kívül fekszik,. Amennyiben K(z)-neк vannak 
gyökei az egységkörön, de ezek egyike sem többszörös, akkor (B.3)-nak vannak 
ugyan nem zéróhoz tartó megoldásai, de ezek még korlátosak. Ha a karakteriszti
kus polinomnak van gyöke az egységkör belsejében, illetve többszörös gyöke van 
az egységkörön (mint példánk esetében), akkor a homogén egyenletnek van nem 
korlátos megoldása.

2. Reflektivitás függvény — impedancia függvény
E dolgozatban a vízszintes rétegzettségű homogén rétegekből álló közeg és a 

vertikálisan áthaladó hullám egyszerű modelljét fogjuk használni. Jelölje &a-
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adik réteg sűrűségét gkr a longitudinális hullám terjedési sebességét vh, ekkor a 
réteg akusztikus impedanciája I* =  (?*v*. A  &-adik és &-f 1-edik réteg határán a 
nyomáshullámra vonatkozó reflexiós együttható esetünkben

(2 .1)

A  {c*} sorozatot a közeg reflektivitás sorozatának (függvényének) nevezzük. A 
rétegek homogenitásának feltételezése azt jelenti, hogy a valóságban inhomogén 
közeg akusztikus impedanciáját egy-egy rétegre átlagoljuk, ezért a (2.1)-gyel de
finiált reflektivitás sorozat sohasem jellemezheti teljes részletességgel a közeget,

A  reflexiós együtthatók sorozatának gyengén meghatározott volta abban is 
megnyilvánul, hogy egymástól lényegesen különböző (de ugyanazokhoz a réteg
határokhoz tartozó) reflektivitás sorozatok származhatnak nagyon hasonló im
pedancia függvényekből. E  kedvezőtlen tulajdonságok ellenére is a reflexiós 
szeizmika természetéből adódóan szükséges a reflektivitás függvény fogalmának 
használata. A  [9] dolgozat ezért azt javasolja, hogy a reflektivitás sorozat szeiz- 
mogramm alapján kapott közelítéséből állítsuk elő az akusztikus impedancia 
függvény becslését (ez a szeizlog módszer, lásd még az [1], [5],̂ [10], [11]» [12], 
[16] dolgozatokat), és az itt még mindig fellépő határozatlanságot egyéb infor
máció, pl. akusztikus és sűrűség log, sebességanalízis felhasználásával csökkent
sük.

A  (2.1) egyenlet átrendezésével az akusztikus impedanciára az alabbi rekur
zív kifejezés adódik:

(2 .2)

A  (2.2) egyenlet alapján számítják az akusztikus impedanciát pl. a [10] és [11] 
dolgozatokban. A  szakirodalomban több képlet is ismert (2.2) közelítő számítá
sára (lásd [l]-et). Taylor sorba fejtve a (2.2) jobboldalán álló törtet ellenőriz
hetjük, hogy a kapott sor c* második hatványáig megegyezik exp {2c*} c* sze
rinti hatványsorával.

- 1+— ^ 1 -K2c* + 2cg + . ... =* exp {2c*} (2.3)
1 -c *

Feltételezve, hogy a Ck reflexiós együttható elegendően kicsi, írhatjuk

(2.4)

(2.5)

ahol a legfelső réteg akusztikus impedanciája. Az [1] dolgozatban részletesen 
megvizsgálják a (2.4), illetve (2.5) közelítő képlet alkalmazhatóságát, és úgy ta
lálják, hogy |c*| <0.4 teljesülése esetén a közelítés által okozott hiba nem je
lentős, pl. (2.4) relatív hibája 5 százalék alatt marad. E  megfontolások után a ref
lektivitás sorozat és az akusztikus impedancia függvény közötti átszámítást a

100



(2.5) képlettel végezhetnénk. Mivel azonban a gyakorlatban egy helyesen skálá
zott impedancia függvény előállítására egyelőre nincsen remény, az impedancia 
grafikon ábrázolásakor el fogunk tekinteni a (2.5)-ben szereplő (monoton) loga
ritmus függvénytől, valamint a és 2 szorzótényezőktől, és az impedancia függ
vény helyett a reflektivitás sorozat összegsorozatát ábrázoljuk az összegzési ha
tár függvényében.

A dolgozatban kevés kivétellel olyan ábrák fognak szerepelni, amelyek há
rom függvényt tartalmaznak. Ezek közül a második mindig a reflektivitás soro
zatot, illetve ennek a jelalakkal konvolvált változatát (tehát a szeizmogrammot), 
esetleg az utóbbinak valamilyen dekonvolvált változatát fogja ábrázolni. Mind
ezen csatornákat a reflektivitás közelítésének tekintjük, ezért az ábrák második 
csatornája alatt a REFLECTIVITY felirat látható. Az ábrákon szereplő harma
dik (alsó) függvény a második csatorna (a reflektivitás) összegsorozata az összeg
zési határ függvényében. A korábban mondottak értelmében ennek grafikonja az 
impedancia függvény grafikonjához hasonló, ezért a harmadik csatorna alatt az 
IMPEDANCE felirat szerepel. Az első (legfelső) függvény a második csatorna 
amplitúdóspektrumát, azaz a diszkrét Fourier transzformált abszolút értékét 
ábrázolja.

Az 7. és 2. ábrán bemutatjuk azt a modellcsatornát, amelyen illusztrálni 
fogjuk a spektrum kiterjesztésének algoritmusát.

Az 7. ábra második csatornáján látható impulzussorozat a reflektivitás függ
vény, a harmadik csatorna az akusztikus impedancia. A 2. ábra második csator
náját — mint az a spektrumok összevetéséből nyilvánvaló — a reflektivitás sáv- 
áteresztő szűrésével kaptuk. Ez egy olyan szeizmogrammnak felel meg, melyben 
a jelalak a sáváteresztő szűrő impulzusválasz függvénye (zérófázisú).

A 2. ábra harmadik csatornája a szeizmogrammból számított szeizloggal 
([10], [11 ]) azonosítható.'

í i r~L-..1 1 í ü czzr-1 ^  7 г ■ i i ; “  I I------- i—

1- / ] MPEDANCE Geo <96/9-7

1. ábra. A  spektrum  extrapoláció bem utatására használt szintetikus szeizm ogram m  sávszűrés nélkül,

Puc. 1. Используемые для демонстрации экстраполяции спектра синтетические сейсмо
граммы без полосовой фильтрации.

Fig. 1. Unfiltered synthetic seismogram for presentation o f  the spectrum  extrapolation.
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2. ábra. Az 1. ábrán látható modell szeizmogramm sávszűrt változata.

Puc. 2. Вариант показанной на предыдущем рисунке модельной сейсмограммы с полосовой
фильтрацией.

Fig. 2. Filtered version of the synthetic seismogram shown in Fig. 1.

A következő részben a 2. ábra spektrumának kiterjesztésével megkíséreljük 
a sávkorlátozott szeizmogrammból visszaállítani az 1. ábrán szereplő impedancia 
függvényt.

3. A szeizmikus csatorna spektrumának extrapolációja

Kiindulási alapunk a szokásos konvolúciós modell. Jelölje a szeizmikus csa
torna adatait {xk}f^v  a reflektivitás függvényt {ck}k=1 és a jelalakot {^t}fL0, 
ekkor

L

Xk ~  2  Ck - l WV (3-1 )
/=0

A {w,} jelalakról feltesszük, hogy az előzetes feldolgozás (pl. dekonvolúció, alak
szűrés) eredményeként zérófázisú, amplitúdóspektruma pedig valamely f L és 
f H frekvenciák közti sávban egységnyi (lásd a 3. ábrát).
A reflektivitás sorozat Fourier transzformáltjának (3.2)

képletéből látjuk, hogy C(f) komplex szinuszoidok összege (ez természetesen igaz 
minden diszkrét Fourier transzformáltra). Feltesszük, hogy a reflexiók száma lé
nyegesen kisebb a csatorna N  mintaszámánál, ezért csak viszonylag kevés ck 
reflexiós együttható különbözik jelentősen nullától. így (3.2)-ben nem kell min
den tagot figyelembe venni, van olyan p számú (p<z:N) domináns tag, amely ösz- 
szege már megfelelően közelíti (3.2)-t. E feltevéssel azt mondhatjuk, hogy ameny- 
nyiben a csatorna legfeljebb p darab reflexiót tartalmaz, akkor a reflektivitás so-
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rozat spektruma p  darab komplex szinuszoid szuperpozíciójával közelíthető'. 
(3.1) frekvenciatartománybeli megfelelője

X(f)  =  C(f)-W(f)(3.3)
azt mutatja, hogy az X ( f ) spektrum az / L, f H frekvenciasávban megegyezik 
C(f)-fe\, tehát szintén komplex szinuszoidok összege. Mármost eljárásunk lényege 
az lesz, hogy a csatorna X(f )  spektrumának/L < / < / w szakaszán megkeressük az 
említett szinuszos komponenseket, majd ezeket folytatva az f L-nél kisebb, il
letve az f H-ná 1 nagyobb frekvenciák irányába extrapoláljuk a spektrumot. A ki
terjesztett spektrumtól azt várjuk, hegy megfelelően közelítse (7(/)-et, illetve — 
mivel C(f) csak gyengén meghatározott — ennek egy olyan egyszerű változatát, 
amely feltételezésünkkel összhangban viszonylag kevés reflexiót tartalmaz.

3. ábra. Feltevésünk szerint a jelalak zérófázisú, és amplitiídóspektruma az és frekvenciák
között egységnyi.

Puc. 3. Предполагается, что форма сигнала имеетнулевую фазу, а его амплитудный спектр 
— единичный между частотами ф̂  и фн.

Fig. 3. Zero phase wavelet having boxcar amplitude spectra b e t w e e n a n d / ^  is supposed.

Az l.B pontban láttuk, hogy egy homogén lineáris differenciaegyenlet meg
oldása — feltéve, hogy a karakterisztikus polinom gyökei egynél nagyobb ab- 
szolutértéküek és egyszeresek — expcneiiciálisan csillapított komplex szinuszoi
dok összegeként áll elő. Ugyanis, ha xn = z~n, ahol z = r(cos <p-fisin <p) a 
K(z) karakterisztikus polinom gyöke, akkor egyszerű átalakítással az

xn = r~n(cos nep- iúnnep)  r>  1 3.4
alakhoz jutunk.
Ezekután feladatul tűzzük ki olyan av . . ., ap együtthatók keresését, amelyeknek 
megfelelő differenciaegyenlet a következő tulajdonságú. Az X(f )  spektrum /L <  
f < f H szakasza előáll a differenciaegyenlet megoldásaként méghozzá átlagnégyzetes 
értelemben minimális en gerjesztőfüggvénnyel (hibával). Ez a feladat a geofizikai 
szakirodalomban — különböző megfogalmazásokban — gyakran szerepel.

Első megfogalmazás (valószínűségi szemléletmód):
Tekintsük X(f) -et p-ed rendű autoregresszív folyamatnak és becsüljük meg 

az av . ap autoregressziós együtthatókat.
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Második megfogalmazás (dekonvolúció):
Tervezzünk az X(f)  komplex sorozathoz komplex spike dekonvolúciós ope- 

rátort.
Az általunk választott differencia egyenlet reprezentáció és az autoregresz 

szív folyamattal való modellezés közti különbség a determinisztikus és statisz
tikus felfogás különbségéből ered.

Amint azt [2] és [7] tárgyalja, a keresett ax. . . ap együtthatókat a következő 
egyenletrendszer megoldásával kaphatjuk meg,

ahol a baloldali mátrix az X(f)  sorozatból képzett konjugált szimmetrikus Toep- 
litz típusú autokorrelációs mátrix, melynek egy általános — rxx (i) elemét az 
l.A  pont (9) képlete definiálja. Az ismeretlenek a±. . ., ap valamint v. (3.5) meg
oldása a Levinson-rekurzió komplex változatával történik. A baloldalon szereplő 
(1, —av . . ., ap) vektor az egységnyi jóslási távolságú jóslási hiba dekonvolúciós 
operátor, ami nem más, mint a keresett differenciaegyenlet karakterisztikus poli- 
nomjának együtthatói.

Az av . . . ,  ap együtthatók ismeretében a spektrum kiterjesztése egyszerűen 
elvégezhető az alábbi rekurzív képlettel.

Az (3.5), (3.6), (3.7) egyenletek — ahogyan később tárgyalásra kerülő egyen
leteink is — komplex mennyiségekre vonatkoznak. A dolgozatban szereplő vala
mennyi példát a számítógép komplex aritmetikáját felhasználva állítottuk elő. 
Megemlítjük azonban, hogy a komplex tárgyalásmód nem szükségszerű. A szeiz
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mikus csatorna komplex spektruma helyett kiindulhatunk a csatorna valós ko
szinusz (szinusz) transzformált]ából, és erre alkalmazhatjuk a spektrum kiter
jesztésének algoritmusát, ekkor a (3.5), (3.6), (3.7) egyenlet valós lesz. A koszinusz 
(szinusz) spektrum használata ekvivalens azzal a feltételezéssel, hogy a szeizmi
kus csatorna páros (páratlan) függvény. Tekintve, hogy a csatorna negatív idők- 
höz tartozó értékei érdektelenek, a szimmetria feltételezése nem jelenti az általá
nosság csorbítását. Ha a reflektivitás sorozat p  számú impulzust tartalmaz, 
akkor ennek koszinusz spektruma p darab koszinuszhullám összegéből áll, mely 
egy legalább 2p-ed rendű valós együtthatós differenciaegyenlet megoldásaként 
állítható elő. A valós aritmetika használata ily módon a differenciaegyenlet rend
jének megduplázódása árán lehetséges. A valós algoritmussal a dolgozatban sze
replő példákhoz teljesen hasonló eredmény érhető el.

Az itt bemutatott algoritmussal lényegében megegyező eljárást először a 
[6] dolgozatban publikáltak. A szerzők [6]-ban az av . . ., ap együtthatókat nem 
az általunk használt (3.5) egyenletrendszer megoldásával, hanem az ún. Burg 
algoritmussal (lásd [7]-et) számították. Bár a Burg algoritmus felbontóképessége 
jobb, az általunk választott megoldás nagy előnye, hegy kevésbé érzékeny a 
differenciaegyenlet p rendjének megválasztására. Tapasztalataink szerint a mód
szer stabilizálása az alkalmazhatóság szempontjából döntő fontosságú. A (3.5) 
egyenletrendszer megoldását javasolja [16] is.

[2]-ben bizonyítást nyer, hogy a (3.5) egyenletrendszer megoldás vektorából 
képzett K(z) =  1 — — a2z2. . . — apzp polinom minden gyöke az egységkörön
kívül van, a spike dekonvolúciós operátor tehát minimumfázisú. Az l.B pont ide 
vonatkozó állítása szerint differenciaegyenletünk stabil, és így a spektrum (3.6) 
és (3.7) útján történő kiterjesztése (3.4) szerint exponenciálisan lecsengő meg
oldást ad. Valóban a 4. ábrán megfigyelhetjük a spektrum lecsengését az ' / < / L 
és f H < /  tartományokon. Ez a lecsengés nincs összhangban eredeti célkitűzésünk
kel, miszerint a reflektivitás sorozat (nem lecsengő) szinuszoidokból álló spekt
rumát kívántuk kiterjeszteni. A lecsengés által okozott hibát szemléltetjük a kö
vetkező 5. ábrán.
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5. ábra. Exponenciálisan lecsengő spektrumú jelalak.

Рис. 5. Форма сигнала с зксионенниально убывающим спектром. 
Fig. 5. Wavelet having exponentially diminishing spectra.

Mint látható, az exponenciálisan lecsengő amplitúdcspektrumnak — a kí
vánt impulzus he^ett — egy kissé elmosódott jelalak felel meg. Algoritmusunk 
érdekes sajátossága, hegy a különböző frekvenciájú szinuszoidok lecsengése ál
talában különböző, ezért a bemeneten levő egyforma jelalakhoz különböző ki
meneti jelalakok tartoznak.

Ezt a nemlineáris tulajdonságot a 6. ábrán figyelhetjük meg. Felvetődik a 
kérdés, hogy a lecsengés mértéke függ-e a szinuszos komponens frekvenciájától, 
illetve a szinusznak megfelelő impulzus idejétől.

Egy kis és egy nagy időhöz tartozó impulzus spektrumát előbb a 2. ábrán 
látható módon alul- és felülvágtuk, majd az átengedett részt kiterjesztettük. 
A kiterjesztett spektrum és az impulzusoknak megfelelő kis mértékben elmosó
dott jelalakok láthatók a 7. ábrán.

__ r__ 1___T___i___r
6, /SPECTRUM

О. ábra. Előfordulhat, hogy a művelet során a különböző időhöz tartozó hullámok eltérő módon
transzformálódnak.

Puc. 6. Может с л у ч и т ь с я , что в  процессе операции волны, которыеотносятся к разным 
временам, преобразуются по-разному.

Fig. 6. It can happen that in the course o f the method wavelets belonging to different times are
transformed on different way.
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7. ábra. Ez az ábra azt bizonyítja, hogy a kimeneti jelalak nem függ szisztematikusan az időtől

Puc. 7. Рисунок показывает, что форма выходного сигнала систематически не зависит от
времени.

Fig. 7. This figure proves that the output wavelet is not the systematic function of the time.

A két jelalak közötti eltérés alig észlelhető, a kimeneti jelalakok szisztemati
kus időfüggésére vonatkozó feltevésünk tehát szerencsére nem igazolódik. Ta
pasztalataink szerint a jelalakok 6. ábrán látható változékonyságával akkor kell 
számolnunk, ha a differenciaegyenlet p rendjét nem választottuk elég nagyra. 
A 6. ábra esetében p — 10 volt.

Az 1 .В pontban láttuk, hogy abban az esetben, amikor a K(z) karakteriszti
kus polinom gyökei között többszörös gyökök is előfordulnak, a differenciaegyen
let alaprendszerében fellépnek lineárisan (általában polinortnálisan) súlyozott 
megoldások is. Ha a megoldás előbb tárgyalt exponenciális lecsengésének mér
téke csekély, akkor ez a lineáris súlyozás — időtartományban ennek differenciá
lás felel meg — észrevehetővé válik. A jelenséget a 8. ábrán figyelhetjük meg.

8. ábra. A spektrum kiterjesztésének eredménye a differencia egyenlet rendjének túlzottan nagyra
választásával.

Puc . S. Результат экстраполяции спектра при задании слишком высокого порядка диффе
ренциального уравнения.

Fig. 8. The result of the spectra extrapolation is shown when the chosen degree of the difference
equation unreasonably high.
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A 8. ábrán látható differenciálásra emlékeztető hatás akkor lép fel, ha a diffe
renciaegyenlet feleslegesen nagy. Esetünkben p =  50 volt.

Mivel az extrapolációs algoritmus bemenet e és ki menete egyaránt a komplex 
spektrum, lehetőség van a művelt iteratív alkalmazására. Az egyszer már kiter
jesztett spektrumot mégegyszer kiterjeszthetjük. A spektrum f L < / < / я szaka-

. .............
I-------1------ 1------ 1---------------------1-------i------ i-------1------ r

9, / S P E C T R U M

9. ábra. A spektrum iteratív kiterjesztésének eredménye 1, 2 és 3 iterációslépés után.
Puc. 9. Результат итерационной экстраполяции спектра после 1, 2 и 3 итерационного

шага.
Fig. 9. The result o f the spectra extrapolation after 1,2 and 3 iteration steps.
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sza minden iterációs lépés után változatlan marad, lépésenként újra számoljuk 
viszont a (3.5)-ben szereplő ri autokorrelációs együtthatókat. Néhány iterációt 
végrehajtva azt tapasztaljuk, hogy a spektrum lecsengése egyre lassabb, ami az 
időtartománybeli felbontottság növekedésével jár. A spektrum viselkedéséből 
arra következtetünk, hogy a karaktirisztikus polinom gyökei az iteráció során 
egyre közelebb kerülnek az egységkör határához. A 9. ábrán a spektrum kiter
jesztésének eredménye látható 1,2 és 3 iterációs lépés után. A bemenet most is a 
2. ábrán bemutatott modellcsatorna volt.

10. ábra. A szimmetrikus spektrum. 

Pnc. 10. Симметричный спектр. 

Fig. 10. Symmetrical spectra.

Extrapoláció a spektrum szimmetriát jóinak figyelemle vételével

A spektrum (3.5), (3.6), 3.7) egyenletek által meghatározott kiterjesztésénél, 
nem használtuk ki a spektrum szimmetriatulajdonságait. A képzetes rész párat
lanságát pl. csak az X(0) egyenkomponens képzetes részének önkényes kinullá
zásával állítottuk helyre. A [16] dolgozat olyan eljárást alkalmaz, amely figye
lembe veszi a jDeriodikus spektrum szimmetriáját. Tekintve, hegy a szeizmikus 
csatorna spektruma a 0 — 250 Hz teljes frekvenciasávnak általában csak a 10 — 40 
Hz-es szakaszán különbözik jelentősen zérótól, a [16]-ban ajánlott javítás első
sorban az alacsony frekvenciák irányába történő extrapoláció esetén érdekes. 
A gyakorlatban f H és/*NYQ távolsága túl nagy ahhoz, hegy a szimmetria figyelem- 
bevétele jelentős javulást eredményezzen. A 10. ábrán az X(f )  spektrum valós 
részét látjuk. Az ábra jól érzékelteti azt a szituációt, miszerint feladatunk a 
spektrum —f L és -ь/ l közötti „hézagának” a szimmetriát figyelembe vevő fel
töltése.

Jelöljük az (5) egyen légi endszerből származó (1, —a1 . . . —ap) dekonvolú- 
ciós operátort {<7z}f=0-vel és alkalmazzuk ezt a spektrumra:

ef =  2  * ( / -  %/> ' /  =  A , . • - 0, . . . +  . (3.8)
i~ 0

Célul tűzzük ki az X"(/)/(/ — — f L— p, . . . ,  f L -bp) spektrumértékek olyan 
megválasztását, hogy az eltérések abszolút ért ékének négyzetösszege mini
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mális legyen. Ezt egy olyan optimumszwőiervezési feladatnak tekintjük, ahol a 
bemenet a kívánt kimenet az azonosan nulla sorozat, a szűrő pedig {X(f)}. 
Az l.A pont szerint az optimumszűrő egyenlet alakja:

R gg X  =  0 (3.9)

11. ábra. A spektrum kiterjesztésének eredménye a szimmetria figyelembe vételével 1, 2 és 3 iteráció
után.

Puc. 11. Результат экстраполяции спектра с учетом симметрии после 1, 2 й 3 итерации.
F ig. 11. The result o f spectra extrapolation after 1, 2 and 3 iterations taking the symmetry into

consideration. 4
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ahol Rgg а {д(} dekonvolúciós operátor autokorreíáciős mátrixa. Á jobboldalon a 
nulla vektor áll, mivel a bemenet és a kívánt kimenet (azonosan nulla) kereszt
korrelációja nulla. Jelölje R elemeit g{, akkor (3.9)-et részletesen kiírva kapjuk
(3.10)-et.

12. ábra. Extrapoláció csak az alacsony frekvenciák irányába.

3*

Puc. 12. Экстраполяция в направлении только низких частот. 
Fig. 12. Extrapolation just into the direction of the lower frequencies.
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Valójában csak az X( —f L),. . ., Х (Д ) spektrumelemek ismeretlenek, mert az 
( — f u  Í l) intervallumon kívül a spektrumot torzítatlannak tekintjük. Ezért a 
felső és alsó p darab egyenletet elhagyjuk, azaz töröljük az R mátrix és a jobb
oldali nullvektor felső szaggatott vonal feletti és alsó szaggatott vonal alatti so
rait.

Jelöljük az R mátrix megmaradó sorainak a függőleges szaggatott vonalak 
közé eső részét G-vel. G(2 -fL -f 1) X )2/L +1 )-es komplex Toeplitz típusú mátrix. 
A megmaradó sorok G-n kívüli elemeinek a sor-cszlop szorzásnál keletkező já
rulékát átvisszük a jobboldalra, így a következő egyenletrendszerhez jutunk:

A jobboldali b vektor elemeinek konkrét felírásától itt eltekintünk, megje
gyezzük azonban hogy a (3.10) egyenletrendszer szimmetriájából látható, hogy 
b valós része páros, képzetes része páratlan. G és b szimmetriája miatt a (3.11) 
megoldásával kapott X ( —f L). . - X ( f L) spektrum is rendelkezik a kívánt szim
metriával. (3.11) megoldására egyébként ismét a Levinson rekurzió komplex 
változata használható. [16j-ban kimutatják, hogy a (3.11) útján kapott megol
dáshoz úgy is eljuthatunk, hogy a spektrum [ — f L, f L ] hézagát a negatív és a 
pozitív frekvenciák felől is extrapoláljuk és a kétféle extrapolált értéket optimá
lis súlyozással összegezzük.

Az alább bemutatandó példákban a spektrum kiterjesztését az alacsony 
frekvenciák felé (3.11) megoldásával, a magas frekvenciák felé a (3.6) képlettel
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13. ábra. Extrapoláció csak a magas frekvenciák irányába.

Puc. 13. Экстраполяция только в направлении высоких частот.



végeztük. Mint korábban, most is lehetséges az extrapoláció műveletének itera
tív ismétlése.

A 11. ábrán a már ismert modellcsatorna feldolgozásának eredménye látható 
1, 2 és 3 iterációs lépés alkalmazásával.

Itteni eredményünket a 9. ábrával összehasonlítva, az alacsony frekvenciák 
határozottan jobb visszaállítását tapasztaljuk.

A következő 12. ábrán látható példa ügy készült, hogy csak az alacsony 
frekvenciák felé extrapoláltunk. A 13. ábrán a magas frekvenciák irányába vég
zett extrapoláció eredménye látható.

Az impedanciagörbéket összehasonlítva levonhatjuk azt a következtetést, 
hogy az értelmezés számára az alacsony frekvenciás komponensek visszaállítása 
fontosabb, mint a magas frekvenciás komponenseké. Ezen a véleményen van 
többek között [9] és [16] is.

4. Extrapoláció kiegészítő információ felhasználásával

A [16] cikkben kidolgoztak egy olyan módszert, amely alkalmas az impe
danciára vonatkozó kiegészítő információk figyelembe vételére. Tegyük fel, hogy 
bizonyos к — kv k2,. . ., km időkre ismert a |(&)/£(1) hányados, vagyis az első 
(legfelső) és a £-adik réteg akusztikus impedanciájának viszonya. A 2.5. képlet 
szerint ez azt jelenti, hogy feltételeket tudunk megadni bizonyos

к

V k= 'Z ci> к .. . .  (4.1)
1 =  1

részlet összegekre. Ha például ismert |N, a kristályos aljzat akusztikus impedan
ciája, akkor ez egy feltételt ad a reflexiós együtthatók összegére.

(4.1 )-be helyettesítve az inverz Fourier transzformáció képletét adódik:

Jelölje most X(f)  az exptrapolált spektrumot, és bontsuk fel A(/)-et két íészre az 
alábbi módon.

Ekkor X(f)  =  X^f)  -f X 2(f), és X.2(f) jelenti a spektrum alacsony frekvenciák 
irányába kiterjesztett részét. Feltételeink szerint a kiterjesztett spektrum a ref- 
lektivitás sorozat spektrumának közelítése, ezért írhatjuk:

(4.4)
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alakú egyenleteket nyerjük. A ßk együtthatók kiszámításához a z /L< |/| spekt- 
rumtartomány inverz Fourier-transzformáltját és a rjk feltételeket használjuk, 
Ук(Л a csatornaadatoktól függetlenül előállítható. Ezekután feladatul tűzzük ki 
olyan X 2(f) spektrum meghatározását, amellyel a (3.8)-ban definiált ej eltérések 
négyzetösszege minimális:

és egyidejűleg teljesülnek a (4.6) feltételi egyenletek. A feltételes szélsó'érték kere
sés feladatát Lagrange multiplikátorok (A/f) bevezetésével oldjuk meg. A szélső
érték létezésének szükséges feltétele:



ahol a G és b mátrixok jelentése ugyanaz, mint (3.11)-ben. Megfelelő mátrixje
lölésekkel (4.9) az alábbi egyszerűbb formát ölti:

Jelölje most a (3.11) egyenletrendszerből kapott megoldást z. Ekkor közvet
len ellenőrzéssel belátható, hogy z-ből a (4.10)-ben szereplő x vektort a következő 
képlettel kapjuk meg:

x = z —G_1H[HTG '1HJ~1 • (HTz — ß) (4.11)
A spektrum (4.10), illetve (4.13) alapján történő számítása a gyakorlatban 

meglehetősen nehéz. A (4.10) egyenletrendszer mátrixának előállítása bonyolult, 
és a mátrix nem rendelkezik a megoldást könnyítő Toeplitz tulajdonsággal. A
(4.11) képlet alkalmazása a G~x mátrix kiszámítását igényli. így akár a (4.10), 
akár a (4.11) formulát használjuk, az egyenletrendszer méretének köbével ará
nyos számú művelet elvégzésére van szükség.

A továbbiakban ismertetünk egy olyan eljárást, amellyel a feladat kevesebb 
művelettel is megoldható. Eszközünk ismét a jól bevált Levinson rekurzió lesz. 
Tegyük fel kezdetben, hogy az akusztikus impedanciára vonatkozó apriori in
formációnk egyetlen adat: a legalsó és a legfelső réteg impedanciájának hánya
dosa. Mint erről már korábban szóltunk, ez az ismeret ekvivalens a reflexiós 
együtthatók összegének ismeretével, amely összeg nem más, mint X(0) a keresett 
spektrum egyenfrekvenciához tartozó eleme.

X(0) =  2  cz . (4.12)
i=i

Ha most újra megvizsgáljuk a (3.11) egyenletrendszert, azt találjuk, hogy annak 
középső sora — X(0) ismert lévén — felesleges. Alkalmazhatnánk ismét a (3.11) 
előállításakor használt felesleges sorok elhagyása trükköt, ezzel azonban elron
tanánk a baloldalon maradó mátrix Toeplitz szimmetriáját. Célszerűbb ezért

иКМ______ - _______ __
14. '/SPECTRUM

14. ábra. Torzított spektrumú zajos modellszeizmogramm.

Puc. 14. Модельная сейсмограмма с ш у м о м , имеющая искаженный спектр. 
Fig. 14. Noisy synthetic seismogram of distorted spectra is shown.
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a következő utat követni. Olyan X (—f L). . . X( f L) megoldást állítunk elő, amely
nek X(0) eleme előre rögzített, és amely kielégíti (3.11 )-t esetleg a középső egyen
let kivételével. A keresett X(0) spektrum kiszámításához először megoldjuk
(3.11)-et, jelölje most ennek megoldását xx(f).

[ g]  = [ ь]  (4i3>
Ezután (4.13) jobboldalát helyettesítjük egy olyan vektorral, amelynek középső 
eleme egy, az összes többi zéró, az így kapott egyenletrendszer megoldását jelölje 
**(/)•

Legyen
C =  ( X ( 0 ) - X 1(0))IX2(0)(4.15)

ekkor könnyen belátható, hogy az

*(/) = xi(/) + Cx2(/) (4.16).
spektrum nulla frekvenciához tartozó eleme éppen a (4.15)-ben szereplő előre 
rögzített X(0).

Megmutatjuk, hogyan vezethetjük vissza az imént megoldott speciális 
esetre azt az általános feladatot, amikor több apriori feltételt is figyelembe kívá
nunk venni. Tegyük fel, hogy az akusztikus impedancia több mélységben is ren
delkezésre áll, ezzel több időablakban adott a reflexiós együtthatók összege. 
Számítsuk ki minden időablakra a b vektort. Az eljárás ugyanaz, mint (3.11) 
előállításánál, kivéve, hogy a (3.10) képlet baloldalán szereplő mátrix G-n kívüli 
elemeit most az adott időablakból számított X ( f L -f 1). . .X (fL-\-p) spektrumérté
kekkel szorozzuk. Az így kapott b vektorral oldjuk meg minden időablakra a 
(4.13) egyenletet. Egy időablak kiterjesztett spektrumát (4.16) szolgáltatja, 
ahol Ckiszámításakor X(0) helyére a reflexiós együtthatóknak az adott időablakra 
vett — ismertnek feltételezett — összegét írjuk. x2(/) minden időablakra ugyan
az, ezért (4.11 )-et csak egyszer kell megoldani. Végül az egyes időablakok spekt
rumának összeadásával megkapjuk a teljes csatorna kiterjesztett spektrumát. 
Eredményünk szerint, ha az akusztikus impedancia m -b 1 értéke ismert, akkor 
w-szer kell megoldanunk (4.13)-at és egyszer (4.14)-et. A (4.10) megoldás tehát a 
Levinson rekurzió m -f 1 -szeri alkalmazásával is megkapható. Tekintve, hogy a 
Levinson rekurzió műveletigénye az egyenletrendszer méretének négyzetével 
arányos, a gyakorlatban előforduló kis m értékek mellett az utóbb ismertetett
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algoritmus gazdaságosabb. Megemlítjük végül, hogy a gyakorlatban az a tipikus 
eset, amikor a szeizmikus csatorna jellemzőinek időbeli változása miatt célszerű 
a csatornát időablakokra bontani és az egyes időablakokat külön kezelni. Ilyen
kor a G mátrixot is minden időablakra külön előállítjuk, valamint megoldjuk a 
(4.13) és (4.14) egyenletrendszereket.

A kiegészítő információ figyelembevételének jelentőségét zajjal terhelt mo- 
dellcsatorna feldolgozásával mutatjuk be. A 14. ábra modellcsatornája annyiban

15. ábra. A  14. ábra modellcsatornáján végzett spektrum extrapoláció eredménye kiegészítő infor
máció felhasználása nélkül.

Puc. 15. Результат экстраполяции спектра, проведенного с модельным каналом рис. 14, 
без использования дополнительной информации.

Fig. 15. The result of spectra extrapolation carried out on the synthetic trace of Fig. 14 without
using additional ingormation.

Geo 86/ 9 -16

16. ábra. A spektrum extrapolációját követően a reflektivitás sorozat egyenfrekvenciáját beállítottuk
a helyes értékre.

Puc. 16. После экстраполяции спектра постоянной частоте серии отражений было присво
ено правильное значение.

Fig. 16. Having extrapolated the spectra the dc frequency o f the reflexivity series is set to the correc
value
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17. ábra. Spektrumkiterjesztés a reflektivitás sorozat összegének ismeretében.

Puc. 17. Экстраполяция спектра, зная с у м м у  серии отражений.

Fig. 17. Spectra extrapolation if the sum of the reflectivity series is known. «,

különbözik az eddig használt csatornától, hogy a Fourier transzformáltjához 
korrelálatlan zajt adtunk, és az alacsony és magas frekvenciák levágása után a 
megmaradó spektrumot még egy haranggörbével csonkítottuk. A 15. ábrán lát
ható impedanciagörbe előállításánál nem használtunk fel semmilyen kiegészítő 
információt. Ugyanígy nem használtuk a kiegészítő információ figyelembevételét 
célzó algoritmust a 16. ábra görbéinak számításakor sem, viszont a reflektivitás 
sorozat egyenfrekvenciáját beállítottuk a helyes értékre. Ennek hatása az impe
danciagörbéhez adódó lineáris függvényben mutatkozik meg. A 17. ábra a ref
lektivitás sorozat összegének ismeretében (4.16) kiszámításával készült. A 16. 
és 17. ábra impedanciagörbéinek figyelmes vizsgálata meggyőz a (4.13) — (4.16) 
egyenletekkel meghatározott módszer korrektségéről.

A dolgozat hátralevő részében szeizmikus összegszelvényen és VSP anyagon 
végzett kísérleti feldolgozás eredményét mutatjuk be. A 18. a. ábrán az EnG —38- 
as stacking szelvény tíz csatornájának 500 — 2500 ms-os időablaka látható. A
18.b ábra a csatornák spektrumának kiterjesztésével készült. A spektrum extra- 
jxüációt az 500 —1150, 1150 —1650, 1650 — 2500 ms-os időablakokban függetlenül 
végeztük. Az extrapolációban felhasználtuk az időablakok határain ismert hul
lámterjedési sebességet. A sebességértékeket a közeli Endrod — É — 5 fúrásban 
végzett VSP mérésekből számítottuk [15]. Egyéb információ hiányában a kőzet- 
sűrűséget állandónak tekintettük, ekkor az akusztikus impedancia a hullám
terjedési sebességgel arányos. Az intervallumsebességek által adott kiegészítő

18. ábra. a) Az EnG —38-as összegszelvény 10 csatornája, b) Az előbbi szelvényrészlet a spektrum 
extrapolációja után. c) Az akusztikus impedancia becslése.

Puc. 18. a) 10 каналов суммарного профиля E n G -3 8 . 
б) Отрезок предыдущего профиля после экстраполяции спектра. 

с) Оценка акустического импеданса.

Fig. 18. а) 10 traces from stacking section EnG — 38. b) The above mentioned 10 traces after the
spectra extrapolation.

Fig. 18. a) 10 traces from stacking section EnG—38. b) The above mentioned 10 traces after the 
spectra extrapolation, c) The estimation o f the acoustic impedance.
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Puc. 19. а ) Распространяющееся вверх волновое пространство, расчитанное на основании 
VSP, измеренных в скважине Эндрэд-сев. -5. 

б) Распространяющееся вверх волновое пространство после экстраполяции спектра.
с) Оценка акустического импеданса.

Fig. 19. a) Upgoing w avefield valculated from  V SP  measured in the well Endrőd —É  — 5. b) U pgo- 
ing wavefield after spectra extrapolation, c) Estim ation o f  the acoustic impedance.

19t. ábra. a) Az Endrőd — É — 5 fúrásban mért VSP alapján számított felfelé haladó hullámtér.
b) A felfelé haladó hullámtér a spektrum extrapoláció ja titán: c) Az akusztikus impedancia becslése.

információt a (4.13 — 4.16) képletekkel leírt módon használtuk fel. A 18.c ábra 
csatornái a 18.b csatornák integrálsorozatai az összegzési határ függvényében. 
Amint azt a 2. fejezetben láttuk ez a szeizlog szelvénnyel azonosítható, és bizo
nyos korlátok között az impedancia becslésének tekinthető. Az Endrőd — É — 5 
fúrásban mért VSP feldolgozásával készültek a 19.a. b. c. és 20. a. b. c. ábrák. 
A felfelé haladó hullám halmozott összegzésével készült csatornákat láthatjuk a
19. a ábrán. Mivel a halmozott összeg első 220 csatornája az ábra minden összeg- 
csatornájában közös, ezért e csatornák majdnem azonosak. Hasonló módon a
20. a ábrát a lefelé haladó hullám halmozott összegzésével állítottuk elő. Mindkét 
ábra b. és c. részét ugyanolyan feldolgozási lépésekkel készítettük, mint amit a 
18. ábra esetében leírtunk.

Mint már említettük egyelőre nem elérhető az a cél, hogy az impedancia 
szelvény abszolút értékben is helyesen írja le a közeget. Ehelyett megelégszünk 
azzal, ha a szeizlog csatornák lefutása az impedancia függvényhez hasonlít. Fon
tos volna meghatározni, hogy e szerényebb célkitűzés milyen megbízhatósággal 
valósul meg. Mivel e kérdés megválaszolásához nem áll rendelkezésünkre egzakt 
matematikai módszer, a megbízhatóságot modellszeizmogrammok és valódi mé
rési anyag kísérleti feldolgozásának tapasztalatai alapján vagyunk kénytelenek 
megítélni. E sorok írójának nézete szerint a szintetikus csatornák feldolgozásá
nak eredménye még a zajos és torzított spektrumú esetben is feltétlenül ígéretes. 
A valódi szeizmikus anyag feldolgozásából-a következő tapasztalatokat szűrhet
jük ki. A szelvények kiterjesztett spektrumú változata megfelel egy nagyon jó 
minőségű dekonvolvált szelvénynek. (Kár, hogy a spektrum extrapolációja jó
val költségesebb művelet, mint a dekonvolúció.) Sajnos az impedanciaszelvények 
túl nagy változékonyságot mutatnak az anyag előzetes feldolgozásától függően. 
Ezért az alkalmazás fontos feltétele megtalálni azt az előfeldolgczási eljárást, 
mely után a művelet bemenete a lehető legjobban megfelel a 3. fejezetben leírt 
feltételeknek. Lényeges a szimmetrikus jelalak előállítása, valamint a reflexiók 
helyes amplitúdó viszonyainak megőrzése. Összefoglalásként megállapíthatjuk, 
hogy a spektrum extrapoláció különösen jól illeszkedik a szeizlog szelvény elő
állításának művelete elé. Mivel a módszer lehetőséget nyújt az akusztikus im
pedanciára vonatkozó ismereteink beépítésére, a spektrum extrapoláció az im
pedancia szelvény megbízhatóságát biztosan növeli.
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20. ábra. a) Az Endrőd — É — 5 fúrásban mért VSP alapján számított lefele haladó hullámtér
b) A lefelé haladó hullám a spektrum extrapolációja után. c) Az akusztikus impedancia becslése

Puc. 20. а ) Распространяющееся вниз волновое пространство, расчитанное на основании 
VSP, измеренных в скважине Эндрэд-сев. -  5. 

б) Распространяющееся вниз волновое пространство экстраполяции спектра.
с) Оценка акустического импеданса.

Fig. 20. а)  Downgoing wavefield calculated from VSP measured in well Endrőd — E — 5. b) Downgo
ing wavefield after spectra extrapolation, c) Estimation of acoustic impedance.
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