
Sztratigráfiai modellezés
В  A C S  A I S T V Á N *  - B O N D  Á R  I S T V Á N *

A sztratigráfiai értelmezés ellenőrzéséhez, alátámasztásához, új eljárások kifejlesztéséhez egyaránt 
szükséges szintetikus szelvények előállítása.

A dolgozatban egy IBM  PC X T  számítógépre írt modellező programot mutatunk be, amely szinte
tikus időszelvények gyors előállítására alkalmas a felhasználó által megadott akusztikus impedancia- 
(esetleg sebesség-) függvény és a geológiai rétegmodell alapján.

A program működését néhány példával illusztráljuk.

Для проверки правильности и обоснованности интерпретации, а также для раз 
работки новых методов интерпретации необходим расчет синтетических сейсмограмм.

В работе приведена программа моделирования написанная для ЭВМ типа IBM  PC 
X T . Программа быстро расчитаывет синтетические сейсмограммы на основе данной зави
симости акустической жеоткости (или скорости) и геологической пластовой модели.

Работа этой программы иллюстрируется несколькими примерами.

Development of synthetic seismograms is necessary for the control and verification of the strati
graphic interpretation as well for the elaboration of advanced techniques.

Modelling program for IBM  PC X T  is presented in the paper which is suitable to quickly produce 
synthetic time — sections by using of user defined acoustic impedance or velocity function and of geolo
gical model. Some illustrative examples are given.
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Bevezetés

A szakirodalomban javasolt eljárások ellenőrzése, továbbfejlesztése, vala
mint új eljárások kidolgozása kísérleti anyagot igényel. Emiatt lényegesnek te
kintettük egy eléggé általános, de számítástechnikai szempontból még jól kéz- 
bentartható időszelvénymodell kidolgozását. A ,,néhány réteghatár és közöttük 
állandó sebesség” modellt azonban túlságosan egyszerűnek és a valóságot kevés
bé tükrözőnek tartottuk, ezért a geológiai rétegmodell felépítésére egy új, a 
szakirodalomból ismert modellektől eltérő megközelítést alkalmaztunk.

A modellezés szerves részét képezheti egy munkaállomás szoftverének, se
gítségével az értelmezést végző szakember ellenőrizheti az interpretáció helyes
ségét.

A modellezést megvalósító program IBM PC X T  mikrogépre íródott és teljes 
mértékben interaktív módon működik. Az egyes opciói egymástól függetlenül is 
futtathatók. A modellezés során több egyszerűsítő feltevéssel éltünk, a leglénye
gesebbek ezek közül a vertikális terjedés és az állandó sűrűség feltételezése.

A továbbiakban a modellező program egyes részeinek rövid leírását adjuk és 
működését néhány példával illusztráljuk.

Sztratigráfiai rétegmodell

A program első opciója a sztratigráfiai rétegmodell definiálása. Ehhez ki
indulásul egy vagy több fúrólyukban mért, vagy szintetikusan előállított sebes
ségsorozat szolgál.

A modell horizontális és vertikális méreteinek, az ismert sebességsorozatok 
helyének és mintavételi közének megadása után a rétegmodell közvetlenül a
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képernyőn, szálkereszt mozgatásával generálható. Az egyes szintek megadásához 
segítséget nyújt az ismert sebességfüggvényekből számított reflexivitás sorozatok 
feltüntetése. Az 1. ábrán  a rétegmodell megadását szemléltetjük.

1. ábra. Rétegmodell definiálás 

Puc. 1. Определение пластовой модели 
Fig. 1. The definition of the layered model

2. ábra. Jelalak frekvenciamenetének megadása 

Рис. 2. Представление формы сигнала для различных частот 
Fig. 2. The definition of the variation of the frequency content of the wavelet
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Рис. 3. Стратиграфическая пластовая модель 
Fig. 3. The stratigraphic model

4 . ábra. Akusztikus impedancia szelvény
Puc. 4. Разрез акустической жесткости

Fig. 4. Acoustic impedance section
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Akusztikus impedancia szelvény

A program második opciója az akusztikus impedancia szelvény generálása, 
amely később az időszelvény előállításának alapját képezi.

Ebben a lépésben adhatjuk meg a számítandó szelvény időbeli hosszát és a 
mintavételi távolságot, valamint az első és utolsó CMP csatorna helyét és a 
CMP csatornák egymástól való távolságát is.

Az akusztikus impedanciaszelvény generálásakor az ismert sebességsoroza
tokból számított akusztikus impedanciacsatornákat az egéss modellre kiterjeszt
jük. Ez egy nemlineáris transzformációval — a kiindulási akusztikus impedancia
csatornák hosszirányú szakaszonkénti nyújtásával, illetve zsugorításával és 
egyben szelvény menti súlyozásával —történik, a már előzőleg megadott rétegmo- 
dell alapján.

Időben változó jelalak

Ezen opció választásával megteremthetjük annak a lehetőségét, hogy a szin
tetikus időszelvény előállításakor időben változó jelalakkal számoljunk. Ezt egy
szerűen úgy érjük el, hogy a szelvény tetszőleges helyein megadjuk a wavelet

5. ábra. Szintetikus időszelvény, változó jelalak 

Puc. 5. Синтетический временной разрез, переменная форма сигнала 
Fig. 5 / Synthetic time section, time varying wavelet
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domináns frekvenciájának időbeli menetét. Ez szintén interaktív módon, a kép
ernyőn megjelenő szálkereszt mozgatásával történik. A 2. ábra erre mutat pél
dát.

Jelenleg a következő alakú egyoldalas wavelettel számolunk:

Wk =  exp ( — eh) cos (2nfrh), h =  0, 1, 2, . . ., M ,

ahol c a csillapítás, т a mintavételi távolság,/ a  wavelet domináns frekvenciája! 
Más, különböző típusú jelalakok beépítése a programba folyamatban van.

Szintetikus szeizmikus időszelvény

A szeizmikus időszelvény egymást követő referenciapontokhoz tartozó ösz- 
szegcsatornák sorozata. Ezeket az általánosan használt konvolúciós, zajos szeiz
mikus csatornamodell alapján számítjuk:

{x} =  {w }*{a}4 - {v},

0. ábra. Szintetikus időszelvény, állandó jelalak 

Puc. 6. Синтетический временной разрез, постоянная форма сигнала 
Fig. 6. Synthetic time section time invariant wavelet.
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ahol {я} =  xt, (t =  1, 2, . . .) az összegcsatorna, {г }̂ =  wk, {k =  1, 2, . . Ж) a 
rugalmas hullám alakja (wavelet), {а} К  a,, (£ =  1,2,  . . .) a reflexivitás sorozat, 

= vt, (t =  1 , 2 , . . . )  rendezetlen zaj. A reflexivitás sorozat a határok két olda
lán elhelyezkedő rétegek akusztikus impedanciáiból határozható meg. Merőleges 
beesés esetén:

a =  ^ + i ~ ^
ZM + Z t ’

ahol Z az akusztikus impedancia.
Az időszelvény számítása előtt a következő paraméterek állíthatók be: a 

jelalak hossza, a rendezetlen zaj szintje és a reflexivitás sorozat elnémítási szint
je, vagyis az a szint, amely alatt a reflexiós együtthatókat zérusnak tekintjük. A 
többszörösök számítása ojDcióként választható.

A következőkben néhány példával mutatjuk be a program működését.
A 3. ábrán a kiindulásul szolgáló sztratigráfiai rétegmodell látható. A modell 

2500 m hosszú és 400 mély részletet foglal magába. Feltüntettük a sebességsoro
zatokból számított reflexi vitás sorozatokat is.

7. ábra. Nagyítandó szelvényrészlet kiválasztása 

Рас. 7. Выбор фрагмента разреза подвергающегося увеличению 
Fig. 7. Selection of a segment of the section for zooming
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A 4. ábra az akusztikus impedancia teljes szelvényre való kiterjesztését mu
tatja. Az akusztikus impedancia szelvény alapján számított szintetikus időszel
vény az 5. ábrán látható. Az időszelvény nem tartalmazza a többszörösöket, idő
beli hossza 160 msec, a CMP csatornák köze 50 m. A jelalak frekvenciája 0 és 42 
msec között 140 Hz-ről 120 Hz-re, 42 és 95 msec között 110 Hz-re, majd 160 
msec-ig, a szelvény végéig 100 Hz-re csökken. A szelvény 5%  rendezetlen zajjal 
terhelt. A 6. ábrán látható szintetikus időszelvény a fenti paraméterek változat
lanul hagyásával, de állandó 100 Hz domináns frekvenciájú jelalakkal készült.

Az értelmezés során sokszor lehet szükség egyes szelvényrészletek kinagyí
tására, mely lehetővé teszi finomabb részletek (jelalak változása stb.) behatóbb 
vizsgálatát is. A probléma megoldására két lehetőség kínálkozik, az ún. hardware, 
illetve software zoom. A hardware zoom egyszerűen megismétli a képpontokat a 
kívánt nagyítás elérése érdekében és hardware eszközökkel könnyen megvaló
sítható. Korlátái azonban már viszonylag közepes nagyítás esetén is szembetűnő- 
ek. Emiatt a második megoldási módszert választottuk, ami a kívánt nagyítást 
interpolációval éri el. Az interpoláció végrehajtására a harmadfokú Lagrange- 
interpolációt választottuk.

A 7. ábrán kijelöltük a nagyítandó ablakot (bekeretezett tartomány). A szel
vényrészlet kiválasztása interaktív módon, az ablak két átellenes sarkának meg-

8. ábra. Kinagyított szelvényrészlet 

Puc. 8. Фрагмент разреза в увеличенной форме 
Fig. 8. Zoomed segment

81



9. ábra. Sztratigráfiai rétegmodell 

Puc. 9. Стратиграфическая пластовая Модель 
Fig. 9. Stratigraphyc model
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jelölésével történik. A nagyítás mértékét a képernyő és a kijelölt ablak méreté
nek aránya szabja meg. A 8. ábra a kinagyított szelvényrészletet mutatja.

A 9. ábrán egy másik geológiai modellt mutatunk be. Az akusztikus impe
danciaszelvény a 10. ábrán látható. Az eredményül kapott szintetikus időszel
vényt (11. ábra)  időben lineárisan változó, 140 Hz-ről 100 Hz-re csökkenő jel
alakkal számítottuk. A  CMP csatornák köze40  m, a szelvényhez 10% - os rendezet
len zaj járul. A 12. ábrán látható szintetikus időszelvény a fenti paraméterek 
mellett, a többszörösök hozzáadásával készült.

A feldolgozás során standard feladat az egyes szelvények különböző sáv
szűrőkkel való szűrése. A megfelelő szűrők kiválasztásához általában szűrőtesz
tet készítenek. Természetesen ez is megoldható interaktív úton. A  13. ábrán erre 
mutatunk példát. A 12. ábrán bemutatott szintetikus időszelvényre készítettünk 
szűrőtesztet. A baloldalon az eredeti időszelvény kiválasztott részlete látható, a 
20. CMP csatornával kedződően. Mellette a megadott sávszűrőkkel végzett szű
rések eredményeit mutatjuk be. A 14. ábra a 3. szűrő paramétereivel szűrt szin
tetikus időszelvény.

11. ábra. Szintetikus időszelvény
Puc. 11. Временной синтетический разрез

F ig . 11. Synthetic time section
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12. ábra. Szintetikus időszelvény többszörösökkel

Puc. 12. Синтетический временной разрез с многократными отражениями
Fig. 12. Synthetic time section with multiples

13. ábra. Szúró teszt

Рис. 13. Фильтрирующий тест
Fig. 13. Filter test

14. ábra. Szűrt szintetikus időszelvény 

Puc. 14. Синтетический временной разрез после фильтрации. 
Fig. 14. Filtered synthetic time section
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