
A közös mélységpont (CDP) fogalma 

Képzeljünk el egy N geofonból álló szeizmikus felvételező rendszert. A geofonok közötti 

távolság legyen egyenlő. Az első hullámgerjesztés és felvételezés után az egész rendszert 

mozdítsuk el egy geofonköznyi távolsággal és ismételjük meg a mérést. 

 

 

Amint az ábrából látható, a visszavert hullámok fele akkora hosszúságú reflektáló felületrészt 

fednek le a mélyben, mint amilyen hosszú távolságot a geofonok fednek le a felszínen. 

Kiválaszthatunk az első mérésből és a második mérésből egy-egy olyan geofon párt, mellyek 

ugyan arról a felület elemről visszaverődött hullámokat regisztrálták. 

Ezt a felület elemet nevezzük közös mélységpontnak (CDP, Common Depth Point). 

A közös mélységpont horizontális helye mindíg fél úton van a hullámkeltési hely és a reflektált 

hullámot észlelő geofon között. A közös mélységpont vertikális, mélységbeli helye tetszőleges 

lehet. 

A közös mélységpont elnevezést az idők folymán több más név is követte, például CMP 

(Common Mirror Point), CRP (Common Reference Point), ... stb, ami a lényegen nem változtat. 



Elnevezések: 

Amikor az összes tervezett felvételezés elkészült, összegyüjthetjük egy-egy csoportba az 

azonos mélységpontokhoz tartozó szeizmikus csatornákat. Ezeket a közös mélységpont szerinti 

csoportokat „CDP gather”-eknek nevezzük. 

Egy-egy „CDP gather”-en belül a csatornák különböző hullámkeltési helyekhez és 

geofonpozíciókhoz tartoznak. A hullámkeltési hely és a geofon pozíció között a felszínen 

mérhető távolságot „offset”-nek szokás nevezni. 

A közös mélységpont  pozíciókat egyszerű, egyesével növekvő sorszámozással szokták ellátni. 

Ennek elvi jeletősége nincs, csak gyakorlati haszna. 

Az egy-egy közös mélységpothoz tartozó csatornák darabszámát „fedésszám”-nak nevezik, ami 

arra utal, hogy egy egy felület elemet hányszoros méréssel fedtünk le. Szokás ezt a számot 

százalékos kifejezéssel megadni. A 100%-os lefedés az egyszeres fedésszámot takarja. Például 

a 600%-os lefedés azt jelenti, hogy egy-egy közös mélységpontot hatszor mértünk meg. 

A közös mélységponok szerint összegzett csatornákat „stacking”, vagy „stack” csatornáknak 

szokás nevezni, az egymás után rendezett összegcsatonák pedig az összegszelvényt, stacking 

szelvényt, vagy stack szelvényt alkotják. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dinamikus korrekció, vagy NMO korrekció 

Ha lenne egy olyan transzformációs eljárásunk, ami az x=S pontban gerjesztett és az x=G 

pontban észlelt hullámalakot átalakítaná olyanná, mintha azt a kettő között félúton, az x=(S+G)/2 

helyen gerjesztettük és ugyanott észleltük volna, a különböző mérésekből származó, azonos 

mélységponthoz tartozó szeizmikus csatornákon a reflektált hullám egyformává válna. Ekkor 

ezeket a csatornákat összeadhatnánk, ezzel növelve a mérés megbízhatóságát. 

 

Ezt a transzformációt dinamikus korrekciónak, vagy másnéven NMO (Normal Move Out) 

korrekciónak nevezzük. 

Tételezzük fel, hogy az egyedi csatornák A amplitúdójú hasznos jelet és σ szórással 

jellemezhető rendezetlen zajt tartalmaznak. N darab csatorna összeadása után az amplitúdó 

N*A lesz. Ugyanakkor, amint az a statisztikából ismert, a rendezetlen zajok összeadásakor a 

szórások négyzete az, ami összeadódik. Ezért az összegzés után a rendezetlen zaj szórása 

csak N négyzetgyökével növekszik. Tehát az összegcsatorna jel/zaj viszonya N 

négyzetgyökszörösével javulni fog. 

A dinamikus korrekció, vagy másnéven NMO korrekció bevezetése előtt meg kell ismerkednünk 

a reflexiós hullámterjedés menetidő görbéjével. 



Reflektált hullámok menetideje 

Menetidő görbének nevezzük azt a t=t(x) függvényt, ami megadja, hogy a felszín egy pontjából 

elindított hullám mennyi idő alatt jut el egy, a hullámgerjesztés helyétől x távolságra lévő pontba. 

Vegyük először a legegyszerűbb esetet: legyen egyetlen vizszintes reflektáló felületünk h 

mélységben és legyen a hullámterjedési sebesség állandó: V. 

 

A geometriai leírást a reflektáló felületre való tükrözéssel segíthetjük. Ekkor a reflektált hullám 

által bejárt út: 
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Az út megtételéhez szükséges idő: 
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Jelöljük a vertikális hullámterjedés idejét t0-lal (ez felel meg az x=0 távolságban észlelhető 

hullámterjedési időnek). Ekkor a menetidő egyenlete: 
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Ez egy centrális helyzetű hiperbola, melynek minimum pontja az x=0 helyen t0. 

 

 

Bonyolítsuk a modelt: továbbra is maradjunk egyetlen reflektáló felületnél és állandó 

hullámterjedési sebességnél, de válasszunk egy sík, dőlt felületet. 

 

Használjuk ismét az előbbiekben alkalmazott tükrözéses módszert. Vezessünk be további 

segédegyeneseket, ahogy az a következő ábrán látható. 



 

Az első, amit észre kell vennünk az, hogy a kékkel jelölt háromszögek egyformák, az AB 

szakasz hossza megegyezik a DE szakasz hosszával. Ezért a dőlt rétegről visszavert hullám 

sugárútja mentén mért BCDE távolság egyenlő az ABCD távolsággal. Ezzel a problémát 

visszavezettük a vizszintes, hc mélységben lévő réteghatár esetére. Lényeges különbség, hogy 

a hullámgerjesztés helye és az észlelési pont közötti x=BE távolság helyett az x*=AD távolságot 

kell használnunk. 

A menetidő egyenlete: 
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A fenti ábrák alapján: 
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� � 2�  

Ezeket behelyettesítve kapjuk: 
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Ez továbbra is egy hiperbola egyenlete, melynek a centruma eltolódott a reflektáló felület 

emelkedésének irányába. Az x=0 helyen az értéke továbbra is t0, de ez most már nem a 

minimum helye. A tényleges minimum helyét megkaphatnánk a t(x) függvény x szerinti 

deriválásával. 

 

 



Számunkra ennél lényegesen fontosabb annak a megtalálása, hogy milyen lesz a 

menetidőgörbe alakja a közös mélységpont szerinti összerendezés után. 

Elsősorban látnunk kell, hogy az összerendezett csatornák menetideje dőléstől függetlenül 

szimmetrikus az x=0 pontra. Ugyanis teljesen mindegy, hogy a hullám jobbról megy balra, vagy 

balról megy jobbra. Ugyan azt az utat fogja bejárni, ezért a futási ideje is egyforma lesz. 

 

Ebben az esetben t0 a központi helyen mérhető, réteghatárra merőleges hullámterjedés futási 

ideje lesz. Ennek a mélységét az előbbiekben hc-vel jelöltük.  
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Ezt felhasználva a dőlt rétegekre vonatkozó közös mélységpont szerint összegyüjtött 

csatornákon mérhető menetidőgörbe egyenlete: 


�	� � �
�� � 	�������  



Amennyiben olyan szerencsések lennénk, hogy a regisztrált hullámkép görbülete alapján 

meghatározhatnánk egy Vgörb sebességet, akkor ebből a valódi sebességet a V = Vgörbcosφ 

összefüggés adná. 

 

 

Horizontálisan homogén, vertikálisan rétegzett közeg 

Vizsgáljunk meg egy N vizszintes helyzetű rétegekből álló modelt. A hullámterjedési sebesség 

rétegenként változhat, de horizontálisan nem. 

 

Az i-edik rétegben legyen a hullámterjedés sebessége Vi. (Egyszerűség kedvéért csak a P 

hullámokra szorítkozunk) Azt szeretnénk kiszámolni, hogy a görbült sugárút mentén terjedve a 

hullámnak mennyi időre lesz szüksége, hogy a hullámgerjesztés helyétől indulva, az N-edik 

réteg aljáról reflektálódva a hullámgerjesztés helyétől x távolságban lévő felszíni pontig jusson. 



 

Az i-edik réteg vastagsága legyen hi, a hullámterjedés szöge φi, a hullámterjedés sebessége Vi, 

a rétegben megtett út pedig Si. Az Si út megtételéhez szükséges időt jelölje ti. 
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Eközben a hullám az x irányban 

	� � ��
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haladt előre. Vegyük figyelembe a Snellius Descartes törvényt, miszerint: ������ � ������ � � � ������ � � � ���� !  

Ebből következik: 
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Ezt behelyettesítve ti és xi előbbi képletébe: 
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A teljes hullámterjedési idő és a horizontális teljes előrehaladás: 
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Ezek nehezen kezelhető, bonyolult összefüggések, külön t-re és külön x-re. Nekünk egy t=t(x) 

összefüggésre lenne szükségünk a menetidő leírásához. 

Egyszerűsítsük a képet: fejtsük Taylor sorba a t(x) függvényt az x=0 pont körül. 
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Ahol a deriváltakat az x=0 helyen kell venni. 

Tudjuk, hogy a modelünkben szereplő vízszintes helyzetű rétegsor esetén valamilyen x 

tengelyre szimmetrikus megoldást várunk. Ezért az asszimmetriát okozható páratlan x haványú 

tagoknak el kell tünni. Ezeket nyugodtan elhagyhatjuk. 

Azt is tudjuk, hogy a Taylor sorok négyzetének konvergenciája jobban elvárható, mint a normál 

sorfejtésé. Emeljük négyzetre a megmaradó tagokat, és a továbbiakban jelöljük t(x=0)-át t0-lal. 
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Hagyjuk el az x2-nél magasabb rendű tagokat. Ekkor csak a t(x) függvény második x szerinti 

deriváltját kell kiszámítanunk, az x=0 helyen. 



A korábban felírt egyenleteinkben t-nek is és x-nek is a φ1-től való függését találjuk (éppen ezért 

bonyolódtunk bele a Taylor sorfejtésbe), t-nek az x-től való függését közvetlenül nem látjuk. 

Viszont felírhatjuk, hogy: &
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A második x szerinti derivált: 
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A zárójel második tagja a korábban már említett szimmetria miatt az x=0 helyen nulla kell, hogy 

legyen. 
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A deriváltakat az x=0 helyen kell venni, ami megfelel a φ1=0 feltételnek. Végezetül lássunk 

hozzá a deriválásokhoz: 
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Ezt tovább deriválva: 
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Vegyük figyelembe, hogy a φ1=0 helyen a sinusok értéke 0, a cosinusoké pedig 1 lesz: 
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Ezt felhasználva a teljes t-re: 
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Ugyan ezt végazzük el az x első φ szerinti deriváltjára is. 
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Ismét, a φ1=0 helyen a sinusok eltűnnek, csak az egyetlen cosinusos tag marad meg: &	�&�� � ����  

Ezt felhasználva a teljes x-re: 
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Végezetül t-nek x szerinti második deriválja: 

&�
&	� � 2#�����
 
�$�

1
=2∑ ���� �$� ?� �

12∑ ��� �$�  

Ezt visszaírva a t(x) egyenletébe kapjuk: 
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Használjuk ki, hogy  
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Ezekkel: 
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A zárójelben található kifejezés egy sebesség négyzet dimenziójú mennyiség, ami nem más, 

mint a rétegekben mért sebességek négyzetének az átlaga. Ezt a sebességet nevezzük RMS 

(Root Mean Square) sebességnek: 

ABC � �∑ ��
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Az RMS sebesség felhaszlálásával egy, az egyetlen rétegből álló modlehez hasonló 

kifejezéshez jutottunk: 
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Azzal a különbséggel, hogy itt a réteg sebesség helyett az N rétegre számolt négyzet-átlagos 

sebességet kell használnunk. 

 

 

 



Megjegyzendő, hogy a szeizmikában használatos a síma átlagesebesség fogalma is: 
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Ezt használjuk fel plédául a mélységtranszformációkhoz, de ezt kell használnunk a t0 

kiszámításához is. 

Miután ismerjük a menetidőgörbe alakját, visszatérhetünk a dinamikus korrekció, vagy 

másnéven NMO (Normal Move Out) korrekció definiálásához. 

Azt akarjuk elérni, hogy a korrekció után a hullámkeltés helyétől x távolságra mért szeizmikus 

hullámunk úgy nézzen ki, mintha a hullámot félúton keltettük, és ugyanott regisztráltuk volna, 

thehát a hullámkeltés és regisztrálás távolsága nulla lenne. 

Ezt a korrekciót úgy valósíthatjuk meg, hogy az x távolságban t(x) időnél regisztrált hullámalakot 

a t0 időhöz csúsztatjuk. Tehát a korrekció mértéke: 
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A fenti ábrán egy CDP gather csatornái láthatók, a dinamikus korrekcó előtt és után. Azért 

nevezzük a korrekciót „dinamikus”-nak, mert egy nem lineáris, időben változó eltolást jelent. 

Továbi érdekessége az ábrának, hogy nem minden reflexiós hiperbola vált egyenessé, ez 

különösen a mélyebbről jövő, nagyobb offseteknél figyelhető meg. A jelenség oka az a 

pontatlanság, amit akkor követtünk el, amikor a Taylor sorfejtés négyzetre emelése után 

elhanyagoltuk a másodrendűnél magasabb x hatványú tagokat. 

Az alábbi ábrák szintetikus csatorák segítségével mutatják a magasabb, 4-ed, 6-od rendű tagok 

figyelembevételének a hatását. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eredeti, szintetikus csatornák 

 

Másodfokú közelítés 

    

Negyedfokú közelítés 

   

Hatodfokú közelítés 

 

 



A gyakorlatban nem szokás a másodfokúnál magasabb közelítéseket alkalmazni. A nagyobb 

távolságoknál fellépő torzulásokat egyszerűen ki szokás nullázni. Ezt a nullázást, vagy kivágást 

„mute”-olásnak nevezik. 

 

A dinaikus korrekcióval átalakított szeizmikus csatornákon az ugyanarról a reflektáló felületről 

érkező hullámoknak egyformáknak kell lenni. Ezért a csatornákat összeadhatjuk, javítva ezzel a 

mérés megbízhatóságát. 

A következő ábrán egy CDP csoport látható korrigálatlanul, majd jobbra tőle dinamikusan 

korrigálva, majd összegezve. A leg jobboldali kép összegzett csatornák egymásutánját mutatja. 

Ezt az összegszelvényt szokás „szeizmikus időszelvény”-nek is nevezni. 

 



Meg kell ismerkednünk két további hullámtípussal, melyek rontják a szeizmikus időszelvény 

képét. Ezek az ugynevezett többszörös reflexiók és a diffraktált hullámok. 

A többszörös reflexiók nevüket onnan kapták, hogy a hullámok az egyes réteghatárok között 

többszörösen visszaverődnek. 

 

Ezek a hullámok sok esetben azonos időben érkeznek a felszínre, mint a mélyebbről jövő 

normál reflexiók, összezavarva a hullámképet. A többszörös reflexiók mindíg kisebb 

sebességgel érkeznek, mint az egyszeresen reflektáltak, mert a felszínhez közelebbi, így kisebb 

hullámterjedési sebességgel jellemzett rétegekből jönnek. 

A lenti ábra bal oldalán 3 CDP összegyűjtött csatornái láthatók. Az ábra jobb oldalán ugyan 

 



ezek a csatornák láthatók az NMO korrekció után. Jól megfigyelhető, hogy a többszörös 

reflexióknak maradt gördülete az NMO korrekció után, nyilván azért, mert sebességük 

lényegesen kisebb, mint az adott időnél beérkező normál egyszeresen visszaverődött hullámok 

sebessége. A korrekció csak az egyszeres reflexiókat egyenesíti ki. 

Ennek következtében az összegzés az azonos fázisban kévő egyszereseket erősíti, a 

többszörösöket pedig irtja. 

Az ábra középső része az összegszelvényt mutatja, ahonnan a többszörösök eltűntek. 

A többszörös beérkezések általában a tengeri méréseknél jelentenek problémát, mert a tenger 

felszíne is, és a tengerfenék is hajlamos nagy energiájú visszaverődések keltésére. 

 

Másik hullámtípus, amit még meg kell említenünk, a diffraktált hullámok. Elvileg a hullámok által 

bevilágított tér minden ponja elemi diffraktáló pont. Vannak azonban speciális alakzatok, amik az 

időszelvényeken is jól látható hullámformákat hoznak léte. Ilyenek például egyes vetőzónák 

peremei. 

A diffraktáló pontra az jellemző, hogy a hullámkeltés helye irányából beeső hullámot minden 

irányban szétsugározza. 

 

Ezért a diffraktált hullámot a beesés szögétől függetlenül minden geofon észlelni fogja. 

A fenti ábra alapján a diffrakciós menetidőgörbe egyszerűen felírható. Legyen a diffraktáló pont 

málysége z, helyezkedjen el a hullámforrástól horizontálisan z távolságra.  



Ekkor az x távolságnál mérhető menetidő: 
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Ezt az egyenletet szokás tovább komplikálni, pédául a  
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bevezetésével és behelyettesítésével, de ez a lényegen nem változtat. 

Fontos megjegyezni, hogy az irodalom ezt az egyenletet kiemelt figyelemmel kezeli és DSR 

(Double Square Root), kétszeres négyzetgyökös egyenletnek nevezi. 

A követkző ábrákon jellegzetes diffrakciós beérkezések láthatók. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Rétegsebességek kiszámítása 

A menetidőgörben NMO korrekció tárgyköréhez tartozik még a rétegsebességek kiszámítása az 

RMS sebességek felhasználásával. 

 

Tételezzük fel, hogy valamilyen módon megismertük a z1, illetve z2 mélységben található 

rétegekhez tartozó  t1 és t2 beérkezési időket és a V1 és V2 RMS sebességeket. Ki szeretnénk 

számítani a két réteghatár közötti intervallumban mérhető rétegsebességet, amit intervallum 

sebességnek is szokás nevezni. 

Az RMS sebességek definiciója szerint: 

�� � ABC_M� � ∑ ��
�M�$�∑ 
�M�$�    ,   �� � ABC_MN�� � O E� �
� � 
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�M�$��
� � 
�� � ∑ 
�M�$�  

Ahol: 


� �#
�M
�$�  

 

 



Ezekből az intervallum sebesség: 

O E� � ��
� � ��
�
� � 
�  

A fenti formulát szokás DIX formulának is nevezni. 

 

 

 


