
Eddigi tanulmányaink alapján már egy sor, a szeizmikában általánosan használt műveletet el 
tudunk végezni. 

Kezdjük a sort a menetidőgörbékről, illetve az NMO korrekcióról tanultakkal. A következő ábrán 
egy 24 csatornából álló közös mélységpont szerint összerendezett csatorna-csoport látható. 

 

 

Próbáljuk meg meghatározni a reflexiók görbülete alapján a szeizmikus hullámterjedési 
sebességet. 

Próbálkozzunk. Tételezzük fel, hogy a sebesség 1800 m/s. Hajtsuk végre az NMO korrekciót 
ezzel a sebességgel. 

1800 m/s 

 

A további ábrákon 2000, 2200, 2400, 2600, 2800 és 3000 m/s sebességekkel próbálkozunk. 



2000 m/s 

2200 m/s 

2400 m/s 

 



2600 m/s 

2800 m/s 

3000 m/s 

Az ábrákon nyilak jelölik azt a beérkezési időt, akol a reflexiós menetidőgörbéket az NMO 
korrekció „kegyenesítette”. Ezek alapján összeállíthatunk egy sebesség függvényt. 



Beérkezési idő (ms) Sebesség (m/s) 
700 1800 

1000 2000 
1600 2200 
2200 2400 
2500 2600 
2700 2800 
3000 3000 

 

A fenti sebességfüggvény felhasználásával elkészíthetjük a végleges NMO korrekciót, ez látható 
a következő ábrán. 

 

A fenti eljárással meghatározott sebességfüggvényt „Stacking sebesség”-nek szokás nevezni. 
Az elnevezés alapja az, hogy ennek a sebességfüggvénynek a felhaszlálásával kapjuk a legjobb 
CDP-nkénti összeget, illetve összegszelvényt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Természetesen az ipari alkalmazás során nem kell a fent bemutatott próbálkozásokkal 
vesződnünk. Kész számítógépes programok állnak rendelkezésre, mellyek segítik a 
sebességfüggvény optimális kijelölését. Az alábbi ábra egy példa a sok lehetséges megoldás 
közül. 

 

A fenti ábra 13 szomszédos, egyenként 24-szeres fedésű CDP felhasználásával készült. Az 
ábra bal oldalán az azonos offsetenként (hullámkeltési pont - geogon távolság) átlagolt 
csatornák láthatók.  

Az ábra jobb oldala a 13 szomszédos CDP összegszelvény darabkáit mutatja, különböző NMO 
korrekciós sebességek alkalmazásával. Az összegzés egy, a hasonlóság mérésén alapuló 
súlyozással történik. Ezt az ábra darabot CVS-nek (Constant Velocity Stack, vagy Scan) szokás 
nevezni. 

Az ábra középső része a súlyozó együtthatók számításakor használt koherencia mértéket 
mutatja. A maximumokat kijelölve kapjuk a sebesség függvényt. Ezt az ábrát „sebesség 
spektrum”-nak (Velocity Spectra) szokás nevezni. 

 

 

 

 



Eddigi ismereteink felhaszálásával próbáljunk meg egy egyszeres fedés
A következő ábra hét, egymást átfed
táblázatból látszik, az egymás utáni mérések 50%
reflektáló felület lefedettséget eredményez.

elhaszálásával próbáljunk meg egy egyszeres fedésű időszelvényt gyártani. 
 ábra hét, egymást átfedő 24 csatornás felvételt mutat. Amint az a mellékelt 

táblázatból látszik, az egymás utáni mérések 50%-ban átfedik egymást, ami folyamatos 
ó felület lefedettséget eredményez. 

őszelvényt gyártani. 
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ban átfedik egymást, ami folyamatos 

 



SP 181.5 GF 194 216 CDP 375 397

SP 193.5 GF 206 229 CDP 399 422

SP 203.5 GF 217 239 CDP 420 442

SP 215.5 GF 228 251 CDP 443 466

SP 225.5 GF 240 261 CDP 465 486

SP 237.5 GF 250 273 CDP 487 510

SP 249.5 GF 262 285 CDP 511 534  

 

Tételezzük fel, hogy ismerjük a stecking sebesség függvényt (amit például meghatározhattunk 
az előbb bemutatott módszerrel). Hajtsuk végre az NMO korrekciót. 



Az egymás után tett felvételek kiadják az egyszeres fedéskiadják az egyszeres fedésű időszelvényt. 

 



Az eredeti mérés 12-szeres fedéssel készült, ebb
következő ábra a teljes, 12-szeres fedés

 

 

szeres fedéssel készült, ebből vágtuk ki az egyszeres fedés
szeres fedésű szelvényt mutatja. A minőségjavulás szemmel látható.

 

l vágtuk ki az egyszeres fedésű példát. A 
ségjavulás szemmel látható. 



Térjünk át a Fourier transzformáltak, illetve a frekvenciák tanulmányozására. Elsőnek nézzük 
meg, hogy működik a frekvencia szűrés. A következő ábra egy összegszelvény darabot, illetve 
ennek az átlagolt frekvencia spektrumát mutatja. 

 

 

 

 

 

 



A bemutatott időszelény szakasz frekvencia szűrését a következő lépésekkel tudjuk 
végrehajtani: 

1. Megtervezzük a szűrőt, frekvencia tartományban. 
2. Elkészítjük az első csatorna Fourier transzformáltját. Ez egy komplex adatsor lesz. 
3. Összeszorozzuk a komplex adatsort a szűrővel. 
4. Az eredményt inverz Fourier transzformáljuk. Ez adja az eredményt, a szűrt szeizmikus 

csatornát, időfüggvényként. 
5. Ismétejük az eljárást (2)-től, amíg az összes csatorna el nem fogy. 

Az alábbi ábrákon két, szabadon választott frekvencia szűrés eredménye látható. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Készítsük el szeizmikus csatornák amplitúdó spektrumait. Az amplitúdó spektrum úgy készül, 
hogy vesszük a csatorna Fourier transzformáltját, ami egy komplex számsor. A komplex számok 
abszolút értéke adja az amplitúdó spektrumot. 

 

 
 

 

 

 

 



Készítsünk két változós amplitúdó spektrumot. Itt először az idő változó mentén készítjük el a 
csatornák Fourier transzformáltjait (komplex értékek). Ezután ennek a komplex értékű 
adathalmaznak elkészítjük az x változó szerinti Fourier transzformáltjait és vesszük a komplex 
értékek amplitúdóit. Ez adja a két változós amplitúdó spektrumot. 

 

 

 

 



 

Megfigyelhetjük a függvény szimmetriáját és periódicitását. A berajzolt egyenesek 1000, 2000, 
3000, 4000 és 5000 m/s látszólagos sebességnek felelnek meg. Láthatjuk, hogy az 1500 m/s 
körüli tartományban találunk egy erőteljes összetevőt, melynek a mintavételezése nem volt 
helyes. Átfordul a következő periódus mezőkbe és ott ismétlődik. 

Ez az összetevő a direkt hullámnak felel meg. 

Időtartományban a látszólagos sebességet az x távolság és a t 
beérkezési idő hányadosa adja. Az azonos sebességű pontok az 
x-t síkon egy egyenes mentén helyezkednek el (x = V t).  

Az f időfrekvencia és k térfrekvencia síkon ezt így módosul: 
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ami szintén egy egyenes egyenlete. 



A korábbiakban megismerkedtünk a konvolúció fogalmával. A frekvencia tartmányban tervezett 
szűrési műveleteket időtartományban konvolúcióval hajthatjuk végre. 

Mielőtt tovább folytatnánk tanulmányainkat meg kell ismerkednünk egy további fontos 
fogalommal, a korrelációval. Ezen belül is a keresztkorrelációval és az autokorrelációval. 

Az a(t) és a b(t) függvények korrelációja definíció szerint: 
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Láthatjuk, hogy ez hasonló a korábban már megismert konvolúcióhoz, avval a különbséggel, 
hogy egyik függvényt sem fordítjuk vissza. Két különböző függvény összehasonlításakor 
kereszkorrelációról beszélünk. Egy függvény önmagával való korrelációja az autókorrelációt 
adja. A keresztkorreláció két függvény hasonlóságát méri, illetve két, egymáshoz valamennyire 
hasonlító függvény esetén a két függvény egymáshoz képesti időbeli eltólását mutatja. Az 
autókorreláció nem más, mint a függvény amplitúdó spektrumának az inverz Fourier 
transzformáltja. 

Nézzünk néhány számpéldát: elsőnek két függvény keresztkorrelációját. 

 



Láthatjuk, hogy a két függvény felcserélésével a keresztkorreláció invertálódik. 

Autókorreláció: 

 

Végül, emlékeztetőül, összehasonlításként nézzük meg az előbbi két függvény konvolúcióját is. 

 

 

 


