
Migráció 

A szeizmikus adatfeldolgozásban migrációnak azt az eljárást nevezzük, amikor az észlelt 
reflexiókat a keletkezési helyükre visszavándoroltatjuk. 

 

Ez a vándoroltatás egyrészt helyre teszi a dőlt reflektorokat, másrészt pontszerűvé 
összefókuszálja a diffraktáló pontokból érkezett diffrakciós hiperbolákat. 

A migrációs eljárások hosszú fejlődésen mentek keresztül. A módszer megértéséhez történeti 
sorrendben vesszük végig a különböző algoritmusokat. 

Diffrakciós összegzés 

Elsődleges célja a diffrakciós beérkezések egy pontba való összezsugorítása, de megoldja a 
dőlt rétegek problémáját is. 

A módszert összegszelvényekre találták ki, ahol az egyedi csatornák nulla offsetűeknek 
tekinthetők. Amennyiben a nulla offsetű szeizmikus csatornán t0 időpillanatban kapunk egy 
beérkezést, akkor az a V sebességtől függően egy gömbszerű felületről érkezhetett. 

 



Nem tudhatjuk, hogy a visszaverődés honnan jött, ezért a t0 időnél és x0 horizontális pozíciónál 
kapott beérkezést szét kell szórni az összes lehetséges reflektáló pontra. Amikor az összes 
szomszédos csatorna adatait is szétszórtuk, a konstruktív interferencia ki fogja választani a 
helyes pozíciót. 
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Tehát a (t0,x0) pozicóban lévő szeizmikus csatorna elemet át kell helyezni a (tM,xM) pozícióba. Az 
ílymódon végrehajtott adatáthelyezés lyukakat generálhat, ugyanis nem biztos, hogy a (t,x) sík 
minden pontjába jut áthelyezett elem. Ezért a migrációt a fordított úton kell végrehajtani. Azt kell 
megvizsgálni, hogy egy kiválsztott (tM,xM) pozícióhoz melyik (t0,x0) pozíciók adnak összetevő 
elemet. Ezáltal az eredményként előálló (t,x) sík folyamatosan fedett lesz, lyukak nélkül. 

A fordított összefüggés: 
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Ez pedig szemmel láthatóan egy hiperbóla egyenlete, nagyon hasonlít a már megismert 
menetidőgörbe egyenletekhez. 

Mivel ez egy hiperbóla, a módsztert diffrakciós hiperbólák szerinti összegzésnek szokás 
nevezni. 



A fenti ábrán egy összegszelvény látható. A továbbiakban ezt az id
felhasználni a migrációs módszerek bemutatására.

A diffrakciós összegzés szemléltetéséhez ritkítsuk meg a fenti id
válni, hogy mit is csinál az algoritmus.

A következő ábra a diffrakciós összegzés eredménye:

A fenti ábrán egy összegszelvény látható. A továbbiakban ezt az időszelvényt fogjuk 
felhasználni a migrációs módszerek bemutatására. 

A diffrakciós összegzés szemléltetéséhez ritkítsuk meg a fenti időszelvényt, így láthatóvá fog 
válni, hogy mit is csinál az algoritmus. 

 ábra a diffrakciós összegzés eredménye: 

 

őszelvényt fogjuk 

szelvényt, így láthatóvá fog 

 



Megfigyelhető, hogy az adatok hogyan kend

Végül, a következő ábra a teljes szelvény 

Észrevehetjük, hogy az eredeti id
túlmenően azonban az időszelvény felbontottsága nem lett tisztább, er

Ennek az elsődleges oka az, hogy feltételeztük, hogy a hullám bárhonnan beérkezhetett, így 
rengeteg felesleges interferenciát generáltunk.

hogy az adatok hogyan kendőnek szét a szomszédos csatornákra.

 ábra a teljes szelvény diffrakciós összegzéssel kapott változata.

Észrevehetjük, hogy az eredeti időszelvényen jelenlévő diffrakciós beérkezések elt
szelvény felbontottsága nem lett tisztább, erősen kevert képet mutat.

dleges oka az, hogy feltételeztük, hogy a hullám bárhonnan beérkezhetett, így 
rengeteg felesleges interferenciát generáltunk. 

 

nek szét a szomszédos csatornákra. 

diffrakciós összegzéssel kapott változata. 

 

 diffrakciós beérkezések eltűntek. Ezen 
sen kevert képet mutat. 

dleges oka az, hogy feltételeztük, hogy a hullám bárhonnan beérkezhetett, így 



Szokásos a diffrakciók szélességét limitálni, illetve a diffrakciók mentén súlyozást alkalmazni. A 
fenti példák 45°-os appertúrával készültek. Ez azt jelenti, hogy 45 fokos látószögön kívül nem 
engedjük az adatokat szétszóródni. Olyan súlyozást alkalmazunk, hogy az a merőlegesnél 1, a 

45 fokosnál és azon túl nulla legyen. 
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Minden esertre a probléma az, hogy 
az összegzéshez használt hiperbóla 
szimmetrikus, tehát nem fogja 
figyelembe venni a dőlésekből adódó 
irányítottságot. 

Az idők során a módszernek sok 
változata született, míg meg nem 

jelentek a hullámegyenleten alapuló módszerek, amik azután a diffrakciós összegzést teljesen 
kiszorították. 

 

Véges differenciák módszere 

A hullámegyenlet és annak sokféle változata már nagyon régóta ismert. Bevezető 
tanulmányainkban már eljutottunk a felismerésig, hogy a rugalmas hullámok mozgását a 
hullámegyenlet írja le. Az első olyan módszer, ami a felszínen regisztrált hullámképből a 
reflektorok képét a hullámegyenlet segítségével próbálta visszaállítani, a véges differenciák 
módszerén alapult. 

Mielőtt megismerkednénk a módszerrel, vizsgáljunk meg egy egyszerűbb esetet. Ennek semmi 
köze a szeizmikához, de egyszerűségénél fogva könnyebbé teszi a véges differenciákkal való 
műveletek megértését. 

Crank-Nicolson séma: 

A differenciálegyenletek véges differenciákkal történő helyettesítésekor fellép egy instabilitási 
probléma. Nézzük meg egyszerűség kedvéért a hőáram egyenletet, ami két hőtanból ismert 
alapegyenletből származik. 

Legyen egy közegünk, melyet σ hővezető képesség és C hőtároló képesség jellemez. Ekkor a H 
hőáram a T hőmérséklet távolság szerinti deriváltjával lesz arányos: 
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 A második egyenlet azt mondja, hogy a hőmérséklet csökkenése egyenesen arányos a hőáram 
divergenciájával, és fordítva arányos a hőtároló képességgel: 
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A két egyenletet összekombinálva kapjuk a következő egyenletet: 
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Vezessük be a következő jelöléseket: 
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A deriváltakat helyettesítsük véges differenciákkal: 
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Ekkor az egyenletünk a következő alakú lesz: 
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Ez az egyenlet azt mondja nekünk, hogy, amennyiben ismerjük a T-t az n-edik időpontban, 
minden k-ra, akkor az adott formulával ki tudjuk számítani, hogy mi lesz T értéke az n+1-edik 
időpontban. Ez így szép is lenne, de instbilitási problékákat okoz, hogy míg az x szerinti 
deriváltat pontosan an n-edik időponthoz számítjuk ki, az idő szerinti derivált valójában az n és 
n+1-edik időpont közé esik. Emiatt egy féloldalas megoldást kapunk, ami a hullámhossz 
rövidülésével rohamosan instabillá válik. 

Erre nem jelent megoldást az sem, ha a differenciát az n+1 és n-1-edik mintából számítjuk, 
ezzel ugyanis a hullámhossz rövidülésével ez még gyorsabban okoz instabilitást, főleg a 
mintavételi törvény megsértése miatt. 

A megoldást a Crank-Nicolson séma (vagy formula) adja. Itt az egyenlet jobboldalát két részből 
állítjuk össze: 
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Ez az egyenlet, melynek mindkét oldala az n+1/2 időpontra vonatkozik, teljes stabilitást biztosít. 

Problémát jelent, hogy az n+1-edik időpont a jobboldalon is szerepel, igy T-nek az n+1-edik 
időpontban való kiszámítása bonyolultabb lesz. Átrendezve: 
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A jobboldalon álló mennyiség ismert. Jelöljük ezt D-vel, n és k indexekkel. 

� �!#$"#$ � �2 � 1
�!"#$ � �!%$"#$ � &!" 

Ezt mátrix formában is felírhatjuk: 
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Amint azt később látni fogjuk, ez a tridiagonális egyenletrendszer egyszerűen megoldható. 

Lényege a Crank-Nicolson sémának, hogy az az n+1/2-edik időponthoz egy mindenkor stabil 
megoldást eredményez. 

Nézzünk meg egy teljesen általános alakot: 

/!�!#$ � 0!�! � �!�!%$ � &! 

Definiáljunk két segédegyenletet, melyekben az új paraméterek, Ek és Fk egyenlőre 
ismeretlenek: 

�! � 1!�!#$ � 2! , é�        �!%$ � 1!%$�! � 2!%$  
Irjuk be Tk-1-et az általános alakú egyenletbe: 

/!�!#$ � 0!�! � �!�1!%$�! � 2!%$
 � &! 

/!�!#$ � �0! � �!1!%$
�! � �!2!%$ � &! 

�! � � /!0! � �!1!%$ �!#$ � &! � �!2!%$0! � �!1!%$ 

Látjuk, hogy ez pontosan olyan alakú, mint az első segédegyenletünk. Az együtthatók egyenlővé 
tételével kaponk egy rekurziós formulát. 

1! � � /!0! � �!1!%$    é�   2! � &! � �!2!%$0! � �!1!%$ 

Elindulva a megfelelő határfeltételekből, az általános alakú tri-diagonális egyenletrendszer 
megoldható. 

 

Ezek után térjünk vissza a szeizmikához. Kezdjük az úgynevezett „skalár” hullámegyenlettel. 
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A fenti hullámegyenlet leírja egy hullámnak az (x,z) síkon a t időben való mozgását. P(x,z,t) 
megadja a nyomáshullám képét tetszőleges (x,z) helyen és t időben. 

A szeizmikus időszelvény a z=0-nál, a felszínen mért hullámkép, a mérésben szereplő  
xmin < x < xmax helyeken, t = 0...tmax időben. 

A szeizmikus adatok hullámegyenlettel való leírásához kellett egy jó ötlet. Ez az ötlet az volt, 
hogy bontsuk fel a teljes hullámképet két komponensre, lefele haladó és felfele haladó 
hullámtérre. 

Szeizmikus összegszelvények esetén 
feltételezzük, hogy a lefelé induló hullám 
egy síkhullám. Ezt a nulla offsetűség és az 
összegzés indokolja. 

Vizsgáljunk meg a következő ábrákon 
három kiválasztott pontot, mintha ott külön-
külön észlelnénk a „Down” lefele haladó, és 
az „Up” felfele haladó hullámot. 

 

Amikor közvetlenül a felszín alatti pontból 
figyeljük a hullámokat, előszőr a lefele 
haladó hullámot fogjuk érzékelni és csak 
sokkal később látjuk meg a felfele jövő 
hullámot. 

 

 

 

Amikor a megfigyelési pontunk a reflektáló 
felület közvetlen közelében van, a lefele 
haladó és a reflektált, felfele haladó 
hullámok közel egyidőben jelennek meg. 

 

 

 



Amikor a reflektáló felület alá kerülünk, a felfele jövő hullámmal már egyáltalán nem fogunk 
találkozni. 

Ez a felismerés adta az ötletet a reflekáló felület leképezéséhez. A felszínen regisztrált, tisztán 
felfele jövő hullámokat tartalmazó szeizmikus időszelvényt átalakítjuk olyanná, mintha azt a 
z=dz mélységben regisztráltuk volna. Ugyan akkor a felszínről elengedünk egy lefele haladó 
síkhullámot. Megfigyeljük a két hullámkép egymáshoz képesti helyzetét. Akkor lesz a z 
mélységben egy reflektáló felület, ha a két hullám a z mélységben azonos fázisba kerül. 

A feladat megoldásához nem kell mást tennünk, mint a felszínen regisztrált P(x,z=0,t) 
nyomásfüggvényt áttranszformálni a P(x,z=dz,t) függvénnyé. A feladatot, mivel dz lépésenként 
lefele haladunk, lefelé folytatásnak nevezik. 

Vezessünk be egy kordináta transzformációt: ültessük rá a kordinátarendszert lefele haladó 
hullámra. Vezessünk be x, z, t helyett új x*,z*,t* kordinátákat. 

	5 � 	, 45 � 4, �5 � � � 4� 

ahol V egy, a környezetében átlagolt, sebesség, amiről feltételezzük, hogy helyileg állandó. 

Készítsük el a deriváltakat: 
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�	5�� � 0, �45�� � 0, ��5�� � 1 
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Ezeket felhasználva hullámegyenletünk a következő alakú lesz: 
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Mivel V a V(x,z)-nek a helyileg átlagolt változata, feltételezzük, hogy annak ellenére, hogy 
megengedjük a változásukat, egy egy konkrét helyen közel egyenlőek. 

Térjünk át a deriváltak alsó index-szel való jelölésére: 

388 � 399 � 2� 3:9 � 0 

Vegyük figyelembe, hogy a kordinátarendszerünket ráültettük a lefele haladó hullámra. Ez azt 
jelenti, hogy a z-beli változást nem fogjuk észrevenni: 

399 ; 0 

ami végül maradt: 

3:9 � �2 388 

Vezessük be a 
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jelülést. Jelöljük továbbá T-vel az x szerinti második deriváltat képező mátrixot: 
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és legyen: 
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Ekkor a véges diferenciákkal felírt egyenletünk: 

@3A#$"#$ � 3A"#$B � �3A#$" � 3A"
 � �>�@3A#$"#$ � 3A"#$ � 3A#$" � 3A"B 
Átrendezve: 

3A#$"#$ � >�3A#$"#$ � 3A"#$ � 3A#$" � 3A" � >�@3A"#$ � 3A#$" � 3A"B 
ahol i az idő (t), n pedig a mélység (z) indexe. A Crank-Nicolson sémánál bemutatott módszerrel 
az ismeretlenek meghatározhatók. 

 

Tehát végeredményként kaptunk egy rekurziós formulát, mellyel az n-edik mélységben ismerve 
a hullámteret kiszámíthatjuk az n+1-edik mélységben mérhetőt. Kezdetben van egy felszínen 



regisztrált P(x,z=0,t) hullámterünk. Ebb
jövő hullámteret jelenti, amit dz mélységben tudnánk
kiszámítjuk a z=2dz, z=3dz, ... stb mélységekben az ott regisztrálható hullámtereket.

Van mégegy feladatunk, az n
hullámmal való összehasonlítása. A lefelé halad
folytatott P(x,z=ndz,t) síkból ki kell vágnunk a V(x,z=ndz) által meghatározott szeletet.

A kivágott szeleteket z szerint egymás után téve megkapjuk a migrált mélységszelvényt, t 
szerint összerendezve megkapju

A következő ábrán a véges differencák módszerével készített migrált id

nk. Ebből kiszámítjuk a P(x,z=dz,t) hulláteret. Ez azt a felfele 
 hullámteret jelenti, amit dz mélységben tudnánk regisztrálni. A következ

kiszámítjuk a z=2dz, z=3dz, ... stb mélységekben az ott regisztrálható hullámtereket.

 

Van mégegy feladatunk, az n-edik mélységben kiszámított hullámtérnek a lefele haladó 
hullámmal való összehasonlítása. A lefelé haladó síkhullám v(x,z) sebességgel halad. A lefelé 
folytatott P(x,z=ndz,t) síkból ki kell vágnunk a V(x,z=ndz) által meghatározott szeletet.

A kivágott szeleteket z szerint egymás után téve megkapjuk a migrált mélységszelvényt, t 
szerint összerendezve megkapjuk a migrált időszelvényt. 

 ábrán a véges differencák módszerével készített migrált időszelvény látható.

l kiszámítjuk a P(x,z=dz,t) hulláteret. Ez azt a felfele 
regisztrálni. A következő lépésben 

kiszámítjuk a z=2dz, z=3dz, ... stb mélységekben az ott regisztrálható hullámtereket. 

edik mélységben kiszámított hullámtérnek a lefele haladó 
ó síkhullám v(x,z) sebességgel halad. A lefelé 

folytatott P(x,z=ndz,t) síkból ki kell vágnunk a V(x,z=ndz) által meghatározott szeletet. 

A kivágott szeleteket z szerint egymás után téve megkapjuk a migrált mélységszelvényt, t 

szelvény látható. 

 


