
Migráció-2 

F-K migráció 

Az F-K migrációt először egy „józan paraszti ész” módszerként mutatta be, egy azóta már 
elfelejtett kísérletező. Nem volt nagy sikere, elsősorban azért, mert a módszer nem engedi a 
sebességfüggvényt változtatni. Sok évvel később Stolt, majd Gazdag urak dolgozták ki a 
módszert, immár a hullámegyenletre támaszkodva. 

Az eredeti ötlet igen egyszerű. Képzeljünk el egy dőlt reflexiót VL látszólagos sebességgel. Ezt a 
reflexiót a migrációnak át kellene helyezni a VL* látszólagos sebességű egyeneshez. 

 

Tételezzük fel, hogy a V sebesség azonosan egyenő eggyel. Ekkor: 
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Az módszer a V=1 m/s feltételezés miatt több sebből vérzik, de az ötlet fényes. Elkészítjük a 
kétdimenziós f-k spektrumot. Ezután minden (ω,kx) pontot egyszerűen átteszünk az (ω*,kx) 
helyre. Végül a módodított spektrumot visszatranszformáljuk a t-x tartományba és ezzel előállt a 
szeizmikus szelvény migrált változata. 

Amennyiben ezt a módszert alkalmazni szeretnénk el kell érnünk, hogy a teljes bemeneti 
időszelvény a konstans V=1 m/s –os sebességnek feleljen meg. Ezt az időszelvény egyszerű 
megnyújtásával elérhetjük. 

Tehát amit tennünk kell: 

1. Meghatározzuk a V(x,t) sebességfüggvényt 
2. Megnyújtjuk időben a szelvényt, úgy, hogy az a V=1 m/s –nek feleljen meg. (Mivel a nyújtás 
oda-vissza szerepelni fog, célszerűbb egy konstans, de a V(x,t) sebességfüggvényhez közelebb 
eső értéket választani. 



3. Elvégezzük a kétdimenziós Fourier transzformációt. 
4. Áthelyezzük az adatpontokat az új körfrekvenciáknak megfelelően. 
5. Kétdimenziós inverz Fourier transzformációval visszetérünk a (t,x) tartományba. 
6. A (2)-ben alkalmazott nyújtás megfordításával helyreállítjuk a sebességviszonyokat. 

Gyors, pontos, majdnem hibátlan eljárás. Eltűnt, majd évekkel később, mint hullámegyenletes 
megoldások egyike került elő. Az újabb verzió csak annyiban különbözik, hogy a nyújtás helyett 
a körfrekvencia tér-szerinti hullámszámmá alakítása szerepel benne, továbbá tartalmaz egy 
skálázó faktort is. Ezekről később még beszélni fogjuk. 

 

A fenti ábrán a már korábban is vizsgált időszelvény f-k migrált változata látható. Később látni 
fogjuk, hogy semmi szemmel látható lényegi különbség nincs a hullámegyenletes változathoz 
képest. 

 

A hullámegyenlet frekvencia tartománybeli felhasználásai 

A korábban már megvizsgált véges differenciák módszere tartalmaz két olyan ötletet, ami 
megszabta a fejlődés útját. Az elsö, ami a véges differenciák természetéből adódott az, hogy a 
megoldást rekurzív iterációval, dz  lépésenként kell előállítani. Elindulunk a felszínen, z=0-nál 
regisztrált P(x,z=0,t) időszelvényből és kiszámítjuk belőle a dz mélyéggel mélyebben 
regisztrálható P(x,z=dz,t) szevényt. 

A másik nagy ötlet az, hogy az így kiszámított időszelvényekből egy leképezési módszerrel kell 
meghatározni a reflektivitás függvényt. A véges differenciák módszerénél egy V(x,z) 
sebességgel lefelé haladó hullámmal való ütköztetés jelenti a leképezési eljárást, a reflektáló 
pontoknál ugyanis a lefelé és felfelé haladó hullámnak azonos fázisban, egy időben kell jelen 
lennie. 



A leképezés módszere tovább egyszerűsíthető, az úgynevezett felrobbanó reflektorok 
módszerével. 

Képzeljünk el egy megvalósítható mérést. A következő ábra felszíni G1, G2, ... GN pontjaiból 
indítsunk el egy hullámot és a visszavert hullámokat regisztráljuk ugyan azokban a pontokban. 
Ebből kapunk valamilyen t1, t2, ... tN beérkezési időket. Ezek nagysága a közeget kitöltő V 
sebességtől fog függni. 

 

Most képzeljünk el egy másik, elvi kísérletet. A felszínen továbbra is figyeljük a hullámok 
beérkezését, de most nem indítunk semmit a felszínről, hanem magát a reflektáló felületet 
robbantjuk fel. Az ábrák geometriájából látható, hogy a bejárt út ugyan az lesz, de, ha ugyan 
akkora beérkezési időket akarunk kapni, akkor a közeget fele akkora, V/2 sebsséggel kell 
kitöltenünk. 

A reflektor felrobbanása a t=0 időnél következik be. A leképezési eljárásunk ekkor a következő 
lesz. Kiszámítjuk a hullámteret dz lépésenként lefelé haladva, a sebesség felét felhasználva. 
Ennek egyszerűen vesszük a t=0 időnél felvett értékét, ez adja meg a felrobbanó reflektor 
alakját. 

Frekvencia tartományban ez további számítási egyszerüsítést eredményez. Vesszük az eredeti 
felszínen regisztrált P(x,z=0,t) függvényt. Ezt idő szerint Fourier transzformáljuk. A kapott 
komplex csatornákat x szerint is Fourier transzformáljuk, ebből kapunk egy kétdimenziós F-K 
komplex spektrumot. Elvégezzük a dz mélységgel mélyebb helyzetbe való átszámítást V/2 
felhasználásával. Visszatranszformáljuk az átszámított spektrumot az x térváltozó szerint. A 
trükk az, hogy nem kell a t időváltozó szerint inverz transzformálnunk. 

Ugyanis a leképezéshez csak a t=0 elemet kell kiszámítanunk. Ezt pedig egyszerűen a 
spektrum elemeinek összeadásával megkapjuk. Ez fogja megadni a P(x,z=dz,t=0) sort, ami az 
eredmény mélységszelvényünk z=dz-edik sora lesz. 

Még kevesebbet kell számolnunk, ha az x szerinti visszatranszformálás és a leképezés 
sorrendjét felcseréljük. 

 

 

 



 

 

Hullámfront mozgása 

 

Vizsgáljunk meg egy, a z tengelyhez képest Φ szögben, V sebességgel haladó sík 
hullámfrontot. Ekkor az ábrán A-val jelölt pontnak az x irányú sebessége 
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lesz, ami nagyobb az eredeti hullámterjedési sebességnél. Hasonlóképpen, B pontnak a z iányú 
sebessége: 
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Egy adott t időpontban a hullámfront egyenlete: 
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Ebből az időt kifejezve: 
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Ez a kifejezés azt adja meg, hogy a tér bármely (x,z) pontjában mikor lesz ott a hullámfront. Egy 
tetszőleges alakú hullámfront alakját jelölje f(t-t0), ahol t0 az előbb kiszámított időcsúszás. 
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Válasszuk a tetszőleges hullámalaknak az 
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harmonikus függvényt. Ennek a valós (cosinus) része: 
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Amikor Fourier transzformáltakkal akarunk dolgozni, definiálnunk kell a frekvenciákat. Jelölje kx 
az x változó szerinti, ky az y változó szerinti térfrekvenciát és ω az időváltozó szerinti frekvenciát. 
Ezekkel a jelölésekkel a Fourier transzformáció „mag”-ja: 
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Ennek elemeit összevetve az előbbi hullámalakkal 
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Felhasználva a közismert sin2+cos2=1 összefüggést, megkapjuk az úgynevezett diszperziós 
formulát: 
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Ez a formula az, ami lehetőséget teremt, hogy a tetszőlegesen megválasztott függvények közül 
melyik az, ami egy valódi hullámmezőt ír le. Elkészítve a függvény Fourier transzformáltját, a 
függvény akkor és csak akkor fog egy hullámmezőt leírni, ha a Fourier transzformált minden 
lehetséges kx, ky, ω-ra kielégíti a diszperziós összefüggést. 

Tovább menve, általában az az eset fordul elő a szeizmikus gyakorlatban, hogy tudjuk, hogy 
hullámmezővel van dolgunk, ismerjük a felszínen mért x és t összefüggését és a z függést 
szeretnénk megkapni. Ekkor a diszperziós összefüggést hívhatjuk segítségül. 

 

Ezek után nézzük meg ismét a véges differenciáknál már felhesznált skalár hullámegyenletet. 
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ahol x a horizontális távolság, z a mélység (lefele pozitív) és t az idő. Megadva a P(x,0,t), 
felszínen regisztrált függvényt, ami a felfele haladó hullámképnek felel meg, keressük a P(x,z,0) 
függvényt, ami a z mélység reflektivitását adja. 



Tételezzük fel, hogy a P(x,z,t) függvénynek ismerjük az x és t szerinti Fourier transzformáltját: a 
P(kx,z,ω) függvényt. Ebből az eredeti függvényt az inverz Fourier transzformációval kaphatjuk 
vissza: 
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Ezt írjuk ba a skalár hllámegyenlet fenti alakjába: 
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Ez lett a skalár hullámegyenlet x és t változók szerint Fourier transzformált változata. Itt V elvileg 
függhet x-től és z-től, de egyenlőre tételezzük fel, hogy konstans. 

Matematikából ismert, hogy a skalár hullámegyenletnek két megoldása van, egy a felfelé és egy 
a lefelé haladó hullámokra. A felfelé haladó hullámokra vonatkozó általános megoldás: 
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Ezt a skalár hullámegyenlet Fourier transzformált alakjába visszahelyettesítve azt kapjuk, hogy a 
megoldás feltétele: 
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Ezt a formulát a skalár hullámegyenlet diszperziós formulájának nevezik. A diszperziós formula 
azt adja meg, hogy a hullámszámok hogyan függnek egymástól. Így a következő megoldáshoz 
jutottunk: 
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Tehát a felszínen regisztrált P(x,0,t) hullámtér adatokból a következő módon kapjuk meg a 
P(x,z,0) reflektivitást: 

1. P(x,0,t) hullámteret t és x szerint Fourier transzformáljuk, így megkapjuk a P(kx,0,ω) komplex 
adatrendszert. 

2. A komplex adatrendszert megszorozzuk az 
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mindent áteresztő szűrővel. Ennek eredménye a komplex P(kx,z,ω) z mélységnél felvett 
hullámtér lesz (illetve annak 2D Fourier transzformáltja). 



3. ω szerint a komplex adatokat egyszerűen összeadjuk. Ez egy kx szerinti komplex adatsort 
eredményez. 

4. Az adatsort kx szerint inverz Fourier transzformáljuk. Igy kapjuk meg a P(x,z,t=0) reflektivitás 
függvényt minden x-re a z mélységben. 

A fenti egyszerű megoldás annak felel meg, amikor a V sebesség konstans. Vizsgáljuk meg 
most azt az esetet, amikor V=V(z), tehát a sebesség függ a mélységtől. Mivel P-t az 
előbbiekben nem Fourier transzformáltuk z szerint, a Fourier transzformált skalár 
hullámegyemletünk továbbra is érvényes. Ekkor a diszperziós formula a következő alakú lesz: 
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Behelyettesítéssel kiszámíthatjuk, hogy a megoldás ebben az esetben 
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lesz. 

 

A fent leírt módszer Gazdag nevéhez fűződik és, mivel fázis toláson alapul, „Phase shift” 
migrációnak nevezik. A módszernek az idők során több változata született. A problémát a 
sebességfüggvény változásának az implementálása jelenti, erre születtek különböző 
megoldások. 

 

 

 

 

 

 

 

 



A fenti ábra az itt leírt „Phase shift” módszerrel készült.

A következő ábra egy további variációt mutat be, ami „Split step” néven híresült el. A különböz
módszerek között (érdemes megnézni az el
mikor melyik módszert választja, nagyrészt egyéni izlés dolga, legcélszer
kiválasztani a területnek legjobban megfelel

 

 

„Phase shift” módszerrel készült. 

 ábra egy további variációt mutat be, ami „Split step” néven híresült el. A különböz
módszerek között (érdemes megnézni az előző verziókat is) vannak különbségek. Hogy ki, 
mikor melyik módszert választja, nagyrészt egyéni izlés dolga, legcélszerűbb próbá
kiválasztani a területnek legjobban megfelelő megoldást. 
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Végül térjünk vissza a legelőször bemutatott f-k migrációhoz. Ennek a hullámegyenleten alapuló 
megoldása „Stolt” migráció néven ismert. 

A hullámegyenletnek általános megoldása frekvencia tartományban: 
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Az időtartománybeli megoldáshoz vegyük ennek az x és t szerinti inverz Fourier transzformáltját. 
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Használjuk fel a diszperziós formulát és azt, hogy a reflektiviást p(x,z,t)-nek a t=0 időnél vett 
értéke adja. 
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Ezekkel: 
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Tehát a migrációt a következő lépésekben hajtjuk végre: 

1. Elkészítjük a t és x szerinti 2D Fourier transzformációt. 

2. Az ω változót a disperziós formula szerint áttérképezzük a kz változóba. Megjegyzendő, hogy 
V=1 esetén ez pont azt adja, mint a korábban bemutatott egyszerű módszer. 

3. Megszorozzuk az egészet a V-től, kx-től és kz-től függő szorzóval. 

4. Inverz Fourier transzformációval megkapjuk az eredményt. 

A módszer nagy problémája, hogy V-t semmilyen módon nem engedi változni. A megoldást egy 
referencia sebességhez képesti nyújtás, majd a művelet végén megfelelő inverz nyújtás jelenti. 

A következő ábra a „Stolt” migráció eredményét mutatja be. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PSPM (Pre Stack Partial Migration) és DMO (Dip Move Out) 

A két elnevezés ugyan azt az eljárást takarja. A cél: a CDP rendszer hibájának a kijavítása. 

 

A CDP rendszer nem veszi figyelembe, hogy dőlt rétegek esetén a különböző offsetű csatornák 
más-más pontból reflektálódnak. Azt sem veszi figyelembe, hogy a nem nulla offsetű 
csatornákat nem ugyan úgy kell a migráció során kezelni, mint a nulla offsetűeket. Míg a nulla 
offsetűeket elegendő egy kör, illetve gömb felületen szétszórni, addíg a nem nulla offsetűeket 
ellipszis mentén kellene. 

Ezekre a problémákra született meg egy elő-migrációs algoritmus. 

1. A csatornákat egy kezdeti sebességfüggvény segítségével NMO korrigáljuk. 

2. A csatornákat közös offset szerinti csoportokba rendezzük. 

3. Végrehajtjuk az elliptikus korrekciót. 

4. A csatornákon végrehajtunk egy inverz NMO korrekciót. 

5. A csatornákat CDP sorrendbe rendezve megismételjük a sebességvizsgálatot, majd az új 
sebességfüggvénnyel elkészítjük az összegszelvényt. 

6. Az összegszelvényt egy nulla offsetre kidolgozott migrációs algoritmussal migráljuk. 

Bonyolult eljárás, de sokan szeretik alkalmazni. Legnagyobb előnye, hogy a mérést rendezetté 
teszi, javítja a hullámkép folyamatosságát. Ez az elliptikus korrekció keverő hatásának 
köszönhető. 

 

 


