
Különleges eljárások 

Tau-p transzformáció, slant stack, Radon transformáció 

 

Egy tetszőleges (t,x) szeizmogrammnak a (τ,p) transzformáltja úgy készül el, hogy a 
szeizmogramm adatait a 
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egyenesek mentén összeadjuk és az összeget a (τ,p) ponthoz rendeljük. A reflexiós 
szeizmogrammon hiperbolának látszó beérkezések a (τ,p) síkon ellipszisek lesznek. 

 



A transzformáció megfordítható, a  adatrendszerből is visszaállítható a (t,x) reflexiós 
szeizmogramm. Erre mutat példát a következő ábra. 

 

A következő ábra jelölései szerint: 

 



az eredeti (t0,x0) pont a (τ,p) síkon a sík (τ1,p1), (τ2,p2), (τ3,p3) ... pontjaihoz adott járulékot. Tehát 
visszaállítani is ezekből a pontokból kell. Ez azt jelenti, hogy a (t0,x0) pont visszaállítását a 

� � �	 
 �	� 

egyenes menti összegzés eredményezi. 

Az oda-vissza transzformálás nem adja vissza teljes egészében az eredeti adatrendszert, de 
mivel a visszatranszformáció előtt általában szűréseket, nem lineáris adatkivágásokat szoktak 
végrehajtani, a különbséget nem tekintik hibának. 

A ferde egyenesek menti összegzést nevezik „slant stack“-nek is. Ezt általában az eredeti, 
hullámkeltési pont szerint összerendezett csatornákon végzik, ferde hullámok szimulációja 
céljából. Ide tartozik még az az eljárás is, amikor szomszédos hullámkeltési pontok azonos 
észlelési ponthoz tartozó csatornáit időkésleltetéssel adják össze, ezzel ferdén lefelé induló 
hullámteret generálva. 

A τ,p transzformáció speciális változata a „Radon“ transzformáció, illetve a „Radon“ 
transzformálton végrahajtott szűrés. Több változata létezik, ebből kettő közismertebb. Az első 
esetben az összegzést parabolák mentén, a második esetben hiperbolák mentén végzik. 

Eredetileg a látszólagos sebességek szerinti szűrések céljára dolgozták ki a fenti módszereket. 
Különösen a t=0 –ból induló direkt és egyéb felszíni hullámok kiirtása egyszerű, ezek ugyanis a 
(τ,p) síkon a  τ=0 környezetben koncentrálódnak. Valószínűleg azért, mert a 
visszatranszformáció nem tökéletes, az eredeti célra nem sokat használták egyik módszert sem. 

Viszont, van egy nagyon kellemes hatása az oda-vissza transzformálásnak. A gyakorlati életben 
a szeizmikus mérések során mindíg keletkeznek hibás, nulla, „dög“, vagy teljesen zajos 
csatornák. Ezeken csak a csatorna teljes kihagyásával lehet segíteni. Ezektől a kihagyásoktól 
viszont az összes, az adatok folytonosságát kihasználó eljárások (például a migrációk) 
megvadulnak. 

A hiányzó „lyukak“ kipótlására az oda-vissza transzformáció autómatikus lehetőséget ad. 

 

VSP 

A VSP (Vertical Seismic Profile) az úgynevezett „Check shot“, vagy ahogy itthon nevezték, 
„Szeizmokarotázs“ módszerből alakult ki.  

A „Check Shot“ célja a fizikai réteghatárok és a szeizmikus időszelvény egymáshoz illesztése, 
mélyfúrásokban végzett hullámterjedési idő mérésével. 

Leengednek a fúrólyuk legaljára egy geofont (hidrofont). A felszínen, a fúrólyuk közelében 
keltenek egy hullámot és megmérik, mennyi idő alatt jut el a geofonig. Ezután a geofont 
valamennyivel feljebb húzzák és a mérést megismétlik. Igy egy teljes út-idő görbe áll elő, amit fel 
lehet használni a szeizmikus időszelvény mélységtranszformációjához. Szokás az is, hogy a 



geofont pontosan egy-egy jellegzetes réteghatárhoz helyezik el, így megkapják, hogy az onnan 
érkező reflexiónak a szeizmikus időszelvényen milyen időpontban kell látszani. 

Ezekhez a mérésekhez a legegyszerűbb geofont és regisztráló berendezést szokás használni, 
mivel semmi másra nincs szükség, mint az első beérkezés időpontjának felismerésére. 

A VSP ennek a módszernek a továbbfejlesztése. A továbbfejlesztés legfontosabb eleme, hogy 
jó minőségű lyuk-geofont, esetleg geofon füzért használnak, továbbá, hogy nem csak az első 
beérkezést, hanem a teljes hullámképet regisztrálják. 

 

Az első beérkezések kijelölése után kiszámíthatjuk a hullámterjedési sebességeket. A következő 
feladat az offset korrekció. A hullámkeltés (fizikai okokból) mindíg a fúrólyuktól valamekkora 
távolságban történik. Olyan korrekciót kell végrehajtanunk, ami a mért beérkezési időt átalakítja 
olyanná, mintha a hullámkeltés is és az észlelés is a KB szintjén történt volna. 

A korrekció kiszámításához felhasználhatjuk reflexiós menetidőgörbe ismereteinket. Az offset 
kétszeres megnyújtásával és a reflektáló felületre való tükrözéssel az ismerős elrendezéshez 
jutunk. A vertikálisra korrigált beérkezési idő: 
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Ez a hullámkeltési pont magasságára vonatkozik. Ezt tovább kell korrigálnunk a KB szintjére: 
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ahol E a KB, illetve a hullámkeltési pont magasságát jelöli, V0 pedig a felszínen mért 
sebességet. 



 

A baloldali kép a lefele menő hullámokat mutatja, a jobboldali a felfelé menőket. Ezeket úgy 
választhatjuk szét, hogy a csatornákat eltóljuk egyszer felfelé az első beérkezés idejével, majd 
lefelé az első beérkezs idejével. 

A felfelé tolás után a lefele menő hullámok vízszintes helyzetbe kerülnek. Egy irányszűréssel és 
egy prediktív jellegű dekonvolúcióval a lefele menő hullámalak leválasztható. 

 

A lefelé tolás után a felfele jövő hullámok kerülnek vízszintes helyzetbe. Ezeket szintén egy 
irányszűréssel emelhetjük ki. Ez a kép még tartalmazza az egyszeres és a többszörös 
reflexiókat is. Itt, ellentétben az előbbivel „spike“ jellegű dekonvolúciótól várhatunk eredményt. 



 

Az egyszeresek azok, amik közvetlenül az első beérkezésből indulnak lefelé. Ezeket az 
úgynevezett „corridor stack“-kel gyüjthetjük össze. 

 

A „corridor stack“ eredménye közvetlenül összehasonlítható a szeizmikus időszelvénnyel. 

A VSP-nek három verziója létezik. Az első a fent már leirt zéró (vagy kicsi) offsetű VSP. Ennek 
célja a szeizmikus időszelvény és a mélyfúrás rétegsorának az összeillesztése. 

Második változat a nem nulla (vagy nagy) offsetű VSP. Ennek célja a fúrólyuk melletti környezet 
bemérése. 

Harmadik változat a „walk away“ VSP. Ebben az esetben a geofon állandóan a fúrólyuk legalján 
van és a hullámforrás távolodik el a fúrólyuktól, illetve vándorol a fúrólyuk környezetében. Ekkor 
a cél a geofon alatti rétegek feltérképezése. 

 



Egy további példa: 

 



Attribútumok 

Szeizmkus attribútumoknak nevezik a pillanatnyi fázist, pillanatnyi frekvenciát és a burkoló 
(envelope) csatornát. 

Az attribútumok előállításához a Hilbert transzformációt használják. Egy időfüggvény Hilbert 
transzformálása az eredeti függvény minden frekvencián való 90 fokos fázistolását jelenti. Ezt 
időtartományban konvolúcióval állíthatjuk elő, de a frekvenciatartománybeli megoldás 
egyszerűbb. 

Legyen a Hilbert transzformálandó függvényünk a(t). Képezzünk ebből egy komplex csatornát, 
úgy, hogy a képzetes rész helyére nullát teszünk. Ennek a Fourier transzformáltja egy 
RE(f)+jIM(f) komplex függvény lesz. 

Cseréljük meg az időtartománybeli valós és képzetes részeket. Ennek Fourier transzformáltja 
IM(f)+jRE(f) lesz. Hajsuk végre a 90 fokos fázistolást, így RE(f)-jIM(f)-et kapunk. 

Adjuk össze a kettőt, ez 2RE(f)+0-át eredményez. Ennek inverz Fourier transzformáltja a(t)+jb(t) 
lesz, ahol b(t) a(t)-nek a 90 fokos fázistólt változata. 

Tehát az eljárás: 

1. A szeizmikus csatornát Fourier transzformáljuk. 

2. A transzformált valós részét 2-vel megszorozzuk, a képzetes részt kinullázzuk. 

3. Inverz Fourier transzformáció után a valós rész az eredeti csatornánkat fogja tartalmazni, míg 
a képzetes rész a Hilbert transzformáltat. 

A pillanatnyi fázist a valós és képzetes rész által definiált fázis jelenti. Mivel ezt nehéz ábrázolni, 
a fázis cosinusát szokták képezni. A pillanatnyi fázis cosinusát időszelvényként ábrázolva egy, 
az eredeti időszelvénynél folyamatosabb ábrát kapunk, amit a kiértékelők szeretnek használni. 

A pillanatnyi frekvencia a fázis idő szerinti deriváltja. Eredetileg a gáztartalom kimutatására 
akarták használni, ott ugyanis a frekvenciának elvileg csökkennie kellene. Gyakorlatban nem 
vált be, inkább csak a sztratigráfiai egységek elkülönítésére használható. 

Envelope, vagy burkoló a komplex szám abszolút értéke. Ez a függvény megadja az eredeti 
időfüggvény burkoló görbéjét. Elsősorban a „Bright spot“-ok kiemelésére alkalmas. 

A következő ábrákon egy időszelény darabon láthatók a felsorolt változatok. 

 

 

 

 



 

Eredeti időszelvény    Instantaneous Phase (Cos) 

 

 Instantaneous Frequency     Envelope 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AVO (Amplitude Versus Offset) 

Az eljárás a következő felismerésen alapul. Egy adott szög alatt beeső P hullám a reflektáló 
felületen négyfelé oszlik: visszavert P, visszavert S, átmenő P és átmenő S hullámra. Mi a 
regisztrált szeizmogrammon a visszavert P hullámot találjuk. A regisztrált P hullám amplitúdója 
függ attól, hogy a másik három hullám mekkora részt visz el. Az S hullámokra eső rész függ a 
beesés szögétől és a réteghatáron található rugalmas tulajdonságoktól. 

Eredetileg Zöplitz dolgozott ki egy négyismeretlenes egyenletrendszert a négy hullám 
amplitúdójának a leírására. Ezt már láttuk a rugalmas hullámok tanulmányozásánál. Ezt a 
bonyolult egyenletredszert többen egyszerűsítették. 

Shuey egyszerűsítése (további egyszerűsítésekkel) egy  

R(q) = R0 + GR * sin2(q) 

alakú egyenlethez vezetett, ahol q a beesési szög, R(q) a q szög alatt regisztrált hullám 
amplitúdó, R0 a nulla szöghöz tartozó amplitúdó, amit „intercept“ néven is emlegetnek, GR 
pedig (gradiens) a beesési szöggel arányos amplitúdó változás. További fontos tény, hogy GR 
egyenesen arányos a reflektáló felületen mérhető Poisson állandó különbségével. Ez a 
gázelőfordulások direkt kimutatására alkalmas. 

 

 

 



A való életben nem a beesési szögtől, hanem az offsettől való függést mérjük. Ezt a 
sebességfüggvény ismeretében számíthatjuk át szögfüggésre. 

 

A fenti ábra néhány kőzet Poisson álladóját mutatja. Látható, hogy homokkövek esezén a 
gáztartalom jelentős változást eredményez, de esetenként a mészkövekben is felismerhető a 
különbség. 

A következő ábrán egy ismert gázelőfordulás AVO anomáliája látható. 

 

 



Flat spot, bright spot 

A következő ábra a gáztartalmú lencsék tipikus hullámképét mutatja. Jellegzetes, hogy a 
gáztartalom miatti sebességcsökkenés a lencse szélein fázisfordulást eredményez. Ugyan akkor 
a gázlencse aljáról kapott reflexió amplitúdója többszöröse lehet a normálisnak. 

A megnövekedett amplitúdót „bright spot“-nak, a gáz alján található gáz-víz, vagy gáz-olaj 
kontaktusról érkező reflexiót, mivel az általában lapos, „flat spot“-nak nevezik. 

 

A következő ábra egy közismert hazai gázelőfordulás reflexiós képét mutatja. 

 

 

 

 

 



Vetőfelismerés koherencia mérés alapján 

Ez az eljárás kifelyezetten a 3D-s szeizmika esetén működik, 2D esetén a rendelkezésre álló 
adatmennyiség nem elegendő. 

Az eljárás első lépcsőjében megvizsgáljuk a 3D-s kocka minden IN-line-ját és CROSS-line-ját. 
Rövid időablakok felhasználásával meghatározzuk a dőléseket. Megjegyezzük azokat a 
pontokat, vonalakat, ahol ez a meghatározott dőlés hirtelen változik. 

Ezután vesszük a kocka minden időszeletét és megvizsgáljuk, hogy az időszeleten egy-egy pont 
mennyire hasonlít a szomszédaihoz. Megjegyezzük azokat a helyeket, ahol a hasonlóság kicsi. 

A kettőt összekombinálva megkapjuk azokat a helyeket, ahol valamilyen folytonossági szakadás 
található a hullámok alakjában. Ezek a helyek vetőkkel, eltemetett csatornákkal állnak 
kapcsolatban. 

A következő ábrán egy CROSS-line menti dőlés-változás szelvény és az összekombinált 
szakadási pontoknak egy konstans idő-szelete látható.  

 

Az idő-szelet komplex vetőrendszert tár fel, amit nem biztos, hogy a normál időszelvényeken 
észre lehetett volna venni. 



A következő ábrán egy csatorna rendszer hagyományos szeizmikus képe és koherencia képe 
látható. 

 

A fenti eljárást a Coherency Technolgy Company szabadalmaztatta 1996-ban, több koherencia 
mérő képlettel együtt. Igy védetté vált a közismert szórás számítás, semblance, ... stb, ami 
alapján sok geofizikai céget perbe fogtak. 

Az eljárás nagy előnye, hogy előzetes szeizmikus kiértékelés, értelmezés nélkül, még az 
értelmezés előtt alkalmazható. Tehát az értelmezést egy jól meghatározható vetőrendszer 
ismeretében lehet elkezdeni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Simulated annealing, a kristályosodás modelezése. 

A feladat: a szeizmikus összegcsatorna felhasználásával elő szeretnénk állítani az akusztikus 
impedanciát. 

Feltételezve, hogy a szeizmikus összegcsatorna amplitúdói arányosak a reflexiós 
koefficiensekkel, a következő eljárással próbálkozunk. 

1. Veszünk egy közelítő intervallumsebesség függvényt és egy konstans sűrűséget. A 
sebességeket első közelítésben számíthatjuk a stacking sebességekből. Számítunk egy 
akusztikus impedanciát a sebességek és a sűrűség szorzatából. 

2. Az akusztikus impedanciából kiszámítjuk a reflexiós koefficienseket. A reflexiós koefficiens 
sorozatot esetleg konvolválhatjuk egy wavelettel, hogy jobban hasonlítson az eredeti szeizmikus 
összegcsatornára. Ennek kellemes stabilizáló hatása tud lenni. 

3. Összehasonlítjuk az előbb elkészített modelcsatornát az eredeti szeizmikus csatornával. Az 
összehasonlítás mérésére egy úgynevezett „objektív” függvényt használunk. Ez lehet például a 
két összehasonlítandó csatorna adatai különbségének a nyégyzetes összege. 

A feladat ennek az „objektív” függvénynek a minimalizálása. Mivel a változó paraméterek száma 
több ezer lehet, a szokásos legkisebb négyzetes módszerek nem jöhetnek számításba. 
Jellemzően az optimalizáló eljárásoknak az a legnagyobb problémájuk, hogy, ha rátalálnak egy 
lokális optimum megoldásra, akkor leragadnak ennél és nem veszik észre, hogy lehet egy jobb, 
globális optimum megoldás is. 

A lassan lehülő anyag kristályosodását vesszük példaképnek. Itt a kialakuló kristályszerkezet 
darabkái valamilyen módon összeállnak, de mivel a hőmérséklet kezdetben még nagy, ki is 
tudnak ugrani a helyükről. Elsősorban a rosszul elhelyezkedő elemek szeretnek kiugrani, de 
nem kizárt egy jól behelyezkedett elem kiugrása sem. Ahogy a hőmérséklet csökken, az ugrálás 
egyre kisebb lesz. Ez az ugrálás ad lehetőséget arra, hogy a folyamat ne merevedjen le egy 
kezdeti, stabilnak látszó, de rossz megoldásnál. 

Tehát folytatva: 

4. Rendezetlen, véletlen számokat adunk a sebességfüggvény minden mintájához. Újra 
kiszámítjuk az akusztikus impedanciát, majd a reflexiós koefficienseket (amiket esetleg az 
előbbiek szerint meg is szűrünk). 

5. Kiszámítjuk az új „objektív” függvényt és összehasonlítjuk a régivel. 

6. Megtartjuk a változásokat feltétel nélkül, ha az „ojektív” függvény értéke javult (kisebb lett). 

7. Most jön a trükk: akkor is megtartjuk a változásokat, ha az „objektív” függvény csak kicsit 
romlott. Hogy mit jelent az, hogy „kicsit”, azt egy, a hőmérséklettel analóg paraméterrel 
szabályozzuk. Kezdetben nagyobb romlásokat is megengedünk, de ahogy a hőmérséklet hűl 
(egyre kisebb lesz), az elfogadási kritériumot szigorítjuk. Ezzel összefügg, hogy ahogy a 
hőmérséklet hűl, egyre kisebb ugrándozásokat engedünk meg, azaz a sebességekhez 
hozzáadott véletlen számok amplitúdóját csökkentjük. 



 

A fenti ábra egyetlen szeizmikus csatornán mutatja be az eljárást. Fent a kiinduló állapot látható, 
alatta a 100 iteráció utáni helyzet. Látható, hogy a generált model csatorna teljesen hasonlóvá 
vált az eredeti szeizmikus csatornához. 

A következő ábra egy szeizmikus összegszelvény akusztikus impedanciáját mutatja. Ez 
konstans sűrűséget feltételezve, a rétegsebességekkel arányos. A szelvény menti fúrásban mért 
„Transit time log” egész jól illik a szelvény szinezéséhez. A log-on látható sebességcsökkenés 
határozott kék színnel jelenik meg a szelvényen. (A számításhoz a log-ot semmilyen módon 
nem használtuk) 

 



Minden esetre az itt leírt inverziós eljárás nem problémamentes. Ugyanis akkor, amikor az 
akusztikus impedanciából reflexiós koefficienseket számítunk, többértelműséget viszünk az 
eljárásba. Az reflexiós koefficiensek definíciója (konstans sűrűség esetén): 
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Látható, hogy számtalan V1, V2 kombiáció képes ugyan azt a reflexiós koefficiens értéket 
produkálni, csupán a 
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egyenlőségnek kell fennálnia. 

Tiszteséges akusztikus impedancia inverziót csak determinisztikus módon lehet készíteni. A 
determinisztikus megoldáshoz mélyfúrásból származó szonikus (akusztikus) log-ra van szükség. 

Jelen bemutatott eljárásnak akkor van jelentősége, amikor a kérdéses log nem áll rendelkezésre 
és nincs is mód a helyettesítésére. Ilyen eset fordulhat elő például az S hullámok esetében. 
Korábbi mélyfúrásokban nagyon ritkán fordult elő, hogy S hullám terjedési idejét mérték volna. 


