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A  szeizmikus adatfeldolgozás során korrigálni kívánt jelenségek

- energiacsökkenés hatása
- rossz csatornák
- direkt és felületi hullámok
- nagyfrekvenciás zajok
- forrás jelalakja
- többszörös reflexiók
- a robbantópont és a geofonok eltérő magassága- a robbantópont és a geofonok eltérő magassága
- a robbantópont és a geofonok távolságából (offset) származó időkésés
- a sebesség meghatározása
- az egy CMP-hez tartozó csatornák összegzése
- a rétegek geometriájának visszaállítása (geometria és sebességkontraszt)



A  szeizmikus adatfeldolgozás lépéseinek egy lehetséges sorrendje

NMO FK-szűrés
terepi
felvétel

NMO
Geometria dekonvolúció

FK szűrés

mute

erősítés

koherenciaeditálás

sávszűrés CMP
Migráció

statikus
k k ió

demultiplex

mute koherencia-
növelés

Migrációkorrekció
FK-szűrés

dekonvolúció

DMO/
pre-stack idő-mélység

STACK

sebesség-
analízis

dekonvolúció p
migráció

koherencia-
növelés

y g
konverzió

feldolgozott

növelés

feldolgozott
szelvény



Demultiplex

A tárolás a regisztrált jelek rögzítési sorrendjében történikA  tárolás a regisztrált jelek rögzítési sorrendjében történik.
A demultiplex művelete az egyes geofonok által észlelt jelsorozatot állítja vissza.

Példa: A, B, C és D jelű geofonok által regisztrált jelek:



Erősítés

A csökkenő jelerősség kompenzálása.

Elméletben ki tudjuk számítani a gömbi szóródásból és az abszorpcióból származó
amplitúdócsökkenést, ezeket alkalmazhatjuk az egyes csatornákra
(True Amplitude Recovery– TAR).( p y )

Automatic Gain Control (AGC): olyan erősítés alkalmazása, amely kiegyenlíti az
amplitúdót a csatorna mentén.



Szerkesztés és némítás

A szeizmikus csatorna megtisztítása a terepi felvételezés során keletkezett hibáktól
és a számunkra nem hasznos jelektől.

- „döglött” csatornák
- zajos csatornákj
- fordított polaritások
- első beérkezés előtti zaj
- direkt hullám

f lül ti h llá k- felületi hullámok



Sávszűrés

Alulvágó/Felüláteresztő szűrő: felületi hullámok eltávolítása.
Felülvágó/Aluláteresztő szűrő: nagyfrekvenciás zajok kiszűréseFelülvágó/Aluláteresztő szűrő: nagyfrekvenciás zajok kiszűrése.
Lyukszűrő: egyetlen frekvencia (pl. 50 Hz) eltávolítása.



Dekonvolúció

A forrás által kibocsátott hullámcsomag (W – wavelet) verődik vissza a különböző 
reflexivitással (R) jellemzett réteghatárokról A regisztrált szeizmikus csatorna (S) a wavelet ésreflexivitással (R) jellemzett réteghatárokról. A regisztrált szeizmikus csatorna (S) a wavelet és 
a reflexivitásfüggvény konvolúciója. S=W*R

A dekonvolúció az a művelet, amelynek sorány
a szeizmikus csatornából kinyerjük a
reflexivitásfüggvényt.

Spiking dekonvolúció: a forrás jelalakját- Spiking dekonvolúció: a forrás jelalakját
egyetlen impulzussá húzza össze.
- Korrelációs dekonvolúció: ha ismerjük a
forrás jelalakját, akkor a szeizmikus csatorna
és a forrás keresztkorrelációja a reflexivitás-
függvényt adja meg (ideális esetben).
- Prediktív dekonvolúció: a jel első néhány
elemét tartja meg Ezzel jósolja” a csatornátelemét tartja meg. Ezzel „jósolja  a csatornát, 
és megadja a jóslási hibát.  A művelet a
reflexiókat kiemeli (nagy jóslási hiba),
ugyanakkor alkalmas a többszörös reflexiók
kiszűrésére is.



Dekonvolúció – jelalak összehúzása

dekonvolúció előtt dekonvolúció után



Dekonvolúció – többszörös reflexiók eltávolítása



Dekonvolúció – többszörös reflexiók eltávolítása

d k lú ió lőtt d k lú ió tádekonvolúció előtt dekonvolúció után



Statikus korrekció

A t áfi é f l í i l ét t á á k fi l b ét lA topográfia és a felszíni laza réteg vastagságának figyelembevétele.

A robbantópont és a referenciafelület közötti ill.
a geofon és a referenciafelület közötti távolsága geofon és a referenciafelület közötti távolság
megtételéhez szükséges időket kiszámítva az
egyes csatornákon a megfelelő időtolást
alkalmazva végezhető el a korrekció.
Ehh b i ü k k ll b é tEhhez azonban ismernünk kell a sebességet
(uphole traveltime, refrakció, sebességanalízis).



Statikus korrekció



Közös CMP-hez tartozó csatornák összegyűjtése

Emlékeztető:



NMO – (Normal Move Out) korrekció
Egy CMP-hez tartozó csatornák esetében a beérkezési idő függ az offset 
nagyságától, a távolabbi geofonoknál később jelentkezik a reflexió.nagyságától, a távolabbi geofonoknál később jelentkezik a reflexió.
Ennek az időkésésnek a mértéke az NMO.
Valamennyi csatornán elvégezve a korrekciót, a reflexiók egy zéró-offsetes
mérésnek megfelelő helyre kerülnek. 
A NMO k k ió kö lítől Δt 2/(2t 2)Az NMO-korrekció közelítőleg: ΔtNMO≈x2/(2t0vstack

2)



NMO – (Normal Move Out) korrekció

Az NMO mértéke a mélységgel csökken.



NMO – (Normal Move Out) korrekció
Az NMO-korrekciónak a jelalakra is hatása van: NMO stretch. 
Azokat a reflexiókat, amelyek túlságosan torzultak, némítjuk.Azokat a reflexiókat, amelyek túlságosan torzultak, némítjuk.



Sebességanalízis

Célja: a helyes NMO-korrekcióhoz szükséges sebesség megállapítása,
a minél jobb minőségű összegcsatorna előállításának érdekébena minél jobb minőségű összegcsatorna előállításának érdekében.

a) korrigálatlan
b) megfelelő sebességgel korrigált
c) túlkorrigált
d) alulkorrigált



Sebességanalízis

– Constant Velocity Panel: egy CMP adataira az NMO-korrekciót különböző 
sebességekkel elvégezve vizsgáljuk, hogy adott reflexiót, melyik sebesség 
„egyenesíti ki” a legjobban.„egyenesíti ki  a legjobban.

– Constant Velocity Stack: néhány CMP adatait különböző sebességgel korrigáljuk, 
majd összeadjuk őket. Azt a sebességet választjuk, amelyik a legerősebb jelet adja.

– Sebességspektrum: a módszer hasonló, csak ebben az esetben a sebesség 
függvényében ábrázoljuk a stacking jóságának valamilyen mértékét (ált. semblance).  



Constant Velocity Panel



Constant Velocity Stack



Sebességspektrum



Sebességanalízis



Stacking

Egy CMP-hez tartozó csatornákból előállított összegcsatorna.
Jobb jel/zaj arány: √N-szeres javulás.



Migráció

Célja: a reflexiók visszaállítása eredeti helyzetükbe az időszelvényen (time migration),
ill nagy laterális sebességváltozások esetén valós mélységszelvény alkotása (depth migration)ill. nagy laterális sebességváltozások esetén valós mélységszelvény alkotása (depth migration).

δ

Görbült felületek képe migráció előtt/után

δ’δ’

A látszólagos dőlés mindig
kisebb mint a valódi.
t δ’ i δtanδ’=sinδ



Migráció - sebességkülönbségek

relatív rétegvastagság

látszólagos elhajlás
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Migrációs eljárások – Kirchoff-migráció

Egy diffraktáló pont képe:- Egy diffraktáló pont képe:
diffrakciós hiperbola.
- Minden reflektáló felület
felépíthető diffraktáló pontok
sokaságából.
- „Keresőhiperbolák” mentén
összegezve az adatokat, a
diffraktáló pontok helyzetediffraktáló pontok helyzete
rekonstruálható.


