GEOFIZYKA STOSOWANA – wykład 7
Metodyka badań refleksyjnych

Zasadniczym problemem w badaniu fal odbitych jest rozpoznanie
ich przebiegu na sejsmogramach. Fale odbite nigdy nie docierają
do odbiorników jako pierwsze, ich zapisy są więc ukryte wewnątrz
zapisów innych fal. Dwa kryteria pozwalające na rozpoznanie na
sejsmogramie fal refrakcyjnych to:
- podobieństwo przebiegów falowych
- ujawnianie NMO
Aby było to możliwe musimy wcześniej uzyskać zapis sejsmiczny
w którym fale refleksyjne są wyraźnie zarejestrowane. Uzyskuje się
to przez odpowiedni dobór wyposażenia, przetwarzanie danych i
metodykę prac polowych.

1. Dobór „optymalnego okna przestrzennego”
Oknem przestrzennym nazywamy przedział odległości
pomiędzy geofonem najbliższym punktowi wzbudzenia, a
geofonem najdalszym. Okno czasowe definiują dwie wielkości:
- odległość punktu wzbudzenia do najbliższego geofonu
- odległość punktu wzbudzenia do najdalszego geofonu
Dobór odpowiedniego „okna” pozwala na łatwiejsze
wyodrębnianie refleksów odbitych od badanych granic.
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Na rzeczywistym sejsmogramie uzyskujemy obraz
fal refrakcyjnych ugiętych na płytkich granicach
oraz fal odbitych od płytkich i głębszych granic
refleksyjnych a także znacznie wolniejszych od nich
fal powietrznych (propagujących poprzez warstwę
powietrza nad powierzchnią terenu) i fal
powierzchniowych.
Jednak
czas
dojścia
poszczególnych fal do geofonu zależy od
głębokości granic, do których one dotarły, od
pionowego profilu prędkości oraz od odległości
geofonu od źródła wzbudzenia. Z tego powodu
sygnały różnych fal mogą ze sobą interferować,
utrudniając ich identyfikację i wyznaczenie czasów
dojścia.

Prawidłowe dobranie okna przestrzennego umożliwia
wyraźniejsze
zaznaczenie
na
sejsmogramie
fal
interesujących nas przy rozwiązywaniu konkretnego zadania
badawczego.

Łatwiejsze jest określenie bliższej granicy okna. Zbyt mała
odległość punktu wzbudzenia od rozstawu geofonów
powoduje, że czasy dojścia do początkowych geofonów
rozstawu są dla różnych fal zbliżone. Podstawowym
kryterium wyboru tej odległości jest wyraźne rozdzielenie na
sejsmogramie fal odbitych od płytkich granic i fal
powietrznych oraz powierzchniowych

Trudniejszym zadaniem jest określenie dalszej granicy okna.
Zbyt bliska granica powoduje, że na sejsmogramie mogą nie
ujawnić się refleksy pochodzące od głębszych granic
refrakcyjnych, zbyt daleka może prowadzić do interferencji
fal odbitych od głębokich granic z falami odbitymi od granic
płytszych.

Doboru optymalnego okna przestrzennego dokonuje się
metodą prób uwzględniając przy tym informacje o budowie
geologicznej
np.
z
otworów
wiertniczych
oraz
wykorzystując programy do tworzenia sejsmogramów
teoretycznych w oparciu o zadany model ośrodka.

Przykład źle dobranego okna przestrzennego. Odległość
rozstawu geofonów od punktu wzbudzenia zbyt mała. Fale
powierzchniowe przekrywają sygnały fal odbitych od
głębszych granic odbijających

Przykład źle dobranego okna przestrzennego. Odległość
rozstawu geofonów od punktu wzbudzenia zbyt duża. Fale
odbite od różnych granic interferują ze sobą i trudne są do
rozdzielenia.

Przykład dobrze dobranego okna przestrzennego.
Odległość rozstawu geofonów od punktu wzbudzenia
optymalna. Fale odbite od różnych granic, nawet
najgłębszych, wyraźnie zaznaczają się na sejsmogramie i
łatwe są do wydzielenia.

Fale dyfrakcyjne
Nagłe zmiany promienia krzywizny granicy odbijającej
powodują powstawanie fal dyfrakcyjnych. Są one szczególnie
intensywne gdy krzywizna ma promień porównywalny z
długością fali sejsmicznej. Fale dyfrakcyjne w niektórych
przypadkach związanych z nieciągłością granicy refleksyjnej
mogą docierać do geofonu jako pierwsze, lecz ogólnie nie jest
łatwo rozpoznać je na sejsmogramach. W przypadku badań
refleksyjnych, w przeciwieństwie do badań refrakcyjnych, dla
których interesują nas pierwsze wejścia fali, długi czas
rejestracji częściej umożliwia identyfikację fal dyfrakcyjnych.

W przypadku progowego obniżenia granicy i obustronnego
rozstawu geofonów, czujniki rozmieszczone po tej stronie
punktu wzbudzenia, która odpowiada mniejszej głębokości
granicy, rejestrują jako pierwszą falę odbitą. Geofony po
drugiej stronie punktu wzbudzenia leżące w pewnej
odległości od krawędzi zapadającej warstwy rejestrują falę
odbitą od płytszej części granicy. Fale odbite od głębszej
części granicy pojawiają się poza strefą w której nie
rejestruje się fali odbitej. Fale docierające ze źródła do
krawędzi ulegną dyfrakcji i będą propagować w kierunku
wszystkich geofonów rozstawu.
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Początek strefy w której znika fala odbita od płytszej części granicy (xz) jest równy
dwukrotnej odległości xK punktu wzbudzenia od krawędzi. Koniec tej strefy, poza którą
pojawia się fala odbita od głębszej części granicy można również łatwo obliczyć.
Będzie on leżał w odległości xr od punktu wzbudzenia równej:

⎛ Δh ⎞
x r = 2 x K ⎜1 +
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Strefa w której nie obserwuje się fali odbitej rozciąga się pomiędzy

i xr = 2 xK ⎛⎜1 +
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x z = 2 xK

Δh ⎞ . W strefie tej obserwuje się natomiast falę dyfrakcyjną.
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Czas dojścia fali dyfrakcyjnej do geofonu umieszczonego
w odległości x od punktu wzbudzenia oraz w odległości xg
od krawędzi będzie sumą dwóch czasów: czasu dojścia fali
z punktu wzbudzenia do krawędzi, oraz czasu przejścia fali
dyfrakcyjnej od krawędzi do geofonu:
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Ponieważ pierwszy człon czasowy będzie jednakowy dla
wszystkich geofonów więc hodograf fali dyfrakcyjnej będzie
również hiperbolą przesuniętą o stały odstęp czasowy tK.

Wierzchołek (minimum) hodografu fali dyfrakcyjnej określają
współrzędne xK i t(xK)= tK + h / v1.
t(x)
fala refleksyjna
fala dyfrakcyjna
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Począwszy od dalszej granicy strefy cienia fala dyfrakcyjna
pojawiać się będzie zawsze wcześniej od fali odbitej.
Położenie minimum hodografu fali dyfrakcyjnej wyznacza
położenie krawędzi zapadającej granicy.

Chociaż hodograf fali dyfrakcyjnej jest podobny do hodografu fali
refleksyjnej to poprawka na krzywiznę kinematyczną ΔTNMO jest
większa dla fali dyfrakcyjnej. Umożliwia to identyfikację fal
dyfrakcyjnych po wprowadzeniu tych poprawek w przypadku
przetwarzania danych pomiarowych.
t(x)

x
Szczególnym przypadkiem jest gdy krawędź obniżającej się
warstwy leży pod punktem wzbudzenia. Z poprzednio
wprowadzonych wzorów wynika, że nie ma wówczas strefy
cienia dla fali odbitej. Obserwuje się natomiast skokowe
przesunięcie gałęzi hodografu fali odbitej w punkcie x = 0.

W sytuacji gdy kilka poziomych warstw przeciętych jest uskokiem
zrzutowym fale dyfrakcyjne mogą powstać na krawędziach
nieciągłości poszczególnych warstw. Hodografy fal dyfrakcyjnych
mogą być wówczas użyte do wyznaczania pozycji i kąta upadu
uskoku, gdyż położenie minimów tych hodografów wyznacza punkt
przecięcia stropu warstwy uskokiem.

W głębokich badaniach refleksyjnych fale dyfrakcyjne mogą być
dużym problemem, gdyż mogą zostać uznane za refleksy od
nieistniejących realnie granic.

Odbicia wielokrotne
Falami odbitymi wielokrotnie nazywamy takie fale które nie
docierają do geofonów bezpośrednio od konkretnej
granicy refleksyjnej lecz ulegają wtórnym odbiciom od
wyżej ległych warstw różniących się twardością
akustyczną. Droga jaką przebywają te fale jest oczywiście
dłuższa niż fal odbitych jednokrotnie.
Fale odbite wielokrotnie dzielimy na dwie kategorie:
1 - ulegające wielokrotnym odbiciom od płytkich granic i granicy
ośrodek skalny-powietrze – odbicia wielokrotne o krótkiej drodze
propagacji
2 - ulegające wielokrotnym odbiciom od głębokich granic i granic
płytkich lub od powierzchni terenu – odbicia wielokrotne o długiej
drodze propagacji

Fale wielokrotnie odbite o krótkiej drodze propagacji pokonują
drogę niewiele różniącą się od drogi fal odbitych bezpośrednio, są
więc rejestrowane zaraz po falach odbitych jednokrotnie i często
nie są rozpoznawane jako odrębne drgania. Ich głównym efektem
jest modyfikacja kształtu głównych impulsów, wydłużając je tak, że
mogą przykrywać bezpośrednie refleksy od niżej ległych granic.

Fale wielokrotnie odbite o długiej drodze propagacji
mogą na sejsmogramach stwarzać wrażenie
odrębnych impulsów bezpośrednich, prowadząc do
błędnej interpretacji budowy geologicznej ośrodka.
Analizy dystrybucji energii fali w czasie odbić
wielokrotnych prowadzą do wniosku, że niektóre z fal
odbitych wielokrotnie od płytszych granic mogą mieć
energię zbliżoną do energii fal odbitych bezpośrednio
od głębszych granic.

Dla identyfikacji fal odbitych wielokrotnie o długiej drodze propagacji
możemy wykorzystać metodę x2 – t2 oraz wielkość poprawek na
krzywiznę kinematyczną ΔTNMO. Jeżeli dla dwóch refleksów
uzyskamy na wykresie x2 – t2 linie o tym samym nachyleniu,
odpowiadającym tej samej prędkości fali, a czas t0 jednej z nich
będzie wielokrotnością czasu t0 drugiej linii to możemy sądzić, że są
to refleksy: bezpośredni i wielokrotny. Dalszym testem jest
wyznaczenie zależności ΔTNMO(x). Fale odbite wielokrotnie mają
wartości ΔTNMO mniejsze niż fale odbite bezpośrednio. Identyfikacja
odbić wielokrotnych stanowi istotny problem w głębokich badaniach
refleksyjnych.

t2

t0’= 2t0
t0

x2

Wybór metody wzbudzania fal
W badaniach refleksyjnych dąży się do zwiększenia w sygnale
sejsmicznym składowych wysokoczęstotliwościowych.
Powody:
-łatwiejsze wyodrębnianie sygnału spośród niskoczęstotliwościowego
szumu,
-zwiększanie rozdzielczości metody
struktury ośrodka geologicznego

dla

obserwowania

subtelnej

Uważa się, że graniczną wartością rozdzielczości pionowej jest λ/4,
lecz w płytkich badaniach sejsmicznych ta rozdzielczość jest
raczej równa λ/2.
Częstotliwość fali wpływa również na rozdzielczość poziomą.
Promień obszaru w którym zachodzi odbicie fali (strefy Fresnela)
zależy od długości fali:
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Przykład:
jeśli v = 1500 m/s2, h = 30 m, f = 100 Hz to Rf = 15 m
jeśli v = 1500 m/s2, h = 30 m, f = 50 Hz to Rf = 21 m
Aby uzyskać wysoką rozdzielczość poziomą i pionową pomiarów
należy stosować źródła wzbudzenia generujące fale, których
widmo przesunięte jest w stronę wyższych częstotliwości, dające
maksimum energii dla fal o częstotliwości powyżej100 Hz (np.
airgun lub watergun), a w płytkiej sejsmice również opuszczany
ciężar lub młot.

W płytkiej sejsmice dla wydzielenia sygnałów użytecznych należy
do detekcji używać geofonów wysokoczęstotliwościowych 100 Hz
oraz stosować przy rejestracji sejsmometry z filtrem
górnoprzepustowym o częstotliwości odcięcia 100 Hz – 200 Hz

Rozstawy geofonów stosowane w sejsmice 2D
W sejsmice dwuwymiarowej (2D) dane zbierane są wzdłuż linii
prostej na której leżą wszystkie punkty wzbudzenia i wszystkie
punkty pomiarowe. Przy przetwarzaniu danych przyjmuje się, że
promienie fal odbitych docierających do geofonów leżą w
płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez linię pomiarową.
Sytuacja taka zachodzi gdy granica jest pozioma lub profil
pomiarowy jest równoległy do kierunku upadu granicy.

Jeśli profil pomiarowy nie jest równoległy do kierunku upadu
granicy punkty odbicia nie leżą na tej samej płaszczyźnie
pionowej co punkty wzbudzenia i punkty pomiarowe. Przekroje
sejsmiczne nie reprezentują rzeczywistej struktury masywu
skalnego.

Dwie najbardziej rozpowszechnione konfiguracje geofonów w
wielokanałowym profilowaniu sejsmicznym to:
-rozstaw obustronny symetryczny
-rozstaw jednostronny
W rutynowych badaniach sejsmicznych zwykle do jednego kanału
podłącza się grupę geofonów – kilka geofonów rozmieszczonych
wg określonego wzoru połączonych razem równolegle lub
szeregowo. Efektywną odległością grupy od punktu wzbudzenia
nazywamy odległość mierzoną od środka geometrycznego grupy.
Grupa geofonów umożliwia rejestrację kierunkową i stosowana
jest dla wzmocnienia prawie pionowo propagujących fal odbitych,
a stłumienia różnych rodzajów fal propagujących w płaszczyźnie
poziomej, tworzących tzw szum koherentny ( dający się korelować
pomiędzy sąsiednimi kanałami).

Przykład
Grupę tworzą geofony rozmieszczone w jednym szeregu o
długości zbliżonej do długości fali powierzchniowej.
Fala powierzchniowa dociera do każdego geofonu grupy w innej
fazie. Po zsumowaniu sygnałów ze wszystkich geofonów
amplituda sygnału wywołanego tą falą będzie bliska zeru.
Fale odbite będą docierały do geofonów w grupie z minimalnym
przesunięciem fazowym i zsumowany sygnał będzie znacznie
wzmocniony.
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Początkowa faza badań refleksyjnych polega na wykonaniu
rejestracji próbnych dla określenia najbardziej odpowiednich
wielkości rozstawów, geometrii grup geofonów, odległości
międzygrupowych.

Test szumu
Przeprowadza się w celu określenia charakterystyki szumu
koherentnego, generowanego głównie przez źródło wzbudzenia,
którego
głównymi
składnikami
są
fale
powietrzne,
powierzchniowe, fale bezpośrednie i płytkie fale refrakcyjne.
Wykonanie testu: przeprowadza się serię wzbudzeń odsuwając
stopniowo aż do dużych odległości od punktu wzbudzenia zespół
blisko siebie zgrupowanych geofonów (zestaw szumowy).
Wykonanie testu szumu umożliwia zaprojektowanie optymalnej
geometrii grup geofonów umożliwiającej znaczący wzrost
stosunku sygnału do szumu dla fal refleksyjnych.

Technika Pomiarów
A. Ciągłe profilowanie sejsmiczne
Etap I
Rejestracja małym rozstawem – otrzymanie metodą płytkiej
refrakcji danych o prędkości fal w strefie małych prędkości i
miąższości tej strefy – dla obliczenia poprawek statycznych i
dynamicznych.
Kolejne rejestracje przy wzrastających odległościach geofonów
od punktu wzbudzenia dla ustalenia optymalnego okna
przestrzennego. Dobór odpowiedniej charakterystyki filtru
górnoprzepustowego.
Etap II
Wykonanie właściwego profilowania sejsmicznego w schemacie
ciągłym tzn. układem obustronnym (min. 24 kanały) przesuwanym
wzdłuż profilu pomiarowego o stałą odległość. Wyniki pozwalają
na wyznaczenie prędkości fali oraz głębokości i upadu granicy
refleksyjnej.
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Zalety:
- prosty schemat pomiarowy
- minimalna liczba punktów wzbudzenia w stosunku do długości
profilu
- stosunkowo niski koszt rozpoznania
Wady:
- jednokrotne pokrycie granicy punktami odbicia i w efekcie duża
możliwość popełnienia błędu interpretacyjnego
- Fragmenty granicy leżące pod punktami wzbudzenia nie są
objęte interpretacją

B. Metoda jednakowego odstępu
Stosowana jest dla równomiernego rozpoznania granicy
refleksyjnej układem jednostronnym ze stałym krokiem
pomiarowym. Odległość punkt wzbudzenia – pierwszy geofon
dobiera się tak aby uzyskać optymalne okno przestrzenne.

Kanały zapisywane są kolejno tzn. po każdym wzbudzeniu
zachowywany jest zapis na kolejnym kanale a pozostałe zapisy są
resetowane. Po pierwszym wzbudzeniu zapisywany jest pierwszy
kanał. Punkt wzbudzenia przesuwa się o odstęp równy odstępowi
geofonów. W drugim wzbudzeniu zapisywany jest drugi kanał.
Procedurę powtarza się aź do zapisania wszystkich kanałów.
Następnie cały rozstaw można przenieść na następny odcinek
profilu.
Zalety:
- stała odległość źródło – detektor sprawia, że hodografy fal
refleksyjnych nie wykazują krzywizny kinematycznej
- mało skomplikowana obróbka danych wymagająca tylko
poprawek na strefę małych prędkośći i poprawek na
zróżnicowanie poziomów punktów wzbudzenia i geofonów.
Wady:
- impulsy fal refrakcyjnych, powierzchniowych i powietrznych
mogą na sejsmogramie wyglądać jak impulsy fal odbitych
- interpretacja jest niepoprawna przy większych lokalnych
zmianach nachylenia granicy

C. Metoda pokryć wielokrotnych
(wspólnego punktu głębokościowego – CDP)

Polega na wykonaniu serii pomiarów dla ustalonego okna
przestrzennego przesuwając cały zestaw o krok równy odstępowi
geofonów wzdłuż wytyczonego profilu. W ten sposób ten sam
punkt na granicy odbijającej jest badany kilkukrotnie.
Podstawowym zadaniem przy metodzie CDP jest odpowiednia
obróbka danych polegająca na sumowaniu sygnałów fal odbitych
w różnych wzbudzeniach od tego samego punktu na granicy.
Zapisy tych fal tworzą tzw. kolekcję tras sejsmicznych.
Przedstawiają one zapisy fal odbitych od tego samego punktu
przy różnych odległościach źródło – geofon więc doskonale
nadają się do wyznaczenia poprawek na krzywiznę kinematyczną.
Po uwzględnieniu tych poprawek można zsumować poszczególne
trasy uzyskując wyraźnie wzmocnione sygnały refleksyjne.

Liczbę zapisów w kolekcji tras sejsmicznych określa się jako
krotność pokrycia. Jest ona równa:

K=

N
2n

N – liczba geofonów w rozstawie,
n – wielokrotność odstępu geofonów o jaką przesuwany jest
zestaw pomiarowy
Przykład
12 geofonów, przesunięcie zestawu o jeden odstęp geofonów,
krotność pokrycia – 6.
Krotność pokrycia zmniejsza się na końcach profilu pomiarowego.

Przetwarzanie danych sejsmicznych
A. Poprawki statyczne
Podobnie jak w sejsmice refrakcyjnej w badaniach refleksyjnych uwzględnia się
poprawki eliminujące strefę małych prędkości i zróżnicowanie powierzchni terenu.
Nazywane są one łącznie poprawkami statycznymi.
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W sejsmice refleksyjnej przyjmuje się, że przez strefę małych prędkości fala
sejsmiczna propaguje prawie pionowo. Założenie to jest słuszne jeśli
głębokość granicy refleksyjnej jest dużo większa od rozstawu geofonów.
Zwykle jako poziom odniesienia przyjmuje się poziom najniższego elementu
rozstawu sejsmicznego.

Poprawka na miąższość SMP pod punktem wzbudzenia:

Δt hPW =

hPW hPW
−
VSMP V1

Poprawka na przewyższenie punktu wzbudzenia nad poziomem odniesienia:

ΔtePW =

ePW − eo
V1

Poprawki te odejmuje się od czasów wejść fal odbitych
na wszystkich trasach sejsmicznych jednocześnie.

Poprawka na miąższość SMP pod geofonem:

Δt hG =

hG
h
− G
VSMP V1

Poprawka na przewyższenie geofonu nad poziomem odniesienia:

Δt

G
e

eG − eo
=
V1

Poprawki te odejmuje się od czasów wejść fal odbitych na
trasie sejsmicznej odpowiadającej danemu geofonowi.

B. Poprawki dynamiczne
Poprawki dynamiczne pozwalają skorygować czasy wejścia
impulsów odbitych w taki sposób, jakby propagowały one z
pozycji detektora pionowo w dół i po odbiciu pionowo w górę
do detektora. Poprawkami dynamicznymi są poprawki na
krzywiznę kinematyczną ΔTNMO.
W metodzie rozstawu obustronnego możemy zastosować
poznane wcześniej sposoby do wyznaczenia prędkości średniej
kwadratowej i miąższości, a następnie obliczyć ΔTNMO dla
poszczególnych tras i poszczególnych refleksów.
W metodzie wspólnego rozstawu obliczanie poprawek ΔTNMO nie
jest potrzebne, gdyż zestawione sejsmogramy nie wykazują
krzywizny kinematycznej.

W metodzie wspólnego punktu głębokościowego olbrzymia ilość
danych sejsmicznych wymaga przetwarzania komputerowego.
Poprawki dynamiczne są wówczas wyznaczane przy pomocy
odpowiedniego programu. Najmniej zaawansowane programy
interpretacyjne
wykorzystują
dla
obliczenia
poprawek
dynamicznych wzór:

ΔTNMO

x2
x4
=
− 3 4
2
2t 0V KL 8t 0 VKL

Dla zbioru danych sejsmicznych znane są wartości X, natomiast
nieznane są t0 i VKL – prędkość kolektywna dla zbioru tras o
wspólnym punkcie odbicia. Wartości te wyznaczane są metodą
prób. Początkowe wartości czasów wejścia impulsów odbitych
od danej granicy są korygowane dla różnych wartości t0 i VKL tak
by wejścia na wszystkich trasach zachodziły w tym samym
czasie. Programista ustala zakres zmienności t0 i VKL oraz krok z
jakim należy zmieniać te wartości, oblicza poprawki dynamiczne,
przesuwa wejścia na poszczególnych trasach i wykreśla
zależność t od x.

Proces ten powtarzany jest dla kolejnych par t0 i VKL. Programista
decyduje o wyborze najlepiej skorygowanego wykresu i ustala
odpowiadające mu wartości VKL i t0. Następnie przeprowadza
analizę dla kolejnych granic refleksyjnych. Końcowym wynikiem
analizy jest sekcja sejsmiczna na której wszystkie sygnały odbite
są skorygowane ze względu na krzywiznę kinematyczną, oraz dane
o prędkościach przedziałowych i miąższościach warstw.

Bardziej zaawansowana wersja analizy różni się od poprzedniej
sposobem sprawdzania korekcji dla różnych wartości t0 i VKL. Po
wyliczeniu poprawek ΔTNMO i przesunięciu punktów na trasach,
trasy są sumowane. Jeśli korekcja jest poprawna sumaryczny
wynik przedstawia wąski, wyraźny pik, podczas gdy dla
niepoprawnych wartości otrzymuje się rozmyty pik sumaryczny. W
ten sposób otrzymuje się najlepsze wartości t0 i VKL dla wszystkich
refleksów.

Najbardziej zaawansowane metody analizy i przetwarzania
danych sejsmicznych działają na zasadzie obliczania hodografów
teoretycznych dla odbieranych sygnałów refleksyjnych według
wzoru:
1
⎞ 2

⎛
x
⎜
t x = t0 ⎜1 + 2 2 ⎟⎟
⎝ VKL t0 ⎠
2

Hodografy teoretyczne porównywane są z rzeczywistymi. Określa
się startowe wartości t0 i VKL dla których wykreślany jest hodograf
teoretyczny. Hodograf przesuwany jest o kilka jednostek czasu, aby
utworzyć „okno czasowe”. Jeśli sygnały w wyznaczonym oknie
czasowym na poszczególnych trasach są podobne do siebie
algorytm zwraca wysoką wartość funkcji oceny. W przeciwnym
wypadku algorytm podaje niską wartość oceny. Po przetestowaniu
wszystkich próbnych wartości VKL i t0 budowana jest tablica z
wartościami funkcji oceny, która pozwala na wybór takich wartości t0
i VKL, które najprawdopodobniej wskazują na impulsy refleksyjne.

C. Sumowanie tras

Po wprowadzeniu poprawek statycznych i dynamicznych do
poszczególnych zapisów z kolekcji CDP otrzymuje się trasy
sejsmiczne dla danego punktu odbicia na których impuls
refleksyjny znajduje się w tym samym punkcie czasowym.
Możemy więc zsumować sygnały z tych tras i w ten sposób
otrzymać wzmocniony sygnał refleksyjny przy wytłumionych
pozostałych sygnałach zakłócających. Po zsumowaniu możemy
zestawić
zsumowane
trasy
reprezentujące
sygnały
zarejestrowane dla poszczególnych wspólnych punktów
głębokościowych otrzymując w ten sposób tzw. „sekcję
czasową”.

D. Migracja sejsmiczna
Konstruując sekcję czasową zakładamy, że punkt odbicia leży
dokładnie pod punktem środkowym rozstawu. W przypadku
nachylonej granicy refleksyjnej nie jest to prawdą i punkty
odbicia są przesunięte względem środków rozstawu. Nie
uwzględnienie tego przesunięcia może prowadzić do tworzenia
błędnych przekrojów głębokościowych np. zinterpretowania
synkliny jako antykliny. Proces przesuwania pozornych punktów
do ich rzeczywistych położeń nazywamy migracją.

Geometryczny sposób wyznaczenia rzeczywistych położeń
punktów odbicia.
A

B
β

1
V (t 0 B − t 0 A )
sin β = 2
x

β
E

Vt0 B
⋅ sin β
2
V0 t 0 B
V0 t0 B V0 t0 B
−y=
−
cos β
z=
2
2
2
Vt
z = 0 0 B (1 − cos β )
2

m=
C

Q
D

F
P
β

AC = AQ = Vt0A/2 ; BD = BP = Vt0B/2
AB = x; BF = y; FP = z; DF = m
BE = V(t0B - t0A ) /2 ; BE/AB = sin β

Wszystkie

współczesne

metody

migracji

wykorzystują

rozwiązania równań falowych. Dla każdego zdarzenia odbicia fali
kształt pola falowego na powierzchni może być zrekonstruowany
na podstawie czasów dojścia dla różnych położeń źródłodetektor, a następnie użyty do wyznaczenia pola falowego w
pobliżu granicy odbijającej. Wyznaczenia to zachodzi poprzez
rozwiązania równania falowego dla fali propagującej w czasie
ujemnym (wstecz). Kształt tego pola opisuje geometrię granicy
odbijającej.
Różnice

pomiędzy

poszczególnymi

metodami

polegają

na

różnych sposobach rozwiązania równania falowego (metoda
różnic skończonych, metoda transformacji Fouriera i inne).

Sekcja sejsmiczna
przed migracją

Sekcja sejsmiczna
po migracji

W przypadku bardzo złożonej budowy ośrodka geologicznego
migrację można przeprowadzić na drodze bezpośredniego
modelowania ośrodka i porównywania wyznaczonych czasów
propagacji fal rzeczywistych z czasami wyliczonymi dla
założonego modelu. Dla dokładnego przeprowadzenia migracji
niezbędne jest dokładne określenie pola prędkości w badanym
ośrodku. W praktyce dokonuje się tego na podstawie wstępnej
analizy niemigrowanych sekcji sejsmicznych uzupełnionej
informacjami z profilowań prędkości w otworach wiertniczych.

Sejsmika trójwymiarowa (3-D)
Trójwymiarowa sejsmika bada pewną objętość ośrodka.
Podstawowym celem jest zwiększenie rozdzielczości wyznaczania
budowy geologicznej. Sejsmika 3-D wymaga takiego zbierania
danych pomiarowych, aby rejestrowane wejścia fal nie były
ograniczone do promieni falowych leżących w jednej płaszczyźnie
pionowej lecz zestawione razem reprezentowały promienie odbite
od pewnego obszaru granicy. W sejsmice 3-D stosuje się metodę
rozstawów skrzyżowanych w której punkty wzbudzenia i detektory
rozstawiane są wzdłuż krzyżujących się linii tworzących sieć
punktów rejestracji.

W sejsmice trójwymiarowej można również stosować metodę
wspólnego punktu głębokościowego. Kolekcję CDP tworzą trasy
sejsmiczne promieni falowych odbitych w tym samym punkcie,
jednak nie leżących wyłącznie w jednej płaszczyźnie. Pokrycia
dla tego punktu są liczniejsze niż w sejsmice 2-D. Wynikiem
pomiarów w sejsmice 3-D jest zbiór danych reprezentujących
odbicia pochodzące
od powierzchni wszystkich badanych
granic odbijających.

Na

podstawie

zebranych

danych

konwencjonalne,

dwuwymiarowe przekroje można otrzymać nie tylko wzdłuż
linii punktów wzbudzenia czy linii detektorów. Sekcje
sejsmiczne

mogą

być

symulowane

dla

dowolnej

płaszczyzny pionowej o określonym biegu. Można też
otrzymywać przekroje czasowe odpowiadające określonej
głębokości granic odbijających. Przetwarzanie danych
sejsmiki trójwymiarowej dokonywane jest komputerowo
przy

użyciu

wyświetlanie
czasowego.

oprogramowania
dowolnego

przekroju

umożliwiającego
sejsmicznego

lub

