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Abstract. Seismic inversion uses reflection amplitudes, calibrated with well-log data, to extract details which can 
be correlated with lithology, porosity seismic impedance. The link between the seismic data and the AI data is the 
seismic wavelet. The wavelet is used to perform the seismic inversion, whereby the seismic traces are transformed 
into blocky AI traces. Six different Ricker wavelets on the synthetic trace were analyzed. The acquired results point to 
the necessity to use a broad band interval (12–36 Hz) in aim to obtain reliable results. The 20 Hz wavelet is the most 
informative in this case.

Въведение
Сеизмична инверсия – това е процес на преобра-
зуване на сеизмичните данни в количествено опи-
сание на свойствата на скалите, в частност на 
ска лите, изграждащи природните резервоари на 
въг леводороди (Sen, 2006). За всички съвремен-
ни методи на сеизмична инверсия са необходими 
сеиз мични данни и импулс, определен по тези дан-
ни (Veeken, 2007). Точната оценка на импулса е от 
съществено значение за успешното изпълнение на 
всяка инверсия. Определена форма на сеизмичния 
импулс може в значителна степен да повлияе на 
резултата на сеизмичната инверсия и следовател-
но на последващата оценка на свойствата на гео-
ложката среда, в частност на резервоара. Общата 
схема за създаване на синтетично трасе, изведено 
от реални сондажни данни, използвайки опреде-
лен импулс, включва няколко компонента (фиг. 1).

За по-добро качество на резултата от инверси-
ята се извършва анализ на импулса, използван за 
получаването на синтетично сеизмично трасе. То 
се сравнява с изходните сеизмични данни. Целта 
е да се постигне оптимално добро съвпадение на 
вълновата картина между синтетичното и реално-
то трасе. Точността на съвпадение се определя от 
коефициента на корелация.

Експериментална част и резултати
Рикер импулсът е нулевофазов импулс, който се 
използва при моделирането и създаването на син-
тетични сеизмограми. За целта на изследването 

са създадени общо 6 Рикер импулса с честота на 
първия 12 Hz, като за всеки следващ честотата на-
раства с 4 единици и така достига до последния с 
честота 36 Hz. Всеки импулс е с дължина на въл-
новото поле 200 msec. Три от създадените Рикер 
импулси (12, 20, 36 Hz) илюстрират и дават най-
контрастни резултати от създадените първона-
чално 6. С така подбраните импулси се създават 
синтетични трасета, които впоследствие се коре-
лират с реалните сеизмични трасета. При корела-
ция между получените синтетични трасета (пока-
зани в синьо), използвайки 12 Hz рикеров импулс 
и реалните сеизмични данни (фиг. 2A) се получа-
ва коефициент на корелация 0,499. Корелационен 
коефициент <0,700 не е подходящ за извършване 
на сеизмична инверсия. При корелацията меж-
ду получените синтетични трасета, използвайки  

Фиг. 1. Обща схема за създаване на синтетично трасе
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20 Hz рикеров импулс и реалните сеизмични дан-
ни (фиг. 2B), коефициентът на корелация достига 
до 0,708. С такъв коефициент успешно можем да 
продължим процеса на инверсия. При корелацията 
между получените синтетични трасета, използвай-
ки 36 Hz рикеров импулс и реалните сеизмични 
данни (фиг. 2C), вследствие на ниския коефициент, 
който получаваме (0,379), можем да заключим, че 
36 Hz импулс не е подходящ за нашите данни, тъй 
като е по-високо честотен.

Съвместният им анализ показва, че 20 Hz ри-
керов импулс е най-подходящ за използваните в 
настоящото изследване на сондажни и сеизмични 
данни при извършване на корелация, тъй като ко-
релационният коефициент 0,708 е най-висок. При 
така подбрания импулс имаме и най-добра взаимо-
връзка между формата на създадените синтетични 
трасета и наличните първични сеизмични данни, 
които са нискочестотни.
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Фиг. 2. Оценка на импулса, чрез извършване на корелация меж-
ду синтетичните трасета и реалните сеизмични данни: А – 12 Hz;  
B – 20 Hz; C – 36 Hz 

Фиг. 3. Общо представяне на получените синтетични трасета из-
ползвайки Рикер 12, 20 и 36 Hz 

Изводи и заключение
Откриването на въглеводородни резервоари чес-
то се основава на честотното съдържание на пър-
вичните (теренни) сеизмични данни. Задачата на 
интерпретатора е да подбере така своите входни 
параметри, че получената вълнова картина от съз-
дадените синтетични трасета максимално точно да 
отговаря на вълновата картина от реалната сеиз-
мика. Направеното изследване показва:

• необходимо е да се обхване сравнително ши-
рок честотен спектър (12–36 Hz);

• препоръчително е да бъдат създадени повече 
на брой импулси с малки разлики в честотни-
те им характеристики (6 импулса с интервал 
от 4 Hz).

След анализиране на корелационните коефици-
енти, които се получават при корелацията на вся-
ко едно синтетично трасе (получено, използвайки 
всеки един от 6те импулса), са изведени 3 най-
представителни синтетични трасета, използвайки 
Рикер 12, Рикер 20 и Рикер 36 Hz (фиг. 3).


