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delliselle kululle ja kaateelle. Crossdip-korjaus saattaa epäonnistua, jos alueen geologiset rakenteet
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Luku 1

Johdanto

Seismisiä heijastusluotauksia käytetään öljyn ja malmien etsinnässä, sekä

maankamaran rakenteiden tutkimisessa. Luotauksia tehdään kannettavien

rekisteröintilaitteiden ja keinotekoisen seismisen energian lähteen, esimerkik-

si täristinauton, avulla. Päämääränä on saada kaksiulotteinen poikkileikkaus-

kuva maankamaran rakenteista. Heijastusluotauksen vertikaalinen ja horis-

tontaalinen resoluutio on hyvä, koska heijastuneiden aaltojen amplitudit ovat

herkkiä maankamaran seismisten nopeuksien ja tiheyden muutoksille (Shea-

rer, 1999, s. 117).

CMP-menetelmän (engl. common midpoint method) avulla saadaan useita

rekisteröintejä samasta heijastuspisteestä. Vastaanottimet on aseteltu linjalle

tasavälein ja lähdettä liikutetaan linjaa myöden täristäen tasaisin välimat-

koin. Tällaisen monipeittotekniikan ansiosta heijastuneiden aaltojen amplitu-

deja voidaan vahvistaa, ja näin saada myös heikommin erottuvia rajapintoja

esiin.

Luotauksia voidaan tehdä merellä tai maalla. Meriluotauksissa linjat saa-

daan melko helposti suoraksi, mutta maaluotauksissa käytetään hyväksi tei-

tä. Tällöin ympäristövaikutukset ja kustannukset jäävät pienemmiksi. Tei-



den käyttämisestä seuraa se, että luotauslinjoista tulee mutkaisia. Tämän

työn tarkoitus on tarkastella mutkaisten luotauslinjojen tuomia ongelmia ja

mahdollisuuksia heijastusluotauksessa.

CMP-menetelmässä heijastuneiden aaltojen amplitudia vahvistetaan muo-

dostamalla summarekisteröinti kaikista niistä rekisteröinneistä, joiden lähde-

vastaanotin- parien keskipiste osuu samaan kohtaan. Jotta heijastajan tuot-

tama signaali vahvistuu, on aineistoon tehtävä kulkuaikakorjauksia. Niis-

sä poistetaan luotausgeometriasta johtuvia kulkuaikaeroja. Suoralla linjalla

myös keskipisteet osuvat samalle linjalle, eikä summarekisteröinnin muodos-

tamisessa ole ongelmaa. Kun luotauslinja on mutkainen, jakautuvat lähde-

vastaanotinparien keskipisteet parveksi luotauslinjan ympärille. Tällöin ai-

neiston prosessointiin joudutaan liittämään lisävaihe, jossa keskipisteiden ja

luotauslinjan muodostama alue jaetaan bineiksi ja määritetään prosessointi-

linja, joka kulkee keskipisteparven läpi. Jokaisen binin sisään jääviä keskipis-

teitä vastaavat rekisteröinnit summataan yhteen.

Tavanomainen lähde-vastaanotin- etäisyyteen liittyvä kulkuaikakorjaus (NMO-

korjaus) ei ole riittävä, jos tarkasteltavan binin alueella heijastajat ovat kal-

tevia myös linjaa vastaan kohtisuorassa suunnassa. Sanotaan, että kulkuai-

koihin syntyy crossdip-viive. Crossdip-ilmiön esittivät Larner ym. (Larner

et al., 1979). Viiveen suuruus riippuu heijastajan poikittaisesta kaateesta ja

keskipisteen etäisyydestä valitusta prosessointilinjasta.

Crossdip-viivettä on korjattu monella eri menetelmällä. Viiveen korjaami-

nen parantaa poikkileikkauskuvan laatua. Havaittujen heijastajien horison-

taalinen jatkuvuus paranee. Lisäksi on mahdollisuus saada tietoa heijastajan

todellisesta asennosta, eli kaateesta ja kulusta. Mutkaisen luotauslinjan pro-

sessointia käsitellään luvussa 5 ja crossdip-korjausta luvussa 6.
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Seismisten aaltojen teoria on esitetty lyhyesti luvuissa 2, 3 ja 4. Luku 2 kä-

sittelee aaltoyhtälön johtoa ja ratkaisua homogeenisessa ja isotrooppisessa

aineessa. Luvussa 3 on esitetty geometrinen sädeteoria. Sädeteoria on voi-

massa alueilla, joissa seismiset nopeudet ja tiheys muuttuvat hitaasti. Jos

maankamarassa on nopeita tiheyden ja seismisten nopeuksien muutoksia,

voidaan ainetta käsitellä paloittain homogeenisena. Aaltojen heijastuminen

ja taittuminen rajapinnoilta noudattaa Snellin lakia. Seismisen aallon ener-

gian jakaantumista käsitellään luvussa 4. Aallon energia on verrannollinen

amplitudin neliöön. Amplitudi pienenee sekä kuljetun matkan, että erilaisten

dissipaatioprosessien kautta. Lisäksi rajapinnalta heijastuneen aallon ampli-

tudiin vaikuttaa akustisten impedanssien kontrasti. Akustiset impedanssit

lasketaan seismisten nopeuksen ja aineen tiheyden tulosta.

Liitteessä A on listattuna tärkeimmän merkinnät, symbolit ja niiden selityk-

set ja liitteesä B on esitetty tyypillinen seismisen heijastusluotausaineiston

prosessointisekvenssi.
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Luku 2

Seismiset aallot

Tässä luvussa kuvataan lyhyesti Hooken laki homogeeniselle ja isotrooppiselle

aineelle, sekä johdetaan yhtälöt seismisille aineaalloille tässä aineessa. Lisäksi

johdetaan aaltoyhtälön tasoaaltoratkaisu. Luvun esitys noudattaa Layn ja

Wallacen (1995) oppikirjan lukua 2.

2.1 Hooken laki

Kimmoisaan kappaleeseen vaikuttava voima aiheuttaa siihen muodonmuu-

toksen. Ajatellaan, että tarkasteltava kappale on kokoelma pisteitä, joiden

koordinaatit avaruudessa tunnetaan. Muodonmuutos on näiden pisteiden kes-

kinäisten etäisyyksien muutosta. Jos kappale vain siirtyy avaruudessa paikas-

ta x paikkaan x
′, kappaletta kuvaava kokoelma pisteitä säilyttää suhteelli-

set keskinäiset asemansa ennallaan ja kappaleen liikettä avaruudessa voitai-

daan luonnehtia pelkän painopisteen liikkeenä. Voima aiheuttaa kappaleeseen

myös jännityksen. Jännitys on suure, joka kuvaa voiman vaikutusta pinta-

alayksikköä kohti. Jännitys voidaan jakaa kappaleen pintojen suuntaisiin ja

kohtisuoriin komponentteihin. Tarkastellaan nyt voiman aiheuttamaa jänni-
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tystä ja muodonmuutosta, sekä niiden keskinäistä suhdetta. Merkitään siir-

tymää (engl. displacement field) x
′ − x = u(x, t).

Lähes kaikki Maan materiaalit väsyvät ja deformoituvat pysyvästi kun nii-

hin vaikuttaa pieni, tasainen jännitys miljoonia vuosia. Jos taas jännitys on

äkillinen ja voimakas, materiaali käyttäytyy hauraasti ja murtuu. Myös täl-

löin muodonmuutos jää pysyväksi. Näiden ääripäiden välillä on alue, jossa

jännitykset ovat pieniä ja hetkellisiä. Kun jännitys lakkaa, palautuu kappale

alkuperäiseen muotoonsa. Tällaista muodonmuutosta kutsutaan elastiseksi

muodonmuutokseksi, ja jännityksen ja muodonmuutoksen lineaarista suh-

detta Hooken laiksi.

Muodonmuutosta kuvaillessa tarvitaan tietoa siirtymän u(x, t) paikallises-

ta ja ajallisesta muuttumisesta. Kiinnitetään koordinaatistoksi tavanomai-

nen kolmiulotteinen karteesinen koordinaatisto. Merkintöjen selventämiseksi

mainittakoon, että u(x, t) = (u1, u2, u3). Kaikki komponentit ui (i = 1, 2, 3)

ovat ajan ja paikan funktioita, eli esimerkiksi u1 = u1(x1, x2, x3, t). Jätetään

argumentit pois merkintöjen keventämiseksi. Muodonmuutoksen kuvaami-

seen käytetään muodonmuutostensoria:

ǫij =
1

2
(
∂ui

∂xj

+
∂uj

∂xi

), (2.1)

missä i, j = 1, 2, 3 ja xi, xj ovat koordinaatit suuntiin i, j. Muodonmuutos-

tensorin diagonaalikomponentit ǫ11, ǫ22 ja ǫ33 kuvaavat kahden tarkastelta-

van pisteen välisen etäisyyden muutosta (venymä tai supistuma), kun taas

muodonmuutostensorin muut komponentit kuvaavat tarkastelupisteiden kier-

tymistä koordinaatistossa. Yhtälö (2.1) pätee pienillä muodonmuutoksilla

(Landau ja Lifshitz, 1959, s. 2). Tyypillisesti venymä tai supistuma on noin

miljoonasosa tarkasteltavasta kokonaispituudesta. Muodonmuutostensori ǫij

on symmetrinen eikä sillä ole yksikköä.
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Muodonmuutoksessa kappaleeseen syntyy sisäisiä voimia. Näitä voimia sano-

taan sisäisiksi jännityksiksi ja kuvataan jännitystensorilla σij. Jännitysten-

sorin diagonaalikomponentteja kutsutaan normaalijännityksiksi ja ei-diago-

naalikomponentteja tangentiaali- eli hiertojännityksiksi. Myös σij on symme-

rinen tensori, sen yksikkö on N/m2 = Pa. Positiivisia jännityksiä sanotaan

vetojännityksiksi ja negatiivisia puristusjännityksiksi.

Yleisin muoto Hooken laista on:

σij = Cijklǫkl, (2.2)

missä kerroin Cijkl on tensori, joka määrittelee aineen elastisuusomaisuudet.

Jännitys- ja muodonmuutostensorin sekä elastisuustensorin symmetriaomi-

naisuudet vähentävät Cijkl:n kertoimet 81:stä 21:een. Jos vielä tarkastellaan

isotrooppista ainetta, elastisuusominaisuuksien kuvaamiseen riittää kaksi va-

kiota, Lamén parametrit λ ja µ. Tällöin Hooken laki yksinkertaistuu muo-

toon:

σij = λθδij + 2µǫij, (2.3)

missä δij on Kroneckerin delta ja θ = ǫ11 + ǫ22 + ǫ33 = ∂u1

∂x1

+ ∂u2

∂x2

+ ∂u3

∂x3

.

Lamén parametreista liukumodulille µ on fysikaalinen tulkinta. Se kertoo,

kuinka hyvin kappale vastustaa hiertojännitystä, λ:lle ei niin selvää tulkintaa

ole. Mitä suurempia Lamén parametrit ovat, sitä paremmin kappale vastustaa

muodonmuutosta. Lamén parametrit saavat ei-negatiivisia arvoja , λ, µ ≥ 0,

nesteille ja kaasuille µ = 0. Lamén parametrien avulla määrätään joukko

aineen elastisia ominaisuuksia kuvaavia vakioita.
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2.2 Aaltoyhtälö

Tarkastellaan seuraavassa homogeenista ainetta, jossa λ ja µ ovat vakioita.

Kun kappaleeseen vaikuttaa voima, syntyy kappaleen sisäiseen jännitystilaan

muutos. Syntynyttä tasapainotilan häiriötä kuvataan aaltoyhtälöllä.

ρ
∂2ui

∂t2
= fi +

∂σij

∂xj

. (2.4)

Yhtälössä (2.4) fi on häiriön aiheuttanut lähde, ρ väliaineen tiheys ja termi

∂σij

∂xj
kuvaa sitä, kuinka jännitys muuttuu häiriön suunnassa. Kun tarkastel-

laan liikettä lähdealueen ulkopuolella, liikeyhtälöksi tulee:

ρ
∂2ui

∂t2
=

∂σij

∂xj

. (2.5)

Kun sijoitetaan yhtälöt (2.1) ja (2.3) yhtälöön (2.5) saadaan aaltoyhtälö isot-

rooppisessa aineessa:

ρ
∂2ui

∂t2
=

∂

∂xj

[λθδij + µ(
∂ui

∂xj

+
∂uj

∂xi

)]. (2.6)

Derivointi tuottaa yhtälön:

ρ
∂2ui

∂t2
= λ

∂

∂xj

θδij + µ
∂

∂xj

(
∂uj

∂xi

) + µ(
∂2ui

∂x2
j

). (2.7)

Siirrytään vielä komponenttiesityksestä vektoriesitykseen ja merkitään siir-

tymää u = (u1, u2, u3):

ρ
∂2

u

∂t2
= (λ + µ)∇(∇ · u) + µ∇2

u. (2.8)

Relaation ∇2
u = ∇(∇ · u) − (∇×∇ × u) avulla saadaan kolmiulotteiseksi

aaltoyhtälöksi:

ρ
∂2

u

∂t2
= (λ + 2µ)∇(∇ · u) − (µ∇×∇× u). (2.9)
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Yhtälön (2.9) ratkaisua voidaan lähestyä potentiaalien kautta. Helmholzin

teoreeman perusteella mikä tahansa vektorikenttä voidaan jakaa lähteettö-

mään ja pyörteettömään osaan, u = ∇Φ + ∇ × Ψ (Arfken ja Weber, 1995,

s. 93). Aaltoyhtälö muuttuu muotoon:

ρ
∂2

∂t2
(∇Φ+∇×Ψ) = (λ+2µ)∇[∇·(∇Φ+∇×Ψ)]−µ∇×[∇×(∇Φ+∇×Ψ)]

(2.10)

Koska ∇ · (∇× Ψ) = 0 ja ∇×∇Φ = 0, on:

ρ
∂2

∂t2
(∇Φ + ∇× Ψ) = (λ + 2µ)∇[∇2Φ] − µ∇× [∇×∇× Ψ]. (2.11)

Koska parametrit λ ja µ ovat vakioita, saadaan:

∇[(λ + 2µ)∇2Φ − ρ
∂2Φ

∂t2
] + ∇× [µ∇2

Ψ − ρ
∂2

Ψ

∂t2
] = 0 (2.12)

Yhtälö 2.12 toteutuu, kun molemmat hakasulkulausekkeet ovat yhtäaikaa

nollia. Kun merkitään, että

α =

√

λ + 2µ

ρ
(2.13)

ja

β =

√

µ

ρ
, (2.14)

saadaan lausuttua P-aallolle skalaaripotentiaalin Φ ja S-aalloille vektoripo-

tentiaalin Ψ avulla yhtälöt:

∇2Φ −
1

α2

∂2Φ

∂t2
= 0 (2.15)

ja

∇2
Ψ −

1

β2

∂2
Ψ

∂t2
= 0. (2.16)

P- ja S-aallot etenevät nopeuksilla, jotka materiaalin ominaisuudet määrää-

väät. Voidaan osoittaa, että P- ja S-aaltoratkaisut määräävät täydellisesti
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transientin häiriön etenemisen isotrooppisessa ja homogeenisessa aineessa.

Lausekkeiden (2.13) ja (2.14) perusteella on selvää, että P-aalto saapuu jä-

ristyksestä rekisteröintiasemalle nopeammin. P-aallon nimi tulee siis suoraan

englanninkielen sanasta ”primary” ja S-aallon nimi sanasta ”secondary”. P- ja

S- aaltojen yhteydessä puhutaan myös runkoaalloista, sillä molemmat aalto-

tyypit kulkevat aineen läpi. On myös olemassa pinta-aaltoja, jotka etenevät

vain rajapintojen läheisyydessä. Niiden aaltoliike vaimenee nopeasti siirryt-

täessä rajapinnasta poispäin.

2.3 Aaltoyhtälön ratkaisu

Muotoa (2.15) oleva neljän muuttujan osittaisdifferentiaaliyhtälö voidaan

ratkaista separoimalla se neljäksi kappaleeksi tavallisia differentiaaliyhtälöitä

(Arfken ja Weber, 1995, s. 471).

Oletetaan, että Φ = X(x1)Y (x2)Z(x3)T (t). Sijoitetaan yrite yhtälöön (2.15)

ja jaetaan yhtälö puolittain tulolla X(x1)Y (x2)Z(x3)T (t). Saadaan:

1

X(x1)

∂2X(x1)

∂x2
1

+
1

Y (x2)

∂2Y (x2)

∂x2
2

+
1

Z(x3)

∂2Z(x3)

∂x2
3

=
1

α2T (t)

∂2T (t)

∂t2
. (2.17)

Jokaisen termin on oltava vakio ja vakioiden täytyy summautua nollaan, jot-

ta yhtälö toteutuisi. Asetetaan ehdoksi k2
1 + k2

2 + k2
3 = k · k = ω2

α2 . Saadaan

neljä kappaletta muotoa ∂2X(x1)

∂x2

1

− k2
1X(x1) = 0 olevia yhtälöitä. Yleinen rat-

kaisu näille on harmonisten funktioiden summa X(x1) = A1e
ik1x1 +A2e

−ik1x1 .

Tulkinnat vakioille ovat: k on aaltolukuvektori, ω kulmataajuus ja kertoimet

A1 ja A2 ovat aallon amplitudeja. Lopuksi tavallisten differentiaaliyhtälöiden

ratkaisut kerrotaan keskenään, koska yrite oli φ = X(x1)Y (x2)Z(x3)T (t), ja

kootaan lopullinen ratkaisu.

Skalaaripotentiaalin Φ ratkaisu on tasoaalto:
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Φ(x, t) = A exp[±i(ωt ∓ k · x)]. (2.18)

Etumerkit valitaan siten, että jos ajalle t valitaan positiivinen ”suunta”, on

koordinaattiakseleita pitkin positiiviseen suuntaan etenevän aallon aaltovek-

torin merkki negatiivinen ja negatiiviseen suuntaan etenevän aallon aalto-

vektorin etumerkki positiivinen. Mikäli t:lle valitaan negatiivinen etumerkki,

aaltojen aaltovektorien etumerkit muuttuvat päinvastaiseksi suuntavalinnois-

sa. Aaltolukuvektori k antaa aallon kulkusuunnan. Amplitudit määräytyvät

ongelman reunaehdoista.

Potentiaali Φ määrää vasta aaltokentän muodon, jotta saataisiin partikke-

liliike selville, on ratkaistava ∇Φ. Vektorikenttä u kirjoitettiin skalaari- ja

vektoripotentiaalin avulla, u = ∇Φ +∇×Ψ. Imaginääriyksikköä merkitään

i:llä. P-aallon partikkeliliikkeeksi saadaan:

∇Φ = ∓ikΦ. (2.19)

Eli partikkeliliike P-aallolle on värähtelyä aallon kulkusuunnassa.

Vektoripotentiaalille Ψ saadaan samaan tapaan tasoaaltoratkaisu, mutta hiuk-

kasliike saadaan ottamalla roottori Ψ:stä.

∇× Ψ = ∇× B exp[±i(ωt ∓ k · x)] = ∓ik × Ψ (2.20)

S-aallon hiukkasliike on värähtelyä etenemistä vastaan kohtisuorassa tasos-

sa. Hiukkasliikkestä johtuen toisinaan puhutaan myös pitkittäisaalloista ja

poikittaisaalloista.

Tasoaaltoratkaisu saatiin, koska koordinaatistoksi oli valittu kolmiulotteinen

karteesinen koordinaatisto. Pallosymmetrinen ratkaisu saadaan separoimalla

aaltoyhtälöä pallokoordinaatteissa.
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Luku 3

Geometrinen sädeteoria

Seismisen aallon kulkua voidaan mallintaa sädeteorian avulla, jos väliaine

on riittävän homogeenista. Jos taas elastiset ominaisuudet muuttuvat voi-

makkaasti, voidaan ainetta käsitellä paloittain homogeenisena. Tässä luvus-

sa johdetaan yhtälö seismiselle säteelle ja esitetään, miten säde käyttäytyy,

kun seismiset nopeudet väliaineessa muuttuvat. Lopuksi käsitellään lyhyesti

aaltojen diffraktoituminen. Diffraktiota lukuunottamatta teorian esitys nou-

dattaa Layn ja Wallacen (1995) oppikirjan lukua 3.

3.1 Geometrinen sädeteoria

Luvussa 2.3 saatiin ratkaistua aaltorintaman muoto. Aaltorintaman normaa-

lia sanotaan seismiseksi säteeksi (kuva 3.1). Tasoaallon tapauksessa säteet

ovat yhdensuuntaisia suoria viivoja. Ratkaisut johdettiin homogeeniselle ai-

neelle. Jos seismisten nopeuksien muutokset ovat hitaita, runkoaallot etene-

vät aineessa hyvin samalla tavalla kuin valo aineissa, joilla on erilaisia optisia

taitekertoimia. Eräillä approksimaatioilla voidaan siis käyttää optiikkaa seis-

misten säteiden jäljitykseen. Teoriaa kutsutaan geometriseksi sädeteoriaksi.
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Kuva 3.1: Seismisen säde ja aaltorintama. Kuva on piirretty Layn ja Wallacen
(1995) oppikirjan mukaan.

Sädeteoriassa kaksi tärkeää periaatetta ovat Huygensin periaate ja Fermat’n

periaate. Huygensin periaatteen mukaan jokainen aaltorintaman piste toimii

uutena lähdepisteenä sekundäärisille aaltorintamille. Eri ajankohdilla voi-

daan piirtää verhokäyrä sekundäärisille aaltorintamille, joten Huygensin pe-

riaate kertoo miten aaltorintamat etenevät väliaineessa. Aaltorintaman ete-

nemisnopeus riippuu väliaineen ominaisuuksista, joten myös aaltorintaman

muoto riippuu ajasta. Täten myös säteet riipuvat ajasta. Fermat’n periaate

taas kuvaa sitä, kuinka säteet etenevät väliaineessa. Fermat’n mukaan valo

liikkuu nopeinta reittiä pisteestä toiseen.

Tarkastellaan nyt sellaista tilannetta, jossa aallon nopeus c = c(x) ja olete-

taan, että yhtälön (2.15) ratkaisu on muotoa Φ = A(x)eiω(W (x)/c0−t). Termi

k · x on korvattu termillä W (x)ω/c0, missä c0 on referenssinopeus. Funktio

W (x) kuvaa aaltorintamaa. Siis on otettu käyttöön maltillisesti heterogeeni-

sen aineen approksimaatio ja ollaan valittu vain positiiviset suunnat esityksen

yksinkertaistamisen vuoksi. Nyt myös amplitudi riippuu paikasta. Sijoitetaan
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yrite yhtälöön ∇2Φ = 1
c2(x)

∂2Φ
∂t2

, jolloin:

[(∇2A(x) + 2(
iω

c0

)∇A(x)∇W (x) + (
iω

c0

)A(x)∇2W (x)

−
ω2

c2
0

A(x)(∇W (x))2) +
ω2

c(x)2
A(x)]eiω(W (x)/c0−t) = 0. (3.1)

Lauseke toteutuu kun hakasulkulauseke on nolla. Järjestellään sen termit

kahdeksi yhtälöksi, joista ensimmäiseen on koottu reaaliset ja toiseen imagi-

nääriset termit:

∇2A(x) − A(x)
ω2

c2
0

(∇W (x))2 = −
ω2

c2(x)
A(x) (3.2)

ja

2(∇W (x) · ∇A(x)) + A(x)∇2W (x) = 0. (3.3)

Yhtälö (3.2) on toisin kirjoitettuna:

(∇W (x))2 = (
c0

c(x)
)2 +

c2
0∇

2A(x)

ω2A(x)
. (3.4)

Suurilla taajuuksilla
c2
0
∇2A(x)

ω2A(x)
on likimain nolla, jolloin pätee eikonaaliyhtälö:

(∇W (x))2 = (
c0

c(x)
)2. (3.5)

Koska W (x) ∝ k · x, niin silloin ∇W (x)‖k. Aaltolukuvektori on aaltorinta-

man normaalin suuntainen. Eikonaaliyhtälö (3.5) yhdistää seismisen säteen

ja alueen nopeusjakauman toisiinsa.

Tarkastellaan vielä hieman eikonaaliyhtälöä. Yhtälöstä (3.5) saadaan, että

|∇W (x)| ≈ | c0
c(x)

| ja yhtälöstä (3.3) ∇2W (x)
∇W (x)

≈ −∇A(x)
A(x)

. Asetetaan vielä refe-

renssiaallonpituus λ0 = c0
2π
ω

, jolloin: ∇2W (x)
∇W (x)

≈ −∇A(x)
A(x)

= −∇c(x)
c(x)

(Layn ja

Wallacen kirjassa (1995) merkkivirhe). Ehto yhtälön (3.5) toteutumiselle on:

(
c0

c(x)
)2 ≫

c2
0∇

2A(x)

ω2A(x)
≈ λ2

0

∇2A(x)

A(x)
(3.6)
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Eli:

(
c0

c(x)
)2 ≫ λ2

0

∇ · ∇c(x)

c(x)
(3.7)

Aineelle, jossa epähomogeenisuus on heikkoa, pätee ( c0
c(x)

)2 ≈ 1. Saadaan siis

λ2
0

∇ · ∇c(x)

c(x)
≪ 1. (3.8)

Eli yhden aallonpituuden matkalla muutos nopeusgradientissa ei ole kovin

suuri verrattuna itse nopeuteen ja aallonpituus on pieni. Tällöin eikonaa-

liyhtälö on hyvä approksimaatio aaltoyhtälön ratkaisusta.

Eikonaaliyhtälön avulla saadaan johdettua seismisille säteille yhtälö. Tar-

kastellaan sädettä pienellä s:n mittaisella matkalla. Säteen suuntaa saadaan

lausuttua suuntakosinien avulla: (dx1

ds
)2 +(dx2

ds
)2 +(dx3

ds
)2 = 1 Koska ∇W (x) ‖

k, on myös ∇W (x) ‖ s. Tällöin dxi

ds
∝ ∂W

∂xi
ja saadaan yhtälö:

(a
∂W (x)

∂x1

)2 + (a
∂W (x)

∂x2

)2 + (a
∂W (x)

∂x3

)2 = 1. (3.9)

Jos tulkitaan verrannollisuuskerroin a = c(x)
c0

, saadaan taas eikonaaliyhtälö.

Kerrointa 1
a

= n sanotaan taitekertoimeksi.

Saadaan siis normaaliyhtälöt:

n
dx1

ds
=

∂W (x)

∂x1

, (3.10)

n
dx2

ds
=

∂W (x)

∂x2

(3.11)

ja

n
dx3

ds
=

∂W (x)

∂x3

. (3.12)

Säteen suunnan muuttumista saadaan tutkittua derivoimalla normaaliyhtä-

löitä säteen suunnassa, eli:

d

ds
(n

dxi

ds
) =

d

ds
(
∂W (x)

∂xi

), (3.13)
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missä d
ds

(∂W (x)
∂xi

) = ∂
∂xi

(∂W (x)
∂xj

dxj

ds
) = ∂

∂xi
[n(

dxj

ds
)2] = ∂n

∂xi
, kun summataan yh-

teen kaikki komponentit j = 1, 2, 3. Sädepolulle x saadaan yhtälö:

d

ds
(n

dxi

ds
) =

∂n

∂xi

. (3.14)

Summataan yhteen komponentit i = 1, 2, 3 ja saadaan sama yhtälö lausut-

tuna vektorimuodossa:

d

ds
(

1

c(x)

dx

ds
) = ∇(

1

c(x)
), (3.15)

sillä n = c0
c(x)

. Yhtälö (3.14) on yleinen yhtälö sädepolulle.

3.2 Sädeparametri ja Snellin laki

Valitaan yksinkertainen maankamaran nopeusmalli, jossa nopeus muuttuu

vain syvyyden funktiona, eli c = c(x3) ja nopeus suunnissa x1 ja x2 on vakio,

eli ∂c(x3)
∂x1

= ∂c(x3)
∂x2

= 0. Tällöin yhtälön (3.14) avulla saadaan kolme yhtälöä:

n
dx1

ds
= C1, (3.16)

n
dx2

ds
= C2 (3.17)

ja
d

ds
(n

dx3

ds
) =

dn

dx3

. (3.18)

Vakioiden C1 ja C2 suhdetta tarkastelemalla huomataan, että dx1 = vakio ·

dx2. Eli säteen projektio maan pinnalla on suora. Siis liike tapahtuu maan

pintaa vastaan kohtisuorassa tasossa. Kierretään koordinaatistoa siten, että

säteen projektio maanpinnalla on x1;n suuntaan ja syvyys x3:n suuntaan.

Tällöin riittää kaksi yhtälöä:

n
dx1

ds
= C1 (3.19)

15



Kuva 3.2: Seismisen säteen kulkureitti lähteestä vastaanottimeen, kun no-
peus kasvaa syvyyden funktiona. Kuva on piirretty Layn ja Wallacen (1995)
oppikirjan mukaan.

ja
d

ds
(n

dx3

ds
) =

dn

dx3

. (3.20)

Geometriasta saadaan, että dx1

ds
= sin i. Ja dx3

ds
= cos i. Kulma i on säteen

pätkän ds ja vertikaalin välinen kulma, inklinaatio (kuva 3.2). Taitekerroin

n = c0
c
. Yhtälö (3.19) voidaan kirjoittaa muodossa:

sin i

c(x3)
= vakio = p. (3.21)

Vakio p on nimeltään sädeparametri, eli horisontaalinen hitaus. Yhtälö (3.21)

on yleistetty Snellin laki. Sädeparametri on vakio pitkin säteen polkua: jos

tapahtuu muutos nopeudessa c(x3), muuttuu myös säteen inklinaatiokulma.

Mikäli säde kulkee täsmälleen vertikaalisuunnassa, sädeparametri on nolla

eikä säde muuta kulkusuuntaansa nopeuden muutoksista huolimatta.

Yhtälöä (3.20) voidaan muokata samalla tavalla, d
ds

(ndx3

ds
) = d

ds
(n cos i). Käy-

tetään derivoinnin ketjusääntöä, jolloin: d
ds

(n cos i) = nd cos i
di

+ cos i dn
dx3

dx3

ds
.

Saadaan:
dn

dx3

= −n sin i
di

ds
+ cos i

dn

dx3

dx3

ds
(3.22)
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Trigonometristen funktioiden laskusääntöjen avulla lasketaan:

d( c0
c(x3)

)

dx3

sin2 i = −
c0

c(x3)
sin i

di

ds
(3.23)

Derivointien jälkeen:

p
dc(x3)

dx3

=
di

ds
. (3.24)

Säteen kaarevuus riippuu alueen nopeusgradientista. Jos väliaineen seisminen

nopeus laskee, säde taipuu kohti vertikaalia. Nopeuden kasvaessa säde taipuu

vertikaalista poispäin.

3.3 Heijastuminen ja taittuminen rajapinnoilta

Geometrinen sädeteoria pätee alueilla, joissa nopeusgradientti on loiva. Jos

seismiset nopeudet muuttuvat voimakkaasti, joudutaan sädeteorian pätevyy-

salueen ulkopuolelle. Usein tällaisissa tilanteissa jaetaan tutkittava alue pa-

loihin, joissa sädeteoria pätee ja voimakkaan gradientin alueet asetetaan ra-

japinnoiksi, joilta seisminen energia heijastuu ja taittuu. Tutumpi muoto

Snellin laista on:
sin i1
c1

=
sin i2
c2

, (3.25)

missä c1 ja c2 ovat nopeudet eri väliaineissa. Jos i2 = π
2
, sanotaan taittumista

kriittiseksi taittumiseksi ja rajanpinnan tuntumaan syntynyttä aaltoa johto-

aalloksi. Johtoaalto siirtää energiaa takaisin ylempään kerrokseen. Kulmaa

i1 = arcsin( c1
c2

) = ic sanotaan kriittiseksi kulmaksi. Kriittistä kulmaa suu-

remmilla tulokulmilla seisminen energia ei kykene tunkeutumaan alempaan

kerrokseen, vaan kaikki energia heijastuu takaisin ylempään kerrokseen. Jos

taas c2 > c1, ei johtoaaltoa synny, vaan säde taittuu pinnan normaalin suun-

taan. Snellin lain avulla saadaan laskettua rajapinnalle saapuvien aaltojen

synnyttämien uusien aaltojen taittumis- ja heijastumiskulmat.
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Kuva 3.3: Ensimmäisessä kuvassa on esitetty kuinka seisminen energia ja-
kautuu kartiomaiselle alueelle, kun pistemäinen lähde on etäisyyden h0 pääs-
sä heijastajasta. Toisessa kuvassa on esitetty Fresnelin vyöhykkeet 1,...,n.
Vyöhykkeet muodostuvat kartion pohjalle siihen kohtaan, mistä seisminen
energia heijastuu. Kuva on piirretty Sheriffin ja Geldartin (1995) oppikirjan
mukaan.

3.3.1 Diffraktio

Heijastumisen ja taittumisen lisäksi seisminen energia voi diffraktoitua, jol-

loin energia kulkee ei-geometrisia reittejä pitkin. Diffraktio voidaan ymmär-

tää Fresnelin vyöhykkeiden avulla (kuva 3.3). Fresnelin vyöhyke on alue, jol-

la aaltopaketin aaltojen vaiheisiin ei synny yli puolen syklin suuruisia eroja.

Vyöhykkeiden säteille saadaan arvio kaavan Rn ≈ (nλh0

2
)1/2 avulla. Siinä h0

on lähteen etäisyys heijastajasta, λ aallonpituus ja n Fresnelin vyöhykkeen

indeksi. Nyt h0 ≫ Rn ≫ λ. Suurin osa heijastuneesta energiasta tulee en-

simmäisen Fresnellin vyöhykkeen alueelta:

R1 ≈ (
λh0

2
)1/2 =

v

2
(
t

f
)1/2, (3.26)

missä t on havaittu tuloaika, v keskimääräinen nopeus ja f taajuus. Ensim-

mäistä Fresnellin vyöhykettä pienemmät kohteet synnyttävät diffraktion ja
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suuremmilla kohteilla geometrinen sädeteoria on voimassa (Sheriff ja Geldart,

1995, s. 152–155).
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Luku 4

Seismisen aallon energian

jakaantuminen

Sädepolkujen geometrian lisäksi tarvitaan tietoa siitä, miten seismisen aallon

energia jakautuu maan kamaraan. Käytännössä voidaan ajatella, että seis-

minen energia lähtee etenemään pistemäisestä lähteestä, jolloin sen intesi-

teetti vaimenee leviämisen takia. Lisäksi energia absorpoituu maankamaraa.

Kun seisminen energia kohtaa rajapinnan, se jakautuu rajapinnalla synty-

vien uusien aaltojen kesken. Se missä suhteessa energia jakaantuu, riippuu

rajapinnan muodostavien väliaineiden elastisista ominaisuuksista.

4.1 Geometrinen vaimeneminen

Kun seisminen aalto lähtee etenemään pistemäisestä lähteestä kaikkiin suun-

tiin, sen intensitetti pienenee. Intensiteetti I on suure, joka kuvaa sitä kuinka

paljon energiaa virtaa yksikköalueen läpi yksikköajassa. Intensiteetti on ver-

rannollinen amplitudin neliöön. Kun energiavuo säilyy, pätee I1S1 = I2S2.

Tällöin voidaan tarkastella intesiteetin muuttumista etäisyyden kasvaessa.
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Kuva 4.1: Seismisen energian leviämien pistemäisestä lähteestä. Alojen S1

ja S2 säde riippuu etäisyyksistä r1 ja r2 seuraavasti: Olkoot alojen S1 ja S2

säteet s1 ja s2. Silloin s1

r1

= s2

r2

. Eli s1

s2

= r1

r2

. Kuva on piirretty mukaillen
Sheriffin ja Geldartin (1995) oppikirjaa.

Pinta-alojen suhde S1

S2

= ( r1

r2

)2 (kuva 4.1). Eli:

I2

I1

= (
r1

r2

)2. (4.1)

Intensiteetti vaimenee etäisyyden neliöön kääntäen verrannollisesti, jolloin

amplitudi vaimenee etäisyyteen kääntäen verrannollisesti. Tätä sanotaan geo-

metriseksi vaimenemiseksi (engl. spherical divergence) (Sheriff ja Geldart,

1995, s. 59).

4.2 Attenuaatio

Kun elastisen aallon etenemiseen liittyy kitkaa, aallon amplitudi vaimenee

aallon edetessä. Aallon kuljettama energia muuntuu lopulta lämmöksi eri-

laisten prosessien kautta. Yksinkertaisinta on nimetä prosessit yhteisesti si-

säiseksi kitkaksi, jolloin aallon amplitudin vaimenemista voidaan kuvata vai-

mennetun värähtelijän yhtälöllä. Amplitudin vaimenemista etäisyyden kas-

vaessa voidaan kuvata yhtälöllä:

A(x) = A0 exp [−(
πf

Qv
)x], (4.2)
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missä A0 on aallon amplitudi hetkellä t = 0, f taajuus, v nopeus ja Q vä-

liaineen laatua kuvaava luku (engl. quality factor). Yhtälöstä 4.2 nähdään,

että korkeataajuuksinen liike vaimenee nopeimmin. Kun kallio on eheää ja

kylmää, on vaimeneminen pientä. Tällaisilla alueilla Q on iso. Kallion ruh-

jeisuus ja rikkonaisuus tai korkea lämpövuo voimistavat vaimenemista (Lay

ja Wallace, 1995, luku 3.7).

4.3 Rajapinnoilta heijastuminen

Kun elastinen aalto saapuu rajapinnalle, sen kuljettama energia jakautuu

pinnalla syntyvien uusien aaltojen kesken. Uusien aaltojen tyypit ja ampli-

tudit voidaan ratkaista reunaehtojen avulla: jännitysten ja siirtymien on ol-

tava jatkuvia pinnan yli. Kuvassa 4.2 P-aalto saapuu kahden kiinteän aineen

rajapinnalle. Uusien aaltojen taittumis- ja heijastumiskulmat saadaan Snel-

lin lain avulla, reunaehtojen avulla saadaan amplitudeille johdettua yhtälöt:

(−A0 + A1) cos θ1 − B1 sin δ1 = −A2 cos θ2 − B2 sin δ1, (4.3)

(A0 + A1) sin θ1 + B1 cos δ1 = A2 sin θ2 − B2 cos δ2, (4.4)

(A0 + A1)Z1 cos 2δ1 − B1W1 sin 2δ1 = A2Z2 cos 2δ2 + B2W2 sin 2δ2, (4.5)

ja

(−A0 + A1)
β1

α1

W1 sin 2θ1 + B1W1 cos 2δ1 = −A2
β2

α2

W2 sin 2θ2 + B2W2 cos 2δ2.

(4.6)

Yhtälöt (4.3)–(4.6) ovat Zöppritzin yhtälöt. Amplitudit Ai (i = 0, 1, 2) ovat

P-aaltojen amplitudeja ja Bi, (i=1,2) S-aaltojen amplitudeja. Vakioita Zi =

ρiαi ja Wi = ρiβi sanotaan akustisiksi impedansseiksi. Jos toinen väliaine on
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Kuva 4.2: P-aallon saapuminen rajapinnalle. Alueissa 1 ja 2 on selvästi toi-
sistaan poikkeavat tiheydet ρ1 ja ρ2, Lamén vakiot λ1, λ2, µ1 ja µ2 sekä seis-
miset nopeudet α1, α2, β1 ja β2. P-aallon tulokulma on θ1, heijastuskulma θ2

ja taittumiskulma θ3. Pinnalla vaihtoaaltoina syntyneiden S-aaltojen heijas-
tuskulma on δ1 ja taittumiskulma δ2 (Sheriff ja Geldart, 1995).

nestemmästä, on Bi = 0. Samanlaiset yhtälöt amplitudeille saadaan ratkai-

semalla reunaehdot potentiaalien avulla laskemalla. Tällöin puhutaan Knot-

tin yhtälöistä. Zöppritzin ja Knottin yhtälöiden johto on käyty läpi kirjassa

(Sheriff ja Geldart, 1995, luku 3.1).

4.3.1 Kohtisuora saapuminen rajapinnalle

Kun P-aalto saapuu rajapinnalle lähes kohtisuoraan (θ1 = 0...15o) ei vaihto-

aaltoja synny ja yhtälöt (4.3)–(4.6) yksinkertaistuvat muotoon:

A1 + A2 = A0 (4.7)

ja

Z1A1 − Z2A2 = −Z1A0. (4.8)
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Yhtälöiden avulla saadaan johdettua rajapinnoille heijastus- ja läpäisyker-

toimet, R = Z2−Z1

Z2+Z1

ja T = 2Z1

Z2+Z1

.
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Luku 5

Seismiset luotaukset

Edellisissä luvuissa on esitetty kuinka seisminen aalto etenee maankamaras-

sa. Yksi käytännön sovellusalue on seisminen luotaus, jossa luodaan keino-

tekoisesti seismisiä aaltoja, esimerkiksi räjähdyksin tai täristimin, ja rekis-

teröidään tuotettua signaalia. Kerätyn aineiston avulla voidaan mallintaa

maankamaran rakenteita. Luotauksia kahta tyyppiä, heijastus- ja taittumis-

luotauksia. Luotauksia voidaan tehdä merellä tai maalla. Tässä työssä kes-

kitytään vain heijastusluotaukseen maa-alueilla.

Luotauksissa päämäärä on muodostaa heijastuneista pulsseista kaksiulottei-

nen leikkaus maankamaran rakenteista. Luotausaineiston prosessoinnissa py-

ritään parantamaan signaali-kohina- suhdetta.

Seismisten luotausten osalta on vakiintunut englanninkielinen termistö. Suo-

menkielisten termien osalta näin ei ole. Tässä työssä englanninkieliset termit

on laitettu suomenkielisten käännösten viereen sulkuihin tai englanninkieli-

nen termi on lainattu suoraan suomenkieliseen tekstiin.
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5.1 Heijastusluotaus CMP-menetelmällä

Heijastusluotauksen tarkoituksena on tuottaa kaksiulotteinen poikkileikkaus-

kuva maankamaran rakenteista. Luotauksessa vastaanottimet on aseteltu

suoralle luotauslinjalle tasavälisesti ja lähdettä liikutetaan pitkin linjaa tä-

ristäen tasaisin välimatkoin. Näin saadaan rekisteröityä heijastuksia pitkin

maankamaran rakenteita koko linjan matkalta. Yhdestä heijastuspisteestä

saadaan useita rekisteröintejä (kuva 5.1 ). Tätä menetelmää sanotaan CMP-

menetelmäksi (engl. common midpoint method) (Sheriff ja Geldart, 1995,

luku 8.33).

Kenttäparametrit suunnitellaan tutkimusalueen ja sen olosuhteiden mukaan.

Olosuhteilla tässä tarkoitetaan taustamelua. Esimerkiksi tutkittavan alu-

een syvyys määräytyy valitusta lähde-vastaantotinvälistä: Matalinta kohtaa

edustaa lyhin lähde-vastaanotinväli ja syvintä aluetta pisin (Sheriff ja Gel-

dart, 1995, luku 8.42)

Horisontaalisen resoluution mittana migroimattomalle aineistolle pidetään

ensimmäistä Fresnelin vyöhykettä, joka voidaan laskea kaavan (3.26) avulla.

Vertikaalisen resoluution mittana on kahden impulssin välinen aikaero. Sen

on oltava vähintään puolikas sykli: ∆t = T/2 (Sheriff ja Geldart, 1995, luku

6.4).

5.2 Aineiston prosessointi

Prosessoinnin tarkoitus on etsiä rekisteröidyistä aineistosta maankamaran

rakenteista heijastuneet P-aallot, voimistaa niiden amplitudia suhteessa ko-

hinaan ja muodostaa P-aallon impulsseista poikkileikkaus maankamaran ra-
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Kuva 5.1: Kuvassa A. lähdettä liikutellaan pitkin luotauslinjaa ja saadaan
heijasteita pisteistä a–d. Kuvassa B. on esitetty pisteen d kautta heijastuneet
säteet. Kuva on piirretty kirjan (Sheriff ja Geldart, 1995) mukaan.

kenteista. Tässä työssä ei koko prosessointia esitetä, vaan keskitytään lähinnä

kulkuaikakorjausongelmaan. Lyhyt esittely noudattaa Sheriffin ja Geldartin

(1995) oppikirjan kappaletta 9. Esimerkiksi Koivisto on pro gradu-työssään

(Koivisto, 2004) tarkastellut korkean erotuskyvyn heijastusluotausaineiston

prosessointia. Liitteessä B on esitetty tyypillinen prosessointikaavio.

Heijastuneiden aaltojen amplitudi riippuu rajapinnan akustisten impendans-

sien erosta: mitä suurempi ero on, sitä suurempi on myös aallon amplitudi.

Lisäksi amplitudiin vaikuttavat esimerkiksi geometrinen vaimeneminen ja at-

tenuaatio (luku 4). Geometrisen vaimenemisen vaikutus voidaan korjata. Kun

maankamaran nopeus vs on määritetty, on amplitudikorjaus verrannollinen

tekijään v2
st.

Signaalin vahvistuminen ja kohinan vaimeneminen CMP- menetelmässä pe-

rustuu aaltojen superpositioon. Kun kohina on satunnaista, voimistuu hei-
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jastajan tuottama impulssi, kun rekisteröintejä summataan yhteen heijas-

tuspisteittäin. Koska aaltojen kulkuajat riippuvat heijastajan syyvyydestä

ja lähde-vastaanotinparin etäisyydestä, on rekisteröinneistä poistettava luo-

tausgeometriasta johtuvia kulkuaikaeroja. Lähde-vastaanotingeometrian vai-

kutus poistetaan NMO-korjauksen avulla. NMO-korjaukseen palataan hie-

man tarkemmin jatkossa (luku 5.4). Lisäksi on poistettava irtomaapeitteen

tuomat kulkuaika-anomaliat.

Jotta eri korjauksia voidaan tehdä, on maankamaran nopeutta analysoita-

va jollain tavalla. Perinteinen nopeusanalyysi tehdään CMP-pinoaman (engl.

CMP-stack) avulla. Siinä oletetaan pinoamisnopeus vs, tehdään NMO-korjaus

oletetulla nopeudella ja tutkitaan summattavien rekisteröintien koherenssia.

Kun saavutetaan optimaalinen pinoama, on saavutettu myös optimaalinen

pinoamisnopeus. Jos kaateet ovat suuria, voidaan joutua tekemään DMO-

prosessointi (kappale 5.8).

Muitakin menetelmiä nopeusanalyysin tekemiseksi on olemassa. Myös niiden

päämäärä on saavuttaa optimaalinen CMP-pinoama. Lisäksi pinoamisnopeu-

den on oltava geologisessa mielessä järkevä.

Lisäksi on poistettava erilaisin suodatuksin koherenttia kohinaa. CMP-pino-

amisen lopputuloksena saatu poikkileikkauskuva on ajan funktiona esitetty

sektio heijastuksista. Migraation avulla voidaan konstruoida todellinen poik-

kileikkaus maankamaran rakenteista. Migraatio muuttaa hieman heijastajien

paikkoja. Tässä työssä ei migraatioita käsitellä lainkaan.
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5.3 Heijastuneiden aaltojen kulkuajat

Kaksikerrosmallissa, jossa on yksi horisontaalinen heijastava rajapinta ja jos-

sa ylemmän kerroksen nopeus on vakio, voidaan heijastuneelle aallolle laskea

edestakainen kulkuaika Pythagoraan lausetta soveltamalla (kuva 5.2 A). Sä-

teen kulkema matka s = vt, missä v on kerroksen seisminen nopeus ja t on

matkaan käytetty aika. Säteen kulkeman matkan neliöksi saadaan:

v2t2 = x2 + 4h2, (5.1)

missä x lähde-vastaanotinväli ja h on heijastajan syvyys. Kun merkitään

t0 = 4h2/v2, neliöllisen kulkuajan lausekkeeksi tulee:

t2 =
x2

v2
+ t20. (5.2)

Termi t0 on se erikoistapaus, jossa lähde-vastaanotinväli on nolla (engl. zero

offset traveltime). Dix (Dix, 1955) osoitti, että yhtälö (5.2) voidaan yleistää

monikerrosmallille:

t2 =
x2

v2
rms

+ t20, (5.3)

missä on vrms on keskinopeus säteen matkalla. Nopeutta on painotettu eri

kerroksissa kuljetun ajan mukaan: v2
rms =

PN
i=1

v2

i ∆tiPN
i=1

∆ti
, missä vi on kerroksen i

seisminen nopeus ja ∆ti kerroksessa kuljettu aika.

Edestakainen kulkuaika voidaan laskea myös kaltevalle heijastajalle (Dix,

1955), (Gardner, 1947):

t2 = t20 +
x2 cos2 θx

v2
, (5.4)

missä θx on heijastajan kaade.
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Kuva 5.2: Neliöllisen kulkuajan laskeminen kaksikerrosmallissa. Kuvassa A
heijastaja on horisontaalinen ja kuvassa B on kalteva heijasta. Vaikka kum-
mankin heijastajan syvyys on h, se on mitattu eri tavalla kaltevan heijastajan
tapauksessa.

5.4 CMP-pinoama

CMP-menetelmän etu on se, että yhdestä heijastuspisteestä saadaan usei-

ta rekisteröintejä. Rekisteröinnit voidaan järjestää CMP-kokoomiksi ja sum-

mata yhteen erityisessä prosessointivaiheessa, pinoamisessa (engl. stacking),

jolloin saadaan CMP-pinoama (engl. CMP-stack). Operaatio vahvistaa hei-

jastajien tuottamaa signaalia suhteessa kohinaan (Sheriff ja Geldart, 1995,

luku 9.10.4).

Jotta pinoaminen voidaan tehdä, on aineistoon tehtävä kulkuaikakorjauk-

sia, jotka poistavat lähde-vastaanotinvälin vaikutuksen kulkuaikoihin. Tätä

korjausta sanotaan NMO-korjaukseksi (engl. normal moveout). Ensimmäi-

sen kertaluvun korjaus voidaan laskea ratkaisemalla kulkuaikayhtälö (5.3)

sarjakehitelmän avulla:

t = t0(1 +
1

2

x2

v2
rmst

2
0

−
1

8

x4

v4
rmst

4
0

+ ...). (5.5)

Kun lasketaan kahdelle eri lähde-vastaanotinparille kulkuaikojen erotus t2 −

t1 käyttäen ensimmäisen kertaluvun approksimaatiota, saadaan ∆tNMO =

1
2
(x2

2−x2
1)/(v

2
rmst0). Jos merkitään x2 = x2

2−x2
1 ja käytetään t0 :n lauseketta,

30



saadaan:

∆tNMO =
x2

4hvrms

. (5.6)

Yhtälöstä (5.6) nähdään, että ∆tNMO kasvaa lähde-vastaanotinvälin x neli-

öön verrannollisesti. NMO-korjauksen avulla voidaan päätellä, onko rekiste-

röinnissä nähtävä impulssi peräisin heijastajasta. Lähde-vastaanotinetäisyy-

den kasvusta syntyy heijastuneiden P-aaltojen kulkuaikoihin systemaattinen

viive. NMO-korjaus asettaa heijastajan tuottamat impulssit suoriksi linjoiksi,

mikäli heijastaja on tasomainen. (Sheriff ja Geldart, 1995, s. 86).

Kaltevan yksittäisen heijastajan tapauksessa pinoamisnopeus vNMO riippuu

heijastajan kaateesta: vNMO = v
cos θx

, missä v väliaineen nopeus heijastajan

yläpuolella (Yilmaz, 2001, s. 286).

5.5 Mutkaisen luotauslinjan vaikutus

CMP-pinoamaan

Käytännössä luotaukset tehdään teillä, jolloin kustannukset ja ympäristövai-

kutukset jäävät pienemmiksi. Luotauslinjoista tulee mutkaisia, eivätkä lähde-

vastaanotinparien keskipisteet (jatkossa keskipisteet) enää asetu luotauslin-

joille, vaan parveksi sen ympärille. Jotta pinoaminen voidaan tehdä, on lisät-

tävä prosessointiin uusi vaihe. Luotauslinjan asemasta valitaan erillinen pro-

sessointilinja, joka kulkee keskipisteparven läpi. Sitten prosessointilinjan ja

keskipisteiden muodostama alue jaetaan paloiksi (engl. binning the data) ja

jokaisen palan (engl. bin) sisään jääviä keskipisteitä vastaavat rekisteröinnit

summataan yhteen (Sheriff ja Geldart, 1995, luku 8.34).

Luotauslinjan mutkaisuus tuo mukanaan lisänongelman CMP-pinoaman kon-

struoinnissa. Tässä esitetty menetelmä perustuu ajatukseen, jossa luotaus-
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linjan ja lähdevastaanotinparien keskipisteiden alueella heijastajat ovat joko

horisontaalisia tai niillä on kaltevuutta vain linjan suunnassa. Ajatellaan nyt,

että muodostettujen binien alueella on heijastaja, joka on kallellaan myös lin-

jaa vastaan kohtisuorassa suunnassa. Heijastajan kaade voidaan jakaa kah-

teen komponenttiin, θx ja θy. Komponentti θx on linjan suuntainen kaade

(engl. inline dip) ja θy on linjaa vastaan kohtisuorassa suunnassa (engl. cross-

dip).

Tarkastellaan kahta keskipistettä mielivaltaisen binin sisällä (kuva 5.3A). Ol-

koon niin, että toinen keskipiste osuu valitulle prosessointilinjalle ja toinen

siitä sivuun. Huomataan, että heijastajan syvyys h prosessointilinjan koh-

dalla ei ole sama kuin siitä sivussa olevan keskipisteen kohdalla kuva (5.3B).

Tällöin myös kulkuaika t0 eroaa näillä kahdella rekisteröinneillä. Syntynyt-

tä kulkuaikaviivettä sanotaan crossdip-viiveeksi. Sen esittivät artikkelissaan

ensimmäisenä Larner ym (Larner et al., 1979).

NMO-pinoamaa konstruoitaessa on tutkittava onko crossdip-viive niin suuri,

että sen vaikutus on otettava huomioon ja tarvittaessa se jollain menetelmällä

korjata. Vertikaaliseksi resoluutioksi kahden rekisteröinnin välillä määrättiin

yli puolen syklin kulkuaikaviive. Eli ∆t = T/2, missä T on aallon jaksonaika.

Crossdip-viiveen kojaamisen kriteeriksi on mielekästä asettaa vähintään sama

kulkuaikaviive, sitä pienemmällä viiveellä olevat rekisteröinnit binin sisällä

summautuvat konstruktiivisesti ilman crossdip- korjaustakin.

Myös käytännön esimerkki valaisee hyvin asiaa. Wu ym. (Wu et al., 1995)

havaitsivat, että jo pieni poikittainen kaade aiheuttaa kulkuaikaviiveen, joka

pilaa sektion ilman crossdip-korjausta. Binien keskimääräinen leveys oli 200

metriä ja tutkimuksessa käytetty taajuusalue 30–140 hz. Kun crossdip-kaade

oli 10 astetta ja kahden keskipisteen etäisyys toisistaan 100 metriä, syn-
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Kuva 5.3: Kuvassa A on yksi bini, jonka sisään jää neljä keskipistettä. Bi-
nin linjan suuntaista pituutta on liioiteltu suuresti suhteessa kohtisuoran lin-
jan suuntaa. Kuvassa B on heijastaja, joka on kallellaan linjaa vastaan koh-
tisuorassa suunnassa. Edestakaiseen kulkuaikaan syntyy crossdip-viiveaika,
jos keskipiste ei osu täsmälleen valitulle prosessointilinjalle. Jos heijastaja on
tasomainen, riippuu kulkuaikaviive ∆t keskipisteen etäisyydestä linjasta y
ja heijastajan kaateesta θy: ∆t = 2 sin θx

v
y, missä v kerroksen nopeus (Larner

et al., 1979). Kuva A. on piirretty Sheriffin ja Geldartin (1995) oppikirjaa
noudattaen. Koordinaatisto on valittu siten, että x-akseli on linjan suunnas-
sa, y-akseli linjaa kohtisuoraan ja z-akseli osoittaa maankamaraan.

tyi kuuden millisekunnin crossdip-viive summataviin rekisteröinteihin. Taa-

juusalueella f > 85 hz heijastajien tuottamat signaalit eivät enää summau-

tuneet konstruktiivisesti. Tästä voidaan päätellä, että sektion yläosat ovat

alaosia herkempiä crossdip-viiveelle ja että crossdip-viive kätkee pienempiä

yksityiskohtia kohinaan. Herkkyys johtuu seismisen aallon energian absorp-

tiosta. Havaittavien yksityiskohtien koko riippuu käytettävästä taajuudesta.
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5.6 Crossdipin vaikutus edestakaiseen kulkuai-

kaan

Kappaleessa 5.3 esitettiin heijastuneiden aaltojen neliöllinen kulkuaika. Jot-

ta crossdip-viiveen vaikutus voidaan huomioida CMP-pinoaman kontstruoin-

nissa, on laskettava neliöllinen kulkuaika jossa huomioidaan crossdip-ilmiön

vaikutus. Olkoon nyt x binin keskipisteen sijainti, y lähde-vastaanotinparin

keskipisteen etäisyys prosessointilinjasta (engl. transverse offset) ja h lähde-

vastaanotinparin etäisyys (engl. offset). Nedimovićin ja Westin mukaan (Ne-

dimović ja West, 2003) neliöllisen kulkuajan lausekkeeksi saadaan:

t2(x, y, h) = (t0(x) + pyy)2 + p2h2, (5.7)

missä p ja py ovat hitauksia. Hitaudet riippuvat kallioperän nopeusjakaumas-

ta ja heijastajan geometriasta. Hitaudelle py, saadaan lauseke:

py =
−2 sin θy cos θx

vrms(1 − sin2 θx sin2 θy)1/2
. (5.8)

Heijastajan kaade on jaettu prosessointilinjan suuntaiseen komponenttiin θx

ja sitä vastaan kohtisuoraan komponenttiin θy.

Hitaudelle p saadaan lauseke p = cos θx/vrms, kun lähde-vastaanotinparin

muodostaman janan ja prosessointilinjan välinen kulma φ on pieni (10-20

astetta) tai lähde-vastaantotinväli h on pieni (h ≪ hmax). Muutoin lauseke

p:lle on:

p2 =
1 − sin2 θx + sin2 φ(sin2 θx − sin2 θy) + 1

4
sin (2φ) sin (2θx) sin (2θy)

v2(1 − sin2 θx sin2 θy)
.

(5.9)
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5.7 Heijastajan asento

Edellä on esitetty crossdipin vaikutus edestakaiseen kulkuaikaan. Jos ole-

tetaan, että sin φ on pieni, tai jos h ≪ hmax, on keskipiste lähellä valit-

tua prosessointilinjaa. Tällöin NMO-korjaus voidaan tehdä käyttäen hitautta

p = cos θx/vrms ja saadaan NMO-korjatun kulkuajan neliöksi τ 2 = (t0+pyy)2.

Siis crossdip-korjattu ja NMO-korjattu kulkuaika on:

t0 = τ − pyy. (5.10)

Yhtälön (5.10) avulla voidaan tutkia crossdip-korjausta erilaisissa heijastajan

asennoissa. Jos θy = 0, on t0 = τ eikä crossdip-korjausta tarvita. Jos taas

θx = 0, saadaan hitaudeksi py:

py =
−2 sin θy

vrms

. (5.11)

Lausekkeen (5.11) avulla saadaan sama crossdip-viive, minkä Larner ja ym.

(Larner et al., 1979) ovat saaneet: ∆t = (2y sin θy)/v. Tällöin koko kulkuai-

kaviive on poikittaisen kaateen tuottama. Muutoin hitaus py saadaan lausek-

keen (5.8) avulla. Siinä nähdään, että crossdip-viiveeseen vaikuttaa myös

heijastajan linjan suuntainen kaade.

5.8 CRP-kokooma

Kun heijastaja on kalteva linjan suunnassa, lähde-vastaanotinparin keski-

piste ei tarkalleen ole heijastuspisteen projektio datumissa (kuva 5.4). CMP-

kokoomien asemasta voidaan konstruoida CRP-kokoomia (engl. common ref-

lection-point gathers). Tällöin heijastajat, joilla on erisuuruisia linjan suun-

taisia kaateita, summautuvat samalla pinoamisnopeudella. Tätä sanotaan
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Kuva 5.4: Kuvissa A ja B on esitetty CMP- ja CRP-pisteen välinen ero. Jos
heijastaja on kallellaan, heijastuspisteen projektio datumiin ei ole tarkalleen
sama piste kuin lähde-vastaanotinvälin keskipiste. CRP-piste on siirtynyt se-
kä linjan, että syvyyden suunnassa. Joskus käytettään termiä CDP (common
depth point).

DMO-prosessoinniksi ja se voidaan tehdä monella tavalla (Sheriff ja Geldart,

1995, luku 9.10.2).

5.9 Heijastajan todellinen kaade ja näennäinen

kaade

Seismisen luotauslinjan avulla havaitun kaateen suuruus riipuu linjan suun-

nasta heijastajan kulkuun nähden. Kuvassa 5.5 on esitetty millaisena suoran

luotauslinjan avulla havaitaan heijastajan kaade. Kun luotauslinja on kie-

murainen, saadaan linjan suuntaisen kaateen (engl. inline dip) lisäksi tietoa

kohtisuorasta kaateen komponentista (engl. crossdip). Näiden avulla voidaan

määrittää heijastajan todellinen kulku ja kaade: Kun tunnetaan kaksi näen-

näistä kulmaa, voidaan laskea heijastajan kulun ja kaateen suunta sekä todel-

linen kaade (Marshak ja Mitra, 1988, s. 52). Laskentatapa seuraa Marshakin

ja Mitran oppikirjaa (Marshak ja Mitra, 1988, s. 53–54).

Kuvan 5.6 yläosassa on esitetty kaltevan heijastajan geometria ja kaksi ha-
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Kuva 5.5: Luotauslinjan avulla havaittu kaade. Kuvassa A. on alue, jon-
ka poikki kulkee kolme luotauslinjaa. Kuvassa B. on alueen maankamarassa
oleva heijastaja, jonka kulku on linjan 3 suuntainen ja kaade Φ linjan 1 suun-
tainen. Linja 2. kulkee mielivaltaisessa kulmassa heijastajan kulun suhteen.
Kuvassa C. on esitetty millainen kaade havaitaan linjojen 1,2 ja 3 avulla. Täs-
mälleen kaateen suuntaisen linjan 1 avulla havaitaan heijastajan todellinen
kaade ja täsmälleen kulun suuntaisen linjan 3 avulla ei kaadetta havaita ol-
lenkaan. Linjan 2 avulla havaitaan näennäinen kaade, joka on pienempi kuin
todellinen kaade (Rodriguez Tablante, 2006).

vaittua näennästä kulmaa δ ja µ. Alaosassa on yksinkertaistettu havainne-

kuva samasta tilanteesta. Heijastajan kulun suunnan määrittämiseksi on las-

kettava näennäisen kaateen δ suunnan ja kulun välinen kulma λ:

λ = 90o − arctan(
tan µ

sin ∆ tan δ
− cot ∆). (5.12)

Todellisen kaateen suunta on suorassa kulmassa heijastajan kulkuun nähden.

Kulun suunta voidaan laskea lausekkeen: ”kulku = AB:n suunta + λ” avulla.

Tällöin todellisen kaateen suunta on ”kaateen suunta = kulun suunta−90o.”
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Todellinen kaade Φ voidaan laskea lausekkeesta:

Φ = arctan (
tan δ

cos β
), (5.13)

missä β = 90o − λ. Symbolit on esitetty kuvassa 5.6 ja suunnat saavat arvot

(0, . . . 360) asteeseen. Pohjoisen suunta on 0 astetta.
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Kuva 5.6: Heijastajan todellisen kulun ja kaateen laskeminen. Yläkuvassa kul-
mat δ, Φ ja µ ovat kaateita. Vain Φ esittää todellista kaadetta. Kulma λ on ja-
nan AB suunnan ja heijastajan kulun välinen kulma. Pisteiden A,B,B’,C,C’,D
ja D’ avulla lausutaan janoja. Alakuvassa on esitetty yksinkertaistus ylem-
mästä kuvasta. Lisäksi siihen on merkitty pohjoinen (P) ja itä (I) sekä apu-
kulma β. Se on janan AB suunnan ja todellisen kaateen (jana AC) suunnan
välinen kulma. Kulma ∆ on näennäisten kaateiden δ ja µ suuntien välinen
kulma. Kuvat ovat oppikirjasta (Marshak ja Mitra, 1988) ja alakuvaa on
muokattu kuten (Rodriguez Tablante, 2006).
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Luku 6

Crossdip-viiveen korjaaminen

Tavallisesti seismisen heijastustusluotauksen prosessoinnissa oletetaan, että

heijastajat ovat joko horisontaalisia, tai niiden kaade on luotauslinjan suun-

tainen. Kun luotauslinja on mutkainen ja heijastajat ovat kallellaan myös

linjaa vastaan kohtisuorassa suunnassa, syntyy kulkuaikoihin crossdip-viive.

Viivettä on yritetty korjata monella tavalla

Tässä luvussa tarkastellaan crossdip-ilmiön vaikutusta kulkuaikoihin ja tar-

kastellaan erilaisia tapoja korjata viive heijastusluotausaineistosta. Lopussa

tarkastellaan lyhyesti saadun poikkileikkauskuvan tulkinnan ongelmia.

6.1 Crossdipin liittäminen staattisiin korjauk-

siin

Staattisten korjausten avulla voidaan poistaa kulkuajoista irtomaapeitteen

aiheuttamat kulkuaika-anomaliat. Tällöin lähde-vastaanotin- taso siirretään

valittuun referenssitasoon, datumiin (kuva 6.1). Irtomaapeitteen tuoma kul-

kuaika-anomalia syntyy seuraavasti (Taner et al., 1974):

Tijk = Si + Rj + Gk + MkX
2
ij, (6.1)
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Kuva 6.1: Staattiset korjaukset: Lähde-vastaanotinpinnan siirtäminen valit-
tuun referenssitasoon, datumiin. Kuvassa Sj on lähteeseen pisteessä j liittyvä
korjaus ja Ri vastaanottimeen pisteessä i liittyvä korjaus.

Ensimmäinen korjaustekniikka syntyneelle viiveajalle oli Larnerin ym. (Lar-

ner et al., 1979) esittämä lisäkomponentti staattisiin korjauksiin:

Tijk = Si + Rj + Gk + MkX
2
ij + DkYij, (6.2)

missä Si on kulkuaika lähteestä i datumiin, Rj kulkuaika datumista vastaa-

nottimeen j, Gk on edestakainen kulkuaika datumista heijastajaan ja Mk on

residuaalinen NMO-korjaus k:nnen binin kohdalla. X2
ij on i:nnen lähteen ja

j:nnen vastaanottimen välisen etäisyyden neliö. Crossdip-viive k :nnen binin

kohdalla on Dk = 2 sin θy

vk
, Yij on lähde-vastaanotinparin (i, j) poikittainen off-

set ja vk seisminen nopeus heijastajan yläpinnassa. Yhtälön (6.1) indeksi k

saadaan kaavan k = 1
2
(i + j) avulla.

Yhtälössä (6.1) on oletettu, että irtomaapeite tuottaa rekisteröintiin ainoas-

taan aika-anomalioita. Lisäksi oletetaan, että tietyssä paikassa syntyy tietty

kulkuaika-anomalia säteen reitistä riippumatta ja syntynyt aika-anomalia ei

riipu kulkuajasta. Koska heijastusluotausta tehdessä ollaan kiinnostuneita

rakenteista syvällä maankamarassa, riittää tarkastella irtomaapeitteen vuok-

si syntyneitä kulkuaika-anomalioita jonkin referenssitason suhteen. (Taner

et al., 1974).
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Yhtälön (6.2) crossdip-analyysin tehdään ristikorrelaation avulla. Korrelaa-

tioikkunaksi valitaan joitain heijastajia ja pieni kaistale niiden ympäriltä.

Valittujen heijastajien kohdalla aineiston S/N- suhde on oltava hyvä (Larner

et al., 1979).

6.2 Crossdip-korjaus NMO-korjatulle aineistol-

le

Myöhemmissä töissä staattiset korjaukset on jätetty ennalleen ja crossdip-

viivettä on korjattu eri tekniikalla. Esimerkiksi Du Bois’n ym. (Du Bois et al.,

1990) työssä on käytetty osittaisen pinoamisen tekniikkaa. Siinä binit on jaet-

tu vielä pienemmiksi yksiköiksi, kaistaleiksi (engl. strip), ja jokaisen kaista-

leen sisään jäävät rekisteröinnit on pinottu erikseen. Osittaisen pinoamisen

avulla voidaan arvioida heijastajan kohtisuoran kaateen suuruutta. Lopulli-

nen sektio saadaan pinoamalla binien sisään jääneet osittain pinotut kaista-

leet. Tällöin crossdip-ilmiön tuoma kulkuaikaviive on onnistuttu korjaamaan

lopullisesta sektiosta. Menetelmä vaatii erillisen ohjelman, jolla binejä voi-

daan jakaa pienemmiksi osiksi.

Crossdip-korjaus voidaan tehdä myös NMO-korjatuille CMP-kokoomille (tai

CDP-kokoomille) ennen staattisten korjausten tekemistä. Esimerkkejä täl-

laisesta ovat Kimin ym. (Kim et al., 1992), Wun ym. (Wu et al., 1995) ja

O’Dowdin ym. (O’Dowd et al., 2004) työt.

6.2.1 Radon-muunnos

Crossdip-viiveen korjaamiseen voidaan esimerkiksi käyttää ”viistopinomuun-

nosta” (engl. slant stack transformation) (Kim et al., 1992). Muunnos on
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Radon-muunnoksen erikoistapaus. NMO-korjatuille CDP-kokoomille tehdään

lineaarinen kulkuaikakorjaus (LMO) linjaa vastaan kohtisuorassa suunnassa:

t0 = τ − pyy, (6.3)

missä τ on edestakainen NMO-korjattu kulkuaika ilman crossdip-korjausta,

py = 2 sin θy

v
ja v nopeus ylimmän heijastajan kohdalla. Tässä korjaus on

laskettu yhdelle lähde-vastaanotin- parille (i, j), joka jää binin k sisälle. Binin

sisään jäävien rekisteröintien summa S(py, t0) saadaan laskemalla:

S(py, t0) =
∑

yij

P (y, t0 + pyyij). (6.4)

Summa lasketaan yli poikittaisten offsetien. P edustaa crossdip-korjattua re-

kisteröintejä. Yilmazin kirjassa (Yilmaz, 2001, s. 923) esitetään, kuinka viis-

topinomuunnosta käytetään kun halutaan jäljittää tiettyyn sädeparametriin

p liittyvät säteen. Tässä jäljitetään tiettyyn crossdip- kulmaan θy liittyvät

säteet.

6.2.2 Stack-power maksimointi

O’Dowdin ym. työssä (O’Dowd et al., 2004) crossdip- korjauksen tekoon on

käytetty stack power- menetelmää (engl. stack-power maximization). Alun-

perin menetelmää ovat käyttäneet Ronen ja Claerbout (Ronen ja Claerbout,

1985) staattisten kulkuaika-anomalioiden korjaamiseen. Ajatus perustuu sii-

hen, että rekisteröinnit ovat keskenään samannäköisiä ja erovat toisistaan

vain kulkuaikaeron verran. Stack power (Power(∆t)) saadaan, kun laske-

taan:

Power(∆t) = C + 2
∑

t

F (t − ∆t)G(t). (6.5)

Vakio C =
∑

t[F
2(t−∆t)+G2(t)]. F ja G ovat peräkkäisistä rekisteröinneistä

koottuja jonoja, "supertraceja".
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Tässäkin työssä crossdip-viiveen suuruudeksi lasketaan ∆t = 2y sin θy

v
. Nopeus

v on matalimman kaltevan heijastajan yläpinnan nopeus. Supertrace F muo-

dostuu luotauslinjan kaikista rekisteröinneistä ja G tutkittavan kohdan re-

kisteröinneistä. Nyt siis G:n muodostavat tarkasteltavan binin rekisteröinnit.

Tarkastelussa on käytävä läpi kaikki lähteet niin, että G:n muodostavat muut

kuin tutkittavan lähteen rekisteröinnit. G:n rekisteröinneille etsitään sellai-

nen ∆t, jolla supertracejen korrelaatio on suurin. Tällöin saadaan parhaiten

pinottu data (engl. optimal stack).

6.2.3 Semblance-analyysi

Nedimovićin ja Westin työssä (Nedimović ja West, 2003) esitetään menetel-

mä, jossa hitaus py voidaan määrittää jokaiselle heijastajalle erikseen. Kitei-

sen kallioperän alueella heijastajien kaateiden suuruus ja suunnat voivat vaih-

della kovasti, jolloin saadaan useita mahdollisia arvoja py:lle. Menetelmässä

suoritetaan NMO-korjatulle datalle osittainen pinoaminen, jonka avulla voi-

daan säännöllistää aineiston tiheyttä. Osittainen pinoaminen myös vähentää

aineiston määrää. Pinoamiseen käytetään lyhyitä offsetteja, tarkoituksena

löytää suurin mahdollinen ikkuna, jonka käyttäminen vielä parantaa S/N-

suhdetta. Pinoaminen tehdään ilman crossdip-korjausta. Osittain pinotulle

aineistolle tehdään DMO-korjaus. Lopuksi estimoidaan py heijastajille.

Menetelmä tuottaa useita mahdollisia arvoja py:lle. Crossdip-korjaus tehdään

kaikilla saaduilla arvoilla ja semblance-analyysin avulla koetetaan löytää se

py, joka tuottaa optimaalisen pinoaman (engl. stack) kaikilla offseteilla. Eli,

lasketaan summarekisteröinti (engl. stacked trace):

C(x, t, py) =
1

N(x, t0, py)

N
∑

i=1

Di(x, t), (6.6)
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missä t = t0+pyyi, N näytteiden lukumäärä (N 6= 0), Di osittain pinottu data

ja yi poikittainen offset. Samalla tutkitaan summarekisteröinnin amplitudia

A ja lasketaan liukuva keskiarvo L + 1:lle aikanäytteelle ∆t0:

A(x, t0, py) =
1

L + 1

L/2
∑

l=−L/2

|C(x, t0 + l∆t0, py)|. (6.7)

Semblance saadaan, kun lasketaan.

S(x, t0, py) =
1

L + 1

L/2
∑

l=−L/2

(

(
∑N

i=1 Di(x, t′))2

N(x, t0, py)
∑N

i=1 D2
i (x, t′)

)

. (6.8)

Muuttuja t′ = t0 + l∆t0 +pyyi. Lopuksi lasketaan valintafunktio M(x, t0, py):

M(x, t0, py) = A(x, t0, py)S(x, t0, py). (6.9)

Valintafunktio M(x, t0, py) löytää kaikille pareille (x, t0) hitauden py, joka

maksimoi valintafunktion liukuvassa aika-ikkunassa t0:n ympärillä ja täten

löytää parhaan mahdollisen pinoaman. Kun se on löytynyt, tehdään crossdip-

korjaukset niille alueille, joilla se tarvitaan. DMO-prosessointi saattaa tulki-

ta osan heijastajan crossdip-viiveestä linjan suuntaisen kaltevuuden aiheutta-

maksi. Lähdeartikkelissa (Nedimović ja West, 2003) semblancen laskukaavan

nimittäjästä puuttuu summamerkki.

Semblance on luku, joka kuvaa ulos tulevan energian ja sisään syötetyn ener-

gian suhdetta (S = Eoutput/Einput). Sen ovat esittäneet Neidell ja Taner (Nei-

dell ja Taner, 1971) koherenssimittana. Myös tasoitus on laskettu eri tavalla

kuin Nedimovićin ja Westin työssä.

6.3 Pseudo 3D- menetelmän ongelmia

Mutkaisen luotauslinjan tuomaa crossdip-ongelmaa ratkaisuineen sanotaan

usein ”pseudo 3D- menetelmäksi” (esim. (Du Bois et al., 1990), (O’Dowd
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et al., 2004) ). Nimitys kuvaa hyvin myös saatua ratkaisua. Vaikka ajatus

crossdip-korjauksesta ja sen tuomista mahdollisuuksia kuoren rakenteiden

tutkimuksessa on houkutteleva, on poikkileikkauskuvan tulkinnassa kuiten-

kin joitain ongelmia. Mutkainen luotauslinja mahdollistaa kyllä kolmiulottei-

sen rakennetutkimuksen, mutta aineisto on rajallista kunnollisen kolmiulot-

teisen paikallisen kuorimallin rakentamiseksi. Aineiston puutteita ovat esi-

merkiksi: lähde-vastaanotinparien keskipisteiden maantieteellisen jakauman

epäsäännöllisyys, säteiden tulosuuntien pieni jakauma ja linjaa vastaan kohti-

suorassa suunnassa säteiden näytteistämä pieni tilavuus. Parhaimmillaankin

saatu poikkileikkaus edustaa siivua hypoteettisesta kolmiulotteisesta mallis-

ta tutkimusalueen todellisista maankamaran rakenteista (Nedimović ja West,

2003).

Voi olla, että crossdip-analyysi epäonnistuu. Tällöin maankamaran rakenteet

ovat olleet liian monimutkaiset, on syntynyt liikaa interferenssiä sellaisten

heijastajien tuottamien signaalien kesken, joilla py-arvot eroavat liikaa toi-

sistaan. On myös mahdollista, että S/N- suhde on liian alhainen (Nedimović

ja West, 2003). Kun crossdip-analyysi onnistuu, sen avulla voidaan parantaa

heijastajien horisontaalista jatkuvuutta, esimerkiksi (Wu et al., 1995).

Binnaus saattaa vaikuttaa saadun sektion laatuun. Monet heijastusluotausai-

neiston prosessointitekniikat perustuvat sille oletukselle, että luotauslinja on

suora. Tekniikat ovat tehokkaimpia, kun aineiston peitto säilyy vakiona koko

linjan matkalla ja CMP-kokoomissa on tasainen jakauma eri pituisia lähde-

vastaanotinvälejä (engl. offset). Mutkaisen luotauslinjan tapauksessa aineis-

ton peitto vaihtelee ja CMP-kokoomien offset-jakauma vaihtelee. Tavallisesti

myös prosessointilinja valitaan mutkittelevaksi (engl. slalom-line binning).

Tällöin tuotetussa poikkileikkauskuvassa saattaa olla seismisesti läpinäkyviä
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alueita sellaisilla kohdilla, missä peitto on laskenut äkisti ja missä on käytet-

tävissä rajallisesti offsetteja. Lisäksi mutkien kohdalla pinta-aaltojen aiheut-

tama häiriö voimistuu. Jos valitaan suora, tai paloittain suora, prosessointi-

linja (engl. straight-line binning), täyttyy useimpien prosessointitekniikoiden

vaatimus suorasta luotauslinjasta. Myös peitto ja offset-jakauma säilyvät riit-

tävän suurena eivätkä pinta-aaltohäiriöt vahvistu. Lisäksi crossdip-analyysi

ja seismisen poikkileikkauskuvan tulkinta on selkeämpää, eikä kuva ole niin

vääristynyt. (Wu, 1996).
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Luku 7

Yhteenveto

Mutkainen luotauslinja tuottaa ongelmia CMP-pinoaman konstruoinnissa.

Kun heijastajat ovat kallellaan myös linjaa vastaan kohtisuorassa suunnas-

sa, syntyy edestakaisiin kulkuaikoihin crossdip-viive. Jos crossdip-viivettä ei

korjata luotausaineistosta, ei aineisto pinoudu kunnolla ja sektiosta tulee

huonolaatuinen. Esimerkiksi Koivisto (Koivisto, 2004) on pro gradu-työssään

hylännyt sektiota huonontavan osan heijastusluotausaineistosta. Kun proses-

sointiin lisätään crossdip-analyysi ja crossdip-korjaus, voidaan suurempi osa

luotausaineistosta hyödyntää. Lisäksi on mahdollisuus saada tietoa heijasta-

jien todellisesta asennosta.

Crossdip-korjaus voidaan tehdä monella eri menetelmällä. Tässä työssä on

esitetty kaksi lähestymistapaa. Ensimmäisessä crossdip-korjaus liitetään osak-

si irtomaapeitteen tuomien kulkuaika-anomalioiden korjaamista. Toinen ta-

pa on jättää staattiset korjaukset ennalleen ja tehdä crossdip-korjaus NMO-

korjatulle aineistolle. Yhteistä näissä on se, että crossdip-korjaus on erään-

laista hienosäätöä, kun taas varsinainen NMO-korjaus on karkeampi lähde-

vastaanotingeometriasta johtuva korjaus.

Tarkastellaan crossdip-korjausta liitettynä staattisiin korjauksiin. Kuvassa
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Kuva 7.1: Staattiset korjaukset ilman crossdip-komponenttia (Larner et al.,
1979).

7.1 on aineistolle tehty tavanomaiset staattiset korjaukset ja kuvassa 7.2 on

korjauksiin lisätty crossdip-termi. Kuvista nähdään, että heijastajien jatku-

vuus paranee, kun crossdip-korjaus on tehty. Erityisesti pisteiden 3–4 välisellä

alueella syvyyksillä 0,4–1,2 sekuntia ja 1,9 sekuntia parannus on huomattava.

Myöhemmissä töissä on kuitenkin staattiset korjaukset jätetty ennalleen ja

korjattu crossdip-viivettä NMO-korjatuista kokoomista. Korjaus tässä pro-

sessointivaiheessa ei ole niin työläs laskea. Kuvassa 7.3 voidaan verrata CDP-
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Kuva 7.2: Staattiset korjaukset crossdip-komponentilla. (Larner et al., 1979).

kokoomaa crossdip-korjauksella (alakuva) ja ilman (yläkuva). Lisäksi oikealla

on esitetty summarekisteröinti (engl. stacked trace) molemmissa tapauksissa.

Crossdip-korjaus tekee heijastajan tuottaman impulssin terävämmäksi, sama

parannus havaitaan myös summarekisteröinnissä.

Kuvassa 7.4 on esitetty sektio, jossa crossdip-korjaukset on on tehty NMO-

korjatuille CDP-kokoomille. Yläkuva on jälleen ilman korjausta ja alakuvassa

korjaus on tehty. Nähdään, että keskipisteen 4170 kohdalla syvyydellä 0,7 s

ja kohdalla 3830 syvyydellä 0,75 s crossdip-korjaus parantaa sektiota. Sa-

manlaisia havaintoja ovat tehneet myös Du Bois ym. (Du Bois et al., 1990),
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Kuva 7.3: NMO-korjattu CDP-kokooma, jossa rekisteröinnit on järjestetty
poikittaisen offsetin mukaan. Oikealla kokoomasta muodostettu summare-
kisteröinti. Alakuvassa on tehty crossdip-korjaus, yläkuvassa ei. Kuva on pe-
räisin Kimin ja Moonin työstä (Kim et al., 1992).

Wu ym. (Wu et al., 1995) ja Nedimović ja West (Nedimović ja West, 2003).

O’Dowdin ym. työssä (O’Dowd et al., 2004) crossdip-korjausta ei liitetty lo-

pulliseen pinoamaan, koska yhtä sopivaa crossdip-kulmaa ei löytynyt. On-

gelma liittynee alueen geologiaan. Tutkimusalueen kallioperä on voimak-

kaasti deformoitunut Grenvillen orogenia. Nedimovićin ja Westin esittämä

semblance-analyysiin perustuva menetelmä voisi toimia tällaisella alueella

stack power- menetelmää paremmin. Semblance-analysin avulla voidaan mää-

rittää py jokaiselle heijastajalle erikseen. Stack-power- menetelmä ja radon-

muunnos soveltuvat alueille, joilla eri heijastajien py:t eivät eroa toisistaan

kovin paljon (Nedimović ja West, 2003). Joidenkin heijastajien osalta kui-

tenkin saatiin crossdip-analyysi tehtyä ja laskettua estimaatteja todellisille

kululle ja kaateelle.

Voidaan todeta, että crossdip-analyysi ja crossdip-korjaus kannattaa liittää

mutkaisen luotauslinjan prosessointiin. Jos korjaus epäonnistuu, syynä voi ol-
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Kuva 7.4: Crossdip-korjaus NMO-korjatuille CDP-kokoomille. Alakuvassa on
crossdip-korjaus on tehty ja yläkuvassa sama sektio ilman korjausta. Focused
events- nuolilla on merkitty kohdat, joissa sektio on erityisesti parantunut.
Kuva on peräisin Kimin ja Moonin työstä (Kim et al., 1992).

la kallioperän liian monimutkaiset rakenteet, liian alhainen S/N-suhde, tai ai-

neistoon on syntynyt liiaksi interferenssiä sellaisten aaltojen kesken, joilla hei-

jastajien py:t poikkeavat liikaa toisistaan. Mutkaiselle linjalle, jolla crossdip-

viive on merkittävä, voidaan viimeisenä oljenkortena käyttää amplitudipi-

noamaa (Nedimović ja West, 2003). Sektion laatuun ja tulkintaan vaikuttaa

myös valittu binnaus. Jos mahdollista, kannattaa valita suora tai paloittain

suora prosessointilinja (Wu, 1996).
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Liite A

Merkinnät ja symbolit

Tämän kappaleen taulukkoon on koottu työssä tärkeimmät käytetyt symbo-

lit, merkinnät ja niiden selitykset. Osaa symboleista ja merkinnöistä käyte-

tään useammassa merkityksessä, mutta tekstissä käy selväksi mikä merkitys

kulloinkin on kyseessä. Tekstissä eri tavoin indeksoidut suureet, esimerkiksi

nopeudet v1, v2 ja v3 on merkitty taulukkoon vain yhdellä symbolilla vi:llä.

symboli yksikkö selvennys
u(x, t) m muodonmuutoskenttä, suhteellinen venymä
uij m muodonmuutoskentän komponentti
ǫij - muodonmuutostensori
σij Pa jännitystensori
Cijkl Pa muodonmuutostensori
λ, λi Pa Lamén parametri
µ, µi Pa Lamén parametri, liukumoduli
ρ, ρi kg/m3 tiheys
t, ti s aika, tuloaika, kulkuaika
Φ Skalaaripotentilaali, aaltokenttä
Ψ Vektoripotentiaali, aaltokenttä
α, αi m/s P-aallon nopeus
β, βi m/s S-aallon nopeus
k, rad/m aaltolukuvektori
ki rad/m aaltolukuvektorin i:s komponentti
ω rad/s kulmataajuus



symboli yksikkö selvennys
A,Ai, Bi, A(x),B m amplitudi
c, c0, ci, v, vi m/s nopeus
c(x) m/s nopeus, nopeusjakauma
W (x) aaltorintama
λ, λ0 m aallonpituus
s, ds säteen kaari, kaaren differentiaali
n - taitekerroin
i, ii aste säteen inklinaatiokulma
ic aste kriittinen kulma
x sädepolun yhtälö
p sm−1 sädeparametri
Rn, Ri m Fresnellin vyöhykkeen säde
h0, hn m etäisyys
f hz taajuus
I, Ii Jm2/s intensiteetti
Si m2 ala
Q − Laatuvakio (quality factor)
θi aste P-aallon kulma pinnan normaalin suhteen
δi aste S-aallon kulma pinnan normaalin suhteen
Zi = ρiαi kg/m2s akustinen impedanssi
Wi = ρiβi kg/m2s akustinen impedanssi
R - heijastuskerroin
T - läpäisykerroin
t2 s2 neliöllinen kulkuaika
x, h m lähde-vastaanotinetäisyys, offset
t0 s ”zero-offset traveltime”
h m heijastajan syvyys
vrms m/s keskinopeus
θx aste heijastajan kaade linjan suuntaan
θy aste heijastajan kaade linjaa kohtisuorassa
∆tNMO s NMO-korjaus
T s jaksonaika, ”sykli”, ”cycle”
y, yi, Yij, m poikittainen offset, ”transverse offset”
p, py s/km hitaus
τ s kulkuaika
Φ aste todellinen kaade
δ, µ aste näennäinen kaade
λ, β aste suunta
∆ aste apukulma



symboli yksikkö selvennys
Tijk s irtomaapeitteen tuottama kulkuaika-anomalia
Ri, Rj s vastaanottimen staattinen korjaus
Sj, Si s lähteen staattinen korjaus
Gk s k:n keskipisteen kulkuaikasiirtymä, ”geologia”
Mk s residuaalinen NMO-korjaus
Dk s/m crossdip-termi
S(py, t0), C(x, t0, py) summarekisteröinti
F,G ”supertrace”
Di osittain pinottu data
S(x, t0, py) semblance
M(x, t0, py) valintafunktio



Liite B

Prosessointisekvenssi

Kuva B.1: Heijastusluotausaineiston tyypillinen prosessointisekvenssi (Koi-
visto, 2004).


