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Correcting near-surface velocity variations is an essential step in land seismic data processing sequence. Changes in 
elevation and near surface velocity introduce variations in the arrival times of refraction at the receivers. Static corrections 
attempt to remove near-surface effects by applying a simple time shift (or "static") to each seismic trace to align 
corresponding events before stacking. Due to their shallow occurance in the seismic data, the static effects of these near-
surface complexities are not suitably resolved by migration velocity analysis hence in controversial near-surface model. 
Prestack depth migration (PSDM) is the most theoritically accurate seismic processing technique for representing the 
subsurface. One great Issue limiting the success of PSDM have included inaccurate geologic models combined with near-
surface and topography effects. Therfore further data processing steps in depth domain can be consider inaccurate for 
representing the subsurface. 
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Статическите поправки са неизменна част от всяко сухоземно сеизмично проучване, тъй като наличието 
на нееднородности и нарушения в горната част на разреза може да окаже значително влияние върху 
крайният резултат от обработката на получените данни, както във времевата област, така и в дълбочина. 
Статическите корекции се определят въз основа на изучаването на зоната на малките скорости (ЗМС). От 
точността, с която се определя пространственото изменение на скоростта в средата и до основните 
отразяващи и пречупващи граници, в значителна степен зависи и точността на построяване на 
сеизмичните разрези в дълбочина. 
За целите на изследването са използвани реални сеизмични данни от район със сложен геоложки строеж 
на горната част на разреза, като са илюстрирани резултатите от Дълбочинна Кирхоф миграция преди 
сумиране (ДКМПС).   
 
Влияние на статическите корекции върху различни аспекти от обработката на сеизмични 
данни във времевата област и в дълбочина 
 
Неотчетените скоростни аномалии в горната част на разреза влияещи върху дългопериодната съставяща 
на статическите поправки значително изкривяват резултата от миграционното преобразувание на 
сеизмичните данни преди сумиране, както във време, така и в дълбочина.  
Влиянието на статическите корекции при извършване на миграционни преобразувания (времеви или 
дълбочинни) може да се изрази по няколко начина, предизвиквайки появата на различни по характер, но 
ключови изменения в пространственото поведение на отражателните повърхнини: 

- Наличието на неточности при определянето на статическите корекции особено при 
високочестотни данни би могло да доведе до отклонения на полезния сигнал и при фокусирането 
на дифракционните възли. Това е възможен ефект в случай, че разстоянието по профила 
засегнато от некорекни статически корекции е много по-голямо от избраната за миграция 
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апертура. При условие, че апертурата за миграция е съизмерима със зоната с влошени статически 
корекции, то ефекта от некоректните поправки би бил слабо забележим; 

- Влияние върху кинематическата корекция на данните, водещо до некоректно сумиране на 
данните, прекъсната проследяемост на отражателните повърхнини и намалена разрешаваща 
способност на полученото изображение. Същевременно за изчисление на остатъчните статически 
корекции е необходим адекватен скоростен модел на средата, което води до търсенето на по-
уверен метод за определяне на статиката в горната част на разреза. Loumos et al. (1992), Tjan et al. 
(1994) и Larner и Tjan (1995a, b) предлагат Дълбочинната миграция преди сумиране да бъде 
използвана и като инструмент за оценка на статическите корекции особено при наличие на силно 
наклонени повърхнини и сложни приповърхностни условия, за които точното определяне на 
скоростните характеристики е сложна и комплексна задача.  

 
Описание на експеримента и анализ на получените резултати 
 
Извършени са експерименти в дълбочинната област с използване на реални данни за отразяване на 
неточностите в първоначалната и остатъчната статика. Наличието на различни по размер 
нееднородности в разреза, некоректно отразени в статическите корекции, могат да се проследят най-
категорично върху мигрирани данни.   
За целите на изследването на фигура 1 са показани сумирани данни след първоначална обработка 
(процедури за повишаване съотношението сигнал/шум на данните, внасяне на кинематични корекции).  
 

 
Фигура 1. Сумирани данни с приложени обработващи процедури без остатъчна статика във времевата област 

 
Полученото изображение се отличава със сложен и конфликтен характер на отражателните повърхнини в 
дълбоките части на разреза. При подобно разпределение на отражателните повърхнини са възможни 
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множество варианти при подбора на хоризонтите за изчисляване на статическите корекции, които биха 
довели до коренно различни сеизмични модели.  
На фигура 2 е показана блок-диаграма на последователността на процесите използвани в настоящия 
експеримент. 
 

 
Фигура 2. Блок-диаграма описваща последователността на процесите 
 
Двусмислието при решаването на тази задача може да се преодолее отчасти с използването на 
информация от дълбочинната миграция преди сумиране. 
Проведеният експеримент в дълбочинната област има за цел точното локализиране на отражателните 
повърхнини и изясняването на приповърхностните условия.  
Ключов момент при този подход се явява подбора на подходящ скоростен модел за извършване на 
дълбочинна миграция за целите на по-достоверно определяне на статическите корекции. Като възможно 
решение в случая може да се разглежда привличането на допълнителна информация за скоростните 
характеристики на изследваната площ, с помощта на които да се състави приблизителен първоначален 
скоростен модел за дълбочинна миграция. При условие, че подобна информация не е налична за района 
не е изключено дълбочинната миграция да бъде извършена с данни без приложени остатъчни статически 
корекции, като по този начин да се избегне внасянето и впоследствие наслагването на грешки в 
структурния модел от неправилно подбрани поправки. 
На фигура 3 са показани сумирани данни след извършване на ДКМПС с използване на сеизмограми без 
приложена остатъчна статика.  
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Фигура 3. Сумирани данни след ДКМПС, без остатъчна статика  
 
Така полученото изображение дава ценна информация за позицията на някои от конфликтните 
отражения и служи като опорна точка при подбора на хоризонти за изчисляване на новите остатъчни 
статически поправки. 
На фигура 4 е показан сумиран разрез с подбрани времеви интервали, в границите на които е извършен 
подбор на хоризонти за определяне на новите статически корекции. 
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Фигура 4. Времеви интервали за изчисляване на остатъчна статика, по модел на дълбочинното изображение от 
фигура 3  

 
В сеизмичните проучвания въвеждането на остатъчните статически корекции води до промяна в 
скоростния модел на средата, тъй като корекцията, която се внася в сеизмограмите може да доведе до 
изменение в кинематичната характеристика на трасетата. Поради тази причина скоростният модел на 
средата подлежи на детайлизиране след въвеждането на остатъчните статически корекции. Въз основа на 
новият скоростен модел на средата и изчислените статически корекции данните са сумирани (фиг.5). 
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Фигура 5. Сумирани данни във времевата област след прилагане на изчислената остатъчна статика  

 
На изображението не се проследяват характерни за некоректна статика ефекти като наличие на 
скъсвания на отражателните повърхнини, нарушена проследяемост на отраженията, локално редуване на 
отражения със сходен честотен състав, преплитане на отражателни повърхности.  
Взаимната обвързаност на статическите и кинематическите корекции в сеизмичните проучвания 
неминуемо при промяна в едното направление води до изменение и в другото направление. На фигура 6 
е показано сравнение на полетата на скоростите преди и след въвеждането на новите статичски 
корекции. 
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Фигура 6. Сравнение на полетата на скоростите преди (в ляво) и след въвеждането на остатъчната статика (в дясно) 
 
От направеното сравнение може да се отбележи, че полето на скоростите след въвеждане на остатъчни 
статически корекции се отличава като по-равномерно и със завишени стойности на скоростите. 
С така съставения скоростен модел на средата и със сеизмограмите с въведени статически корекции е 
извършена нова ДКМПС.  
 

 
Фигура 7. Сумирани данни след прилагане на ДКМПС със сеизмограмите с въведени статически корекции 
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На фигура 8 е показано сравнение на резултатите от първата итерация на ДКМПС с използване на 
сеизмограми без приложена остатъчна статика и резултатите от втората итерация на ДКМПС с 
използване на сеизмограми с приложена остатъчна статика.  
 

 
Фигура 8. Сравнение на резултатите от ДКМПС без корекция на остатъчна статика (в ляво) и с корекция на 
остатъчна статика (в дясно) 
 
От направеното сравнение се вижда, сериозно подобрение в проследяемостта на отражателните 
повърхнини по протежението на профила, както и значително увеличената разрешаваща способност на 
данните получени от втората итерация на ДКМПС с използване на сеизмограми с приложена остатъчна 
статика. Така полученото изображение потвърждава достоверността на съставения статически модел на 
разреза, като се отличава без наличие на скъсвания, преплитане и редуване на отражателни повърхнини. 
 
Заключение 

 
В сеизмопроучването ролята на статическите корекции се определя като изключително съществена както 
в процеса на изясняване зоната на малките скорости, така и при по-нататъшното детайлизиране на 
разрезите. Взаимната им обвързаност с кинематичните поправки прави тяхното коректно определяне 
ключово за съставянето на адекватен скоростен модел на средата, а оттам и за достоверната последваща 
обработка на данните в дълбочина. В случаите когато определянето на коректен статически модел е 
затруднено е възможно използването на базисно дълбочинно изображение за определяне на сложно 
залягащи отражателни повърхнини. С тяхното коректно дефиниране новия статически модел се явява по-
надежден, а създадения впоследствие скоростенен модел се характеризира като по-детайлен и подходящ 
за извършване на прецизна дълбочинна миграция преди сумиране. 
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