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Seismic inversion is contemporary working with seismic data method which assess the lateral variation of the physical 
properties of rocks in analyzing reservoir characteristics. 
The main objectives of the standard seismic data processing is significant improvement of data quality (the signal / 
noise ratio) and then representing processed data in a form suitable for application of seismic inversion technology. 
Seismic inversion is focused at detailed study of the collecting properties and the ability to predict areas with similar 
characteristics of known oil and gas fields. 
For input data is used: seismic sections, well data, geological and geophysical interpretation to convert field of 
amplitudes in an initial velocity model, on the grounds of which is carried out iteratively seismic inversion to the best 
correlation on the well and the seismic data. 
Seismic inversion could also be called Detailed Pseudo-acoustic Seismic Log. 
Demonstrated examples on real seismic data. 
 
Сеизмична инверсия 
 
Теменужка Пинджурова¹ 
 
РЕКСИМсеиз ООД, e-mail: pindzhurova@mail.bg 
 
 
Сеизмичната инверсия е съвременен метод работещ със сеизмични данни за оценка латералното изменение на 
физическите свойствата на скалите при  анализиране на резервоарите. 
Основните цели на обработка на сеизмични данни се свеждат до значително подобряване качеството на 
данните (отношението сигнал/шум) и представянето им в подходяща форма за прилагане на технологията 
сеизмична инверсия.  
Сеизмичната инверсия е насочена към детайлно изучаване на колекторските свойства и възможността да се 
прогнозират зони със сходни характеристики на известни месторождения.  
За входни данни се използват: сеизмични разрези, сондажни данни, и данни от геолого-геофизичната 
интерпретация за преобразуване на полето на амплитудите в първоначален скоростен модел, въз основа, на 
който се извършва итеративно сеизмична инверсия до най-добра корелационна увръзка на сондажните и 
сеизмичните данни. 
Сеизмичната инверсия би могло да се нарече още Детайлен Псевдоакустичен Сеизмичен Каротаж. 
Демонстрират се примери върху реални сеизмични данни. 
 
 
Въведение 
 
Технологията сеизмичната инверсия,  при изследванията за нефт и газ, е процес на трансформиране 
на сеизмичните амплитуди в стойности на акустичните импеданси на скалите описващи 
резервоарите.  
Сеизмичната инверсия може да бъде с данни преди или след сумиране.  
Сеизмичните проучвания регистрират достатъчна информация за изучаването на геоложкия строеж 
на нефтените полета, респективно намаляване на риска при сондирането. На (фиг.1) са илюстрирани 
схематично основните компоненти, които се използват при тази технология. 
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Фигура 1. Основни компоненти на сеизмичната инверсия 
 
Методиката, чрез която всяко сеизмично трасе по даден профил се преобразува в акустична крива, 
включва два етапа: първо, създаване на модел на импедансите и второ, трансформиране на 
сеизмичните разрези в разрези на акустичните импеданси. За акустично преобразуване може да се 
използва:  
• корелиран мигриран сеизмичен разрез, обработен със запазване на истинските амплитудни 

отношения; 
• корелиран разрез, сумиран по възходящи ъгли; 
• несумирани данни (gathers).  

Условието за входните сеизмични данни е да бъдат запазени истинските амплитудни съотношения 
при обработката.  
Импедансите в модела се изчисляват по данни от една или повече надлъжни P-вълни или напречни S-
вълни  и плътности, известни по сондажни данни, или изчислени от акустичната кривата (Р-wave). 
 
Основните стъпки необходими за извършването на сеизмична инверсия след сумиране, използвайки  
корелиран мигриран сеизмичен разрез и сондажни данни са описани по-долу (фиг.2). 
 

 
Фигура 2. Обща схема на процеса сеизмична инверсия 
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Сондажни данни 
 
Могат да бъдат използвани един или повече сондажи, налични за изследвания район. Необходимо е 
да бъдат анализирани основните каротажни криви.  
Използваната сондажно-геофизична информация от сондаж Р-1 включва представените на (фиг.3) 
каротажни криви: 
• Оригинална крива СП (SP) на разпределението на естествения (собствения) потенциал (фиг.3-

1); 
• Oригинална електрокаротажна крива  на привидното съпротивление (RS) по ствола на 

сондажа (фиг.3-2);  
• Оригинална Гама каротажна крива (GR) на естественото гама-излъчване (фиг.3-3); 
• Оригинална акустична (P-wave) крива (фиг.3-4); 
• Изчислени коефициенти на отражение (фиг.3-5); 

 

 
Фигура 3. Сондажно-геофизични данни на сондаж Р-1 
 
Има възможност за създаване на сондажна крива не съществуваща в сондажния пакет от изследвания. 
 
Сеизмичен разрез 
 
Използван е мигриран сеизмичен разрез представен на (фиг.4), обработен със запазване на 
истинските амплитудни отношения. Отражателните граници в разреза, разделящи среди с различно 
вълново съпротивление се явяват и основни литолого-стратиграфски граници, на базата на които се 
извършва геолого-геофизичната интерпретация на разреза. 
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Фигура 4. Сеизмичен профил 001-13 
 
Подбор на сеизмични хоризонти 
 
Важен параметър за създаването на модела сеизмична инверсия е подбора на основните сеизмични 
хоризонти от стандартната интерпретация на сеизмичните данни. Тези хоризонти се използват, като 
репери при интерполацията между сондажите.  
Извършва се стратиграфска увръзка на сеизмичния профил направена въз основа на литолого-
стратиграфското разчленяване на разреза, преминат от един или повече сондажи (фиг.5). 
 

 
Фигура 5. Подбор (пикиране) на сеизмичен хоризонт 
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Сеизмичен импулс 
 
Всички съвременни методи на сеизмична инверсия се нуждаят, както от сеизмични данни така и от 
оценка на сеизмичния импулс от данните. Основните параметри на импулса са честота и фаза. 
Акуратно подбран той е от решаващо значение за успеха на всяка сеизмична инверсия. 
Сеизмичния импулс може да бъде: 
• извлечен от сондажни данни или от сеизмичен разрез; 
• създаден използвайки честотно ограничаващ (Bandpass Wavelet) или Рикер (Ricker Wavelet) 

алгоритми. За настоящото изследване сме създали Рикер импулс ( 25херца, линейно фазов), който 
най-добре съвпада с вълновата картина от сеизмичния разрез (фиг.6).  
 

 
Фигура 6. Рикер импулс  
 
Създаване на синтетични сеизмични трасета  и извършване на корелация 
 
Корелационната увръзка (фиг.7) е процес за осъществяването, на който е необходимо:  
• зареждане от сондажни данни на оригинална акустична крива (P-wave); 
• зареждане на сеизмичен разрез; 
• зареждане на корелирани сеизмични хоризонти; 
• определяне местоположението на сондажа върху сеизмичния профил; 
• извличане или създаване на импулс. 

 
 

 
Фигура 7. Корелация на сондаж Р-1 и сеизмичните данни от профил 001-13  
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След изпълнението на изброените по-горе процедури се извършва интерактивна корелация между 
синтетичните трасета (изобразени със син цвят) извлечени от акустичната крива  и подбрани трасета 
(изобразени с червен цвят) от сеизмичния разрез до получаване на най-добро съвпадение. 
 
Създаване на акустичен модел 
 
На (фиг.8), е представен модела на Р-импеданса по профил 001-13. Трасетата са сеизмичните 
амплитуди от профила, а цветовете изобразяват стойности на акустичния импеданс, описани 
на цветната палетка. 
 

 
Фигура 8. Сеизмичен профил 001-13 - модел на Р-импеданса за преобразуване на сеизмичния сигнал 
 
Проследяват се слоеве с различни акустични импеданси, които са корелирани с акустичната крива и 
сеизмичните хоризонти. 
Ако модела не е добър (корелацията със сондажните данни) се променя първоначалния модел докато 
не се получи добра корелация със сондажните данни. 
Така създаденият модел влиза като основа за процеса сеизмична инверсия. 
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Сеизмична инверсия 
 
На (фиг.9) е представен разрез на акустичните импеданси по профила (резултат от P-wave инверсия).  
 

 
Фигура 9. Разрез на акустичните импеданси по профил 001-13 
 
Всяко трасе е акустична крива, цветовете изобразяват значения на Р- импеданса, показани на 
цветната палетка вдясно. Акустичния импеданс (AI) се изчислява като: 
 
AI = ρVp, 
 
където  
AI - акустичен импеданс; 
ρ - плътност; 
Vp - скорост на надлъжните вълни. 
 
Акустичните импеданси с по-ниски стойности в очертаната зона на интерес биха могли да се 
разглеждат като възможни въглеводородни колектори (пясъчни слоеве с подобрени вместимостни 
характеристики в благоприято структурно положение). 
 
Заключение 
 
• Сеизмични данни могат да бъдат тълкувани и нтерпретирани сами по себе си, без инверсия, 

но това не ни дава подробна представа за повърхността и може да бъде подвеждащо, при определени 
условия.  
• Резултатите от сеизмичната инверсия могат най-добре да бъдат интерпретирани от екип 

геолози, геофизици и резервоарни инженери. 
• Поради своята ефективност и качество, повечето петролни и газови компании широко 

използват сеизмична инверсия за увеличаване на резолюцията и надеждността на данните, да се 
прогнозират физическите свойства на скалите и да се намали риска при сондирането. 
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