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Abstract. In this paper several methods for calculating the field static corrections, used in land seismic exploration are 
compared. The results show that calculations of these corrections with special software package, which uses the first 
break  refracted waves of the recorded data, can successfully  replace the more expensive and more difficult to 
implement method of micro-seismic logging (MSK), known as Up hole Survey. The comparison is  based 
on 2D seismic profiles in the area of Knezha, Central part of Northern Bulgaria. 

Встъпление 

Изчисляването на статични поправки при сеизмичните проучвания в Северна България е важен 
стъпка за получаване на коректни резултати. Повърхностните сеизмо – геоложки условия в много 
райони се характеризират с голяма сложност и са изградени от дълбока, многослойна и променлива 
зона на малките скорости, като на места повърхностният релеф рядко се променя. За решаване на 
проблема за правилно изчисляване на статичните поправки се използва основно метода 
микросеизмокаротаж (МСК). Този метод, има предимството да разкрива зоната на малките скорости 
(ЗМС) и достигайки до коренните скали и да създаде точен модел на повърхностните сеизмо – 
геоложки условия. Но прилагането му е свързано с трудности поради използването на сондажна 
апаратура, което забавя проучвателната дейност и я оскъпява значително. Освен това не са редки 
случаите да не може да се достигне до коренните скали поради различни причини (голяма дълбочина, 
карстов район, голяма загуба на промивна течност). Също така може да бъде необходимо да се 
прокарат значителен брой микросеизмокаротажи поради рязката промяна на зоната и изменението на 
релефа, което допълнително забавя и оскъпява проучванията. Поради описаните причини от известно 
време при сеизмичните проучвания в блоковете на фирма ПДНГ АД за изчисляване на статичните 
поправки паралелно с метода МСК започна да се прилага и метода на пречупените вълни. За целта 
във фирма ПДНГ АД бе закупен специализиран софтуер за изчисляване на статичните поправки 
SeismicStudio.Фирмата разполага и с други програмни продукти за тези цели, като вградената в 
програмния комплекс ProMax възможност за определяне на поправки по метода на пречупените 
вълни. 

В настоящия доклад се представят резултатите от обработката на 2D сеизмичен профил в района на 
Централна Северна България ISW05-14 със статични поправки, изчислени чрез МСК, отчитайки само 
релефа по профила и чрез метода на пречупените вълни . 

  

Геоложка обстановка 

Площ Искър – запад се намира в западната част на Блок 1-12 Кнежа, на територията на община 
Кнежа, област Плевен. Физикогеографски, площта попада в централната част на Дунавската 
хълмиста равнина. За района е характерен равнинно - хълмист релеф (надморска височина между 50 
до 80 м.). Почвите са представени от различни типове  черноземи - карбонатни, типични и излужени 
и льос. В тектонско отношение, площ Искър – запад се намира на границата между Ломската 
депресия от запад и Искърско – Янтренското стъпало от изток. Попада в най-северозападната част на 
Тученишкото стъпало, съставна тeктонска единица на Искърско – Янтренското стъпало на границата 
с Белослатинското понижение, съставна тектонска единица на Ломската депресия. На повърхността 
се разкриват неогенски и кватернерни седименти, които образуват сложна, изменяща се по скорост и 
мощност ЗМС. 
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Метод 

Изчисляването на статичните поправки се осъществява чрез проследяване поведението на първите 
встъпвания на регистрираните при проучванията за нефт и газ сеизмични записи. Първото 
встъпление е първия записан  сигнал, който може да бъде отнесен към енергията генерирана от 
сеизмичния източник. Първите встъпления на записите на пречупени  вълни се ползват обикновено за 
определяне на модел на Зоната на Малките Скорости за изчисляване на статични корекции. 

Работен процес 

Един от начините за въвеждане на информацията в таблиците е с директно вкарване на полеви 
сеизмични данни съдържащи внесена геометрия от обработващата система ProMax (фиг.1).  

 

 фиг.1 

При коректно въвеждане на информацията таблиците се запълват извличайки информацията от 
хедрите  (фиг.2). След съответните изчисления  профила се визуализира и софтуера дава зелена 
светлина (фиг.3). 
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       фиг.2
 

 

        фиг.3  

 Същинската работа е да се подберат коректно първите стъпвания(фиг.4), за да може да се определи 
същинския  рефрактор за постигане на точни статични поправки.( В дадените примери е изложен 
само един рефрактор (фиг.5), но може и да бъдат повече). За целта се провежда прецизен ръчен 
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подбор на първите встъпвания. Което да доведе до същинското проследяване на хоризонтите  по 
профила за по - лесното и коректно интерпретиране  от геофизика. 

 

фиг.4 

 

      фиг.5 

 

 

 

Създават се  модели на средата в различни участъци по профила (фиг.6) 
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фиг.6 

Резултати от изследванията  

Велка Добринова1 

Получените резултати се прилагат в специализиран софтуер (ProMax) за обработка на сеизмични 
данни, за да може да се сравнят със статични поправки изчислени чрез метода  микросеизмо каротаж 
и чрез статика отчитайки само релефа. 

 Сеизмичен профил със статични поправки по метода за зоната на малките скорости. 

 

Сеизмичен профил със статични поправки отчитайки само релефа. 
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Сеизмичен профил със статични поправки изчислени по метода на първите встъпвания. 

  

 

Заключение  

Оценката от проведената обработка доказва, че метода на пречупените вълни може да се използва 
успешно и може да минимизира провеждането на Микросеизмо каротажи, което ще доведе до по – 
бързо изпълнение на проектите и ще е по – икономически изгодно за фирмата. И това не би довело до 
понижаване на качеството на работа, а напротив до нейното облекчаване. 
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