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Abstract: In the presented paper the basic assumptions of the algorithm and program of seismic ray
trajectories and travel times modelling are described for the case of reflected PP, SS and PS waves in the
discrete anisotropic (transversely isotropic) medium with tilted symmetry axis. The ray trajectories and
travel times in the discrete horizontally layered medium (VTI) and in the monoclinally dipping layers
are defined by means of the numerical solution of the partial equations set resulting from the Fermat
principle. The values of the velocities and Thomsen anisotropy parameters are defined in the nodes of
the assumed, two dimensional grid. The comparison of the reflection waves hodographs was accomplished for selected isotropic and anisotropic models in the case of CDP gathers.
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WSTÊP
Wa¿nym narzêdziem oceny wp³ywu anizotropii orodka na propagacjê fal sejsmicznych jest
analiza czasów przebiegu tych fal oraz zmian krzywizny ich hodografów (Al-Dajani & Tsvankin 1998, Grechka & Tsvankin 1998, Contreras et al. 1999). Zmiany te istotnie rzutuj¹ na
wyniki analiz prêdkoci, determinuj¹c efektywnoæ przetwarzania danych sejsmicznych. Stwarzaj¹ jednoczenie mo¿liwoæ odtwarzania parametrów anizotropii orodka w oparciu o dane
zarejestrowane na powierzchni ziemi (Grechka & Tsvankin 1999, Al-Marzoug et al. 2006).
W prezentowanej pracy przedstawiono za³o¿enia algorytmu i programu do modelowania trajektorii promieni sejsmicznych i czasów przebiegu fal odbitych PP, SS i PS w dyskret-
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nym orodku anizotropowym (poprzecznie izotropowym) z nachylon¹ osi¹ symetrii. Trajektorie promieni i czasy przebiegu w dyskretnym orodku poziomo warstwowanym (VTI) lub z warstwami monoklinalnie zapadaj¹cymi okrelane s¹ na drodze numerycznego rozwi¹zywania
uk³adu równañ ró¿niczkowych wynikaj¹cych z zasady Fermata. Wartoci prêdkoci i parametrów anizotropii Thomsena definiowane s¹ w wêz³ach za³o¿onej, dwuwymiarowej siatki.

OPIS ALGORYTMU PROGRAMU DO GENEROWANIA
TRAJEKTORII PROMIENI I CZASÓW PRZEBIEGU
W algorytmie programu wykorzystanego do obliczeñ modelowych przyjêto nastêpuj¹ce za³o¿enia, okrelaj¹ce model interpretacji:
 dwuwymiarowy model prêdkociowy orodka zbudowany jest z monoklinalnie zapadaj¹cych warstw ze sta³ymi prêdkociami lub ze sta³ymi gradientami prêdkoci (liniowy wzrost prêdkoci z g³êbokoci¹);
 warstwy orodka s¹ izotropowe lub anizotropowe (poprzecznie izotropowe) z osi¹ symetrii pionow¹ lub nachylon¹; o anizotropii jest prostopad³a do monoklinalnie zapadaj¹cych granic orodka i pokrywa siê z kierunkiem gradientu prêdkoci w warstwach
gradientowych;
 model prêdkociowy orodka jest definiowany przez podanie jego rozmiarów (XMAX,
ZMAX), liczby granic, g³êbokoci granic mierzonych w pocz¹tku uk³adu (0, 0) prostopadle do granic, sta³ych prêdkoci (lub sta³ych gradientów prêdkoci) fal P oraz S
w poszczególnych warstwach, k¹ta upadu warstw identycznego z nachyleniem osi anizotropii;
 trasowanie promienia sejsmicznego i okrelanie jego czasów przebiegu realizowane jest
na dyskretnej siatce prêdkoci i parametrów anizotropii Thomsena przy zadanych z góry
rozmiarach oczka siatki 'x, 'z);
 promieñ sejsmiczny, wychodz¹cy ze ród³a, porusza siê po drodze okrelonej zasad¹
Fermata a uk³ad równañ ró¿niczkowych, okrelaj¹cych trajektoriê promienia sejsmicznego i czas jego przebiegu, ma postaæ:
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gdzie: k¹t D okrela nachylenie stycznej do trajektorii promienia, ds jest elementem trajektorii, v  prêdkoci¹ propagacji wzd³u¿ trajektorii.
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W trakcie okrelania kolejnych punktów trajektorii promienia sejsmicznego dokonujemy rozwi¹zania powy¿szego uk³adu równañ ró¿niczkowych, stosuj¹c  ³atw¹ do zastosowania w obliczeniach numerycznych  metodê Rungego Kutty czwartego rzêdu.
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Model orodka wraz ze schematem obserwacji definiowany jest w uk³adzie (x, z) w obszarze wewn¹trz czerwonego prostok¹ta (Fig. 1). Obliczenia prowadzone s¹ na siatce w uk³adzie (x'', z'') z osi¹ z'' pokrywaj¹c¹ siê z osi¹ symetrii orodka anizotropowego (poprzecznie
izotropowego). Prostok¹t niebieski wyznacza obszar obliczeniowy. W uk³adzie (x, z) jest to
model anizotropowy z nachylon¹ osi¹ symetrii. Koñcowe wyniki (pola prêdkoci, trajektorie
promieni, schemat obserwacji) przedstawiane s¹ w uk³adzie (x, z). W przypadku trasowania
promienia w orodku anizotropowym z krokiem DS czas propagacji naliczany jest w ka¿dym
punkcie trajektorii z uwzglêdnieniem prêdkoci w orodku anizotropowym, okrelonej dla
k¹ta zawartego miêdzy aktualnym kierunkiem promienia i osi¹ symetrii modelu. Prêdkoci
w za³o¿onym orodku anizotropowym (VTI) okrelane by³y jako funkcje parametrów anizotropii Thomsena (HJG*) oraz k¹ta T, zawartego miêdzy normaln¹ do frontu falowego i osi¹
symetrii orodka. Wykorzystywane formu³y mia³y znan¹ postaæ (Thomsen 1986):
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gdzie D0 i E0 s¹ prêdkociami fali pod³u¿nej i poprzecznej w kierunku osi symetrii orodka,
uto¿samianymi z prêdkociami w orodku izotropowym.

Fig. 1. Uk³ady wspó³rzêdnych wykorzystywane w obliczeniach
Fig. 1. The co-ordinate systems used in calculations

WYNIKI OBLICZEÑ MODELOWYCH
W procesie obliczeñ modelowych uwzglêdniono modele z warstwami o sta³ych prêdkociach
z granicami poziomymi i nachylonymi (monoklinalnie zapadaj¹ce), model z warstwami gradientowymi, modele izotropowe i anizotropowe (poprzecznie izotropowe), warianty fal PP,
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SS i PS, kolekcje wspólnego punktu wzbudzenia (WPW) i wspólnego punktu odbicia (WPG),
rozstaw rodkowy 24- i 48-kana³owy z interwa³em pomiarowym 100 m. W obliczeniach wykorzystano model sejsmogeologiczny, którego parametry  a w szczególnoci wartoci prêdkoci fal pod³u¿nych VP i poprzecznych VS oraz parametry anizotropii Thomsena (HJG*) 
dobrano dla wybranych litologii z danych literaturowych (Thomsen 1986). Parametry te
zestawiono w tabeli 1. Wybrane wyniki obliczeñ przedstawiono poni¿ej.
Tabela (Table) 1
Parametry poszczególnych warstw modelu sejsmogeologicznego
The parameters of the individual seismogeological model layers
Numer
warstwy
Layer number
1
2
3

Litologia
Lithology
£upek Dog Creek
Dog Creek shale
Piaskowiec Taylor
Taylor sandstone
Piakowiec Mesaverde
Mesaverde sandstone

Parametry Thomsena
Thomsen’s parameters
å
ã
ä

VP
[m/s]

VS
[m/s]

1900

826

0.225

0.345

–0.020

3400

1800

0.110

0.255

–0.035

4500

2700

0.060

0.045

0.147

Fig. 2. Wykres trajektorii promieni fali PP (kolekcja tras WPW) na tle modelu z granicami nachylonymi
Fig. 2. The graph of PP wave ray trajectories (CSP gather) at the background of the model with dipping
reflectors

Na figurze 2 przedstawiono przebieg promieni fali PP dla kolekcji tras WPW (rozstaw
24-kana³owy), na tle modelu sejsmogeologicznego orodka zawieraj¹cego sta³e prêdkoci i granice nachylone pod k¹tem 20°. Hodograf fali odbitej dla modelu izotropowego ilustruje figura
3A, a ró¿nice hodografów dla modelu izotropowego i anizotropowego przedstawiono na figurze 3b. Jak mo¿na zauwa¿yæ na figurze 3B ró¿nice hodografów pod upad (wiêksze wartoci
wspó³rzêdnej x) s¹ mniejsze ni¿ z upadem, co wynika z ró¿nicy d³ugoci dróg propagacji.
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Fig. 3. Hodograf fali odbitej PP dla modelu izotropowego przedstawionego na figurze 2 (A). Ró¿nica
hodografów dla modelu izotropowego i anizotropowego (B)
Fig. 3. The hodograf of PP reflected wave for the case of isotropic model presented in figure 2 (A).
the difference of hodographs for the isotropic and anisotropic models (B)

Jeli model z figury 2 zmodyfikujemy wprowadzaj¹c granice poziome przy zachowaniu
mi¹¿szoci warstw, wówczas ró¿nice hodografów dla modelu izotropowego i anizotropowego dla fal PS i SS istotnie rosn¹, jak to ilustruje figura 4.

Fig. 4. Ró¿nice hodografów dla modelu izotropowego i anizotropowego z granicami poziomymi
kolekcja WPW, rozstaw 24-kana³owy) dla fal odbitych: A) PS; B) SS
Fig. 4. The differences of hodographs for the isotropic and anisotropic models with horizontal reflectors (CSP gather, 24-channel spread) for the reflected waves: A) PS; B) SS

Dla d³u¿szych rozstawów (maksymalny offset 2400 m), z którymi mamy zwykle do
czynienia stosuj¹c rozstaw 96-kana³owy z interwa³em pomiarowym i strza³owym równym
50 m, obserwujemy ju¿ ró¿nice czasów przebiegu fali odbitej PP dla rozpatrywanego modelu
izotropowego i anizotropowego siêgaj¹ce wartoci oko³o 14 ms.

392

Z. Kasina

Przedstawiona publikacja powsta³a w ramach prac finansowanych przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego i wykonanych  w zakresie modelowania fal odbitych w orodku izotropowym  w badaniach statutowych Zak³adu Geofizyki AGH w roku 2005 (umowa
11.11.140.06) oraz  w zakresie modelowania w orodku anizotropowym  w projekcie rozwojowym nr R 090202001, realizowanym w 2008 roku Instytucie Nafty i Gazu.
Praca by³a prezentowana na VII Konferencji Naukowo-Technicznej pt. Geofizyka w geologii, górnictwie i ochronie rodowiska organizowanej z okazji jubileuszu 90-lecia AGH na
WGGiO.
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