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Abstrakt 

 

Cieľom tejto diplomovej práce je aplikovanie komplexných seizmických atribútov na 3D 

seizmické dáta z oblasti Mistelbašskej kryhy a zisťovanie, či sú užitočné v procese seizmickej 

interpretácie. Bude popisovaná geológia Viedenskej panvy a charakteristika komplexných 

seizmických atribútov. Práca obsahuje i analýzu plynového ložiska Lednice 11 a identifikáciu 

nového potenciálneho ložiska uhľovodíkov, použitím komplexných seizmických atribútov.  

 

 

Kľúčové slová: 

komplexné seizmické atribúty, 3D seizmická interpretácia, Viedenská panva, Mistelbašská 

kryha 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

The purpose of this diploma thesis is to apply complex seismic attributes on 3D seismic data 

from Mistelbach block area and trying to figure out whether they are useful by seismic 

interpretation process.  The geology of Vienna basin and the characteristics of Complex 

seismic attributes will be discussed.  The thesis also includes analysis of the Lednice 11 gas 

reservoir and a new potential hydrocarbon reservoir identification, both using complex 

seismic attributes.  
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1. ÚVOD 

 

 Viedenská panva je významná európska neogénna štruktúra. Jej geologická stavba 

vytvorila priaznivé podmienky pre vznik uhľovodíkových akumulácií. Počas dlhej histórie 

skúmania tejto panvy pomocou geologických a geofyzikálnych metód zahŕňajúcich 2D a 3D 

seizmickú interpretáciu, sedimentologické, petrologické a mikro-paleontologické analýzy 

a interpretáciu karotážnych dát bolo možné identifikovať v nej niekoľko rôznych 

uhľovodíkových rezervoárov.  

 

V rokoch 1995-2007 boli vo Viedenskej panve zozbierané a následne spracované 3D 

seizmické dáta. Ich detailnou interpretáciou  je možné získať lepší náhľad na geológiu panvy 

a identifikovať nové potenciálne štruktúrne, stratigrafické a kombinované uhľovodíkové 

pasce.  

 

V súčasnosti sa veľmi využívaným a uznávaným nástrojom slúžiacim k 

zlepšeniu seizmickej interpretácie stali seizmické atribúty. Už od začiatku sedemdesiatych 

rokov, od ich predstavenia, sa na nich upriamuje pozornosť ropného priemyslu, hlavne kvôli 

ich potenciálu pre predpovedanie, charakterizáciu a monitorovanie uhľovodíkových 

rezervoárov.   

 

Cieľom diplomovej práce je zistiť, či by použitie seizmických atribútov mohlo 

priniesť zlepšenie možnosti interpretácie 3D seizmických dát z oblasti Mistelbašskej kryhy. 

Aby sme získali úspešné výsledky v interpretácii seizmických dát použitím seizmických 

atribútov je nutné poznať nie len fyzikálnu podstatu atribútov, ale je potrebné mať aj znalosť 

spracovania seizmických dát, vedieť posúdiť ich kvalitu a nevyhnutné je i pochopenie 

sedimentárnych a tektonických procesov v oblasti výskumu. K tomu bude prevedené zhrnutie 

geologického náhľadu na Viedenskú panvu, jej evolúciu a litostratigrafiu so zameraním na 

územie Mistelbašskej kryhy.  
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Práca sa bude zaoberať vysvetlením vybraných seizmických atribútov a bude popísaná 

ich fyzikálna podstata. Špeciálna pozornosť bude venovaná komplexným seizmickým 

atribútom a ich praktickej aplikácii v programe Petrel na seizmické dáta z územia 

Mistelbašskej kryhy. Pre interpretáciu seizmických dát budú využité i dostupné údaje 

z karotáže. V práci bude poukázané na možnosti využitia jednotlivých komplexných atribútov 

pri spresnení geologickej interpretácie a pri zvýraznení vlastností uhľovodíkových 

rezervoárov ich testovaním v prostredí ložiska vrtu Lednice 11.   

 

Skúmaním reakcie prostredia ložiska na jednotlivé atribúty a hľadaním podobnej 

reakcie v seizmických dátach by malo byť výsledkom práce poukázanie na možnú prítomnosť 

ďalšieho uhľovodíkového rezervoáru na území Mistelbašskej kryhy.   

 

Téma diplomovej práce bolo zadané firmou MND a.s., ktorá poskytla seizmické i 

karotážne dáta a zaistila i odborné vedenie práce.  
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2. VIEDENSKÁ PANVA 

2.1. Poloha panvy 

 

 Viedenská panva je SSW-NNE orientovaná neogénna panva kosodĺžnikového tvaru 

dlhá okolo 200 km a široká 50 km. Panva tvorí severo-východnú časť panonianského 

komplexu paniev a je situovaná spojení dvoch segmentov Alpsko-Karpatského orogénu 

(obrázok 1). Leží na prechodnom území medzi Severnými Vápencovými Alpami, 

Centrálnymi Kryštalickými  Alpami a Centrálnymi Západnými Karpatmi, na území Moravy, 

Slovenska a severovýchodného Rakúska (Kováč a kol. 2004). Na JJV začína v Gloggnitze v 

Rakúsku a pokračuje SSV smerom po Napajedla v Českej Republike. Už od počiatku 19. 

storočia sa táto klasická neogénna panva stala miestom stoviek geologických a 

paleontologických štúdií (Harzhauser 2004).  

 

 

 

Obrázok 1.   Viedenská panva nachádzajúca sa medzi Severnými Vápencovými Alpami, 

Centrálnymi Kryštalickými Alpami a Centrálnymi Západnými Karpatmi (upravené z Wessely 

1988). 
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 Vo Viedenskej panve rozlišujeme niekoľko hlavných segmentov rozdelených 

hlavnými zlomovými systémami (Hamilton 1990).  Do oblasti zasahuje päť významných 

zlomových systémov: schrattenbergský, steinbergský, lanžhotský, farský a hodonínsko-

gbelský zlomový systém (detailná mapa zlomov priložená v prílohe 1). Tie rozdeľujú oblasť 

do týchto šiestich blokov (obrázok 2.): Rakvická kryha, Mistelbašská kryha, Moravská 

ústredná priehlbeň, Hodonínsko-Gbelská hrásť, Kútska depresia a Kopčanská depresia 

(Prochác 2011).  

 

 

Obrázok 2.  Poloha skúmanej časti Viedenskej panvy (a) a zlomový systém a jednotlivé bloky 

(b): 1 – schrattenbergský z.s., 2 – steinbergský z.s., 3 – lanžhotský z.s., 4 – farský z.s., 5 – 

hodonínsko-gbelský z.s.,  A – Rakvická kryha, B – Mistelbašská kryha, C – Moravská ústredná 

priehlbeň, D – Hodonínsko-Gbelská hrásť, E – Kútska depresia, F – Kopčanská depresia 

(Prochác 2011). 
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2.2. Evolúcia panvy 

 

 Panva prešla zložitým vývojom od eggenburgu až po pliocén (stratigrafická tabuľka 

v prílohe 2). Z tektonického hľadiska je Viedenská panva naložená miocénna panva nasúvaná 

počas sávskej a štýrskej horotvornej fázy na obalové jednotky brunovistulika (Jiříček 1991).   

Strauss (2006) rozdelil formovanie a geologickú históriu panvy do 4 hlavných štádií: 

 

 formovanie nesenej panvy: 

 Formovanie Viedenskej panvy začalo v spodnom Miocéne ako V-Z smerujúca nesená 

panva v predpolí alpského orogénu (Decker 1996). Panva bola aktívna od eggenburgu až do 

ranného karpatu (Seifert 1996).  

 Toto obdobie bolo charakteristické stlačovaním v SZ-JV smere. Sedimentácia bola 

koncentrovaná v nesenej panve v ohýbajúcom sa akrečnom kline Vonkajších Karpát a v tržnej 

zlomovej brázde kolidujúceho okraja Centrálnych Západných Karpát.  Pomaly subsidujúca 

sedimentárna zóna bola V-Z orientovaná. V akrečnom kline dominovali SZ-JV orientované 

prešmyky , v Centrálnych Západných Karpatoch VSV-ZJZ pravostranné posuvné zlomy a SV-

JZ prešmyky a zlomy spojené s otváraním panvových depocentier (Kováč a kol. 2004). 

 

 vývoj pull-apartovej panvy: 

 Druhá fáza formovania panvy začala v neskorom Karpate. Došlo k ľavostrannej rotácii 

a vytláčaniu Západných Karpát z Východnej alpskej oblasti. To spôsobilo premenu geometrie 

nesenej panvy na kosodĺžnikovú pull-apartovú panvu (Decker 1996, Fodor 1995, Kováč a 

kol. 2004, Lankreijer a kol. 1995, Royden 1985, Seifert 1996, Wessely 1988). Hlavný tlak bol 

orientovaný v S-J  smere (Kováč a kol. 2004). Táto zmena v tektonickom režime je 

sprevádzaná regresiou na rozhraní karpatu a bádenu, ktorú je možné pozorovať vo viacerých 

pobrežných oblastiach Parathetydy (Rögl a kol. 2002). Depocentrá panvy sa posunuli smerom 

na juh a boli vyplnené obrovskou deltou (obrázok 3.). Pozdĺž východného okraja panvy sa 

nachádzali aktívne SV-JZ ľavostranné posuvné zlomy spolu so S-J orientovanými zlomami.  

V spodnom bádene aktivita zlomov dosiahla platformný základ Českého masívu a západný 

okraj panvy (Steinbergský, Schrattenbergský a Bulharský zlom) (Kováč et al. 2004).  

 V strednom miocéne prevládal extenzný tektonický režim a došlo k poklesu panvy. 

Hlavný tlak bol orientovaný SV-JZ smerom. Usporiadanie panvy bolo ovplyvnené hlavne SV-

JZ a VSV-ZJZ smerujúcimi zlomami. Došlo k formovaniu paleo-Danube delty na západe a 

paleo-Moravy delty na severnom okraji panvy. Na konci bádenu nastal pokles morskej 
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hladiny a erózia sedimentov vo vnútri panvy.  

 SV-JZ extenzia pokračovala i počas sarmatu s prudkou tektonickou subsidenciou v 

spodnom sarmate sprevádzanou VSV-ZJZ ľavostrannými posuvnými zlomami a SV-JZ 

orientovanými zlomami (Kováč a kol. 2004). 

 V pannone došlo k transgresii mora (Harzhauser a kol. 2003). 

 

 V-Z stlačenie a inverzia panve: 

 Vo vrchnom pannone a pliocéne nastalo skrátenie centrálnej časti panvy v S-J smere. 

Namiesto S-J tlaku a V-Z extenzie sa objavuje tlak v V-Z smere. Táto zmena režimu 

vyvrcholila inverziou panvy a následne ukončením pull-apartovej kinematiky (Peresson a 

Decker 1997).  

 

 JZ-SV extenzia: 

 V Pleistocéne panva poklesáva pozdĺž zlomov a príkopov na jej východnom okraji. V 

oblasti nastáva transtenzný režim, ktorý trvá až dodnes a je doprevádzaný seizmickou 

aktivitou (Gutdeutsch a Aric 1988).  

Obrázok 3. Paleogeografický vývoj Viedenskej panvy poukazujúce na zmeny v pozícii a vývoji 

delt v Karpate, Bádene a Sarmate (upravené z Kováč 2000). 
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2.3. Litostratigrafia 

 

Sedimenty boli ukladané v panve od eggenburgu až po pont. Sú tvorené hlavne 

vápnitými ílmi až ílovcami, šlírmi, pieskami, pieskovcami a tiež konglomerátmi a brekciami 

a organogénnymi vápencami. Celková mocnosť sedimentov presahuje 5000m (Buchta 1993). 

 

Eggenburg 

 Sedimentácia vo Viedenskej panve začala transgresiou mora v eggenburgu (Pícha a 

kol. 2006). Litostrafigrafický vývoj panvy dokumentuje Obrázok 4. Na bazálne eggenburgské 

pieskovce a tzv. mikulčické suťové brekcie nasadajú monotónne sekvencie šedých až 

tmavošedých vápnitých prachovitých ílovcov s laminami svetlo šedých prachovcov spodnej 

lužickej formácie, označované ako šlír. Sú to usadeniny neritického až plytko batyálneho 

prostredia (Pešek a kol. 2010).  

 

Ottnang 

 Hranica medzi eggenburgom a ottnangom je charakteristická eróziou a ukladaním 

vápenatých komplexov pieskov známych pod názvom hodonínske piesky (Pícha a kol. 2006). 

V ich nadloží sa usadzovali íly a šlíry podobné eggenburgskému šlíru, tzv. šlír vrchného 

lužického súvrstvia (Pešek a kol. 2010). V tejto asi 300 m mocnej vrstve sa odráža postupne 

splytčovanie a prichádzajúca regresia mora. Kvôli tektonickej aktivite v tejto oblasti boli 

eggengburgske a ottnangské vrstvy čiastočne deformované a erodované (Pícha a kol. 2006). 

 

Karpat 

 V karpate došlo k novej morskej transgresii a Viedenská panva bola spojená s 

predpolím. V južnej časti panvy dominovali jazerné a fluviálne sedimenty, ktoré smerom na 

sever prechádzali v deltové a panvové sedimenty Centrálnej depresie, kde karpatské vrstvy 

dosiahli svoju maximálnu mocnosť 1400m (Pícha a kol. 2006). Spodné časti sú 

reprezentované sivými jemnozrnnými až stredne zrnitými pieskami týneckých vrstiev a 

jemnými prachovito laminovanými šlírmi lakšárskeho súvrstvia ukladanými v deltovom 

prostredí. V ich nadloží sa usadili petromiktné piesky šaštínskych vrstiev. Vďaka rýchlej 

subsidencii rástla hĺbka mora a v prostredí plytkého batyálu sa ukladali šedé šlíry závodského 

súvrstvia (Pešek a kol. 2010).  

 



15 

 

Báden 

 Pre rozhranie karpatu a bádenu je charakteristická zmena režimu panvy na pull-

apartovú panvu. Začiatkom bádenu došlo k morskej transgresii a sedimentovaniu vápnitých 

ílov lanžhotského súvrstvia zvaných tégly, ukladané v prostredí neritického mora. 

Pokračovaním pull-apartového mechanizmu došlo k prehĺbeniu moravskej ústrednej 

priehlbne, ktorá bola vyplnená viac ako 4000 metrov mocnou vrstvou neogénnych 

sedimentov (Pícha a kol. 2006). Subsidencia v priehlbni dosiahla maxima v strednom bádene, 

ukladaním pestrých ílov žižkovského súvrstvia a téglov hrušeckého súvrstvia (Pešek a kol. 

2010). V centrálnej oblasti priehlbni vznikol rozsiahly systém delt. V pobrežných oblastiach 

sedimentovali v horných častiach žižkovských vrstiev plytkomorské labské piesky a 

lithotamniové vápence (Pícha a kol. 2006). 

 V neskorom bádene dominovala sedimentácia nad pull-apartovou extenziou, 

Viedenská panva sa zplytčovala, stal sa z nej brakický záliv, ktorý len príležitostne 

komunikoval s otvoreným morom (Pícha 2006). 

 

Sarmat 

 Sarmatské brakické sedimenty bílovickej formácie sú reprezentované hrubšími 

klastikmi a biomikritovými vápencami v pobrežných oblastiach a vápenatými ílmi a pieskami 

v panvových oblastiach. V sedimentoch sa prejavili eustatické pohyby morskej hladiny. V 

moravskej časti Viedenskej panve dochádza k ústupu mora, prevládajú deltové a lagunárne 

usadeniny (Pešek a kol. 2010). 

 

Pannon 

 Počas pannonu sa panva stala skoro brakickým jazerom s lagúnami a močiarmi na 

okrajoch. V okrajových močiaroch sa formovali kyjovské lignitové vrstvy. Bzenecké súvrstvie 

pozostáva z deltových štrkov a pieskov v spodných častiach a z vápenatých ílov vo vrchných 

častiach súvrstvia. Nadložná dubňanská vrstva obsahom lignitových sloji naznačuje, že 

močiare a bažiny sa rozšírili aj do zvyšných častí panvy (Pícha a kol. 2006). 

 

Pliocén 

 V nadloží pannonu sa po hiáte uložila pestrá skupina pliocénnych sedimentov, pestré 

íly gbelského súvrstvia a riečne a jazerné štrky a piesky valtického súvrstvia, ktoré uzatvárajú 

sedimentárnu históriu Viedenskej panvy (Pešek a kol. 2010).   
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Obrázok 4. Litostratigrafická schéma Viedenskej panvy. 1 – íl, 2 – prachovitý íl, 3 – uhoľná 

sloj, 4 - piesok, 5 – vápenec, 6 – štrk (upravené z Kováč 2000). 
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2.4. Mistelbašská kryha 

 

Našou záujmovou oblasťou je Mistelbašská kryha. Je to jedna zo základných 

tektonicko-morfologických jednotiek Viedenskej panvy (Buchta a Kyselák 2009). Nachádza 

sa medzi rakvicko-kyjovskou kryhou, od ktorej ju delí schrattenbergský zlomový systém 

a moravskou ústrednou predhlbňou, od ktorej ju oddeľuje steinbergský zlomový systém. Oba 

systémy do Českej Republiky pokračujú z Rakúska približne JJZ-SSV smerom so sklonom 

k JJV (Buchta a Ciprys 2001). V hĺbke 2300 m sa sklon steinbergského zlomového systému 

splošťuje a spája sa so zónou schrattenbergského systému zlomov (Ciprys a kol. 1994). Kryhu 

pretína mnoho ďalších menších antitetických i syntetických zlomov voči zlomu 

schrattenbergskému a steinbergskému, ktoré sú výsledkom extenzného režimu vývoja panvy 

(Filák 2012). Rozdeľujú Mistelbašskú kryhu na niekoľko ďalších medzikrýh.   

 

Sedimenty Mistelbašskej kryhy dosahujú mocnosti zhruba 2000m (Buchta a Ciprys 

2001). Mocnosť neogénnej výplne stúpa smerom do centrálnej časti kryhy a naopak  niektoré 

formácie chýbajú pozdĺž Schrattenbergského zlomového systému (Ciprys a kol. 1994) 

Seizmický rez zobrazujúci jednotlivé vrstvy kryhy je zobrazený na Obrázku 5.  

 

Neogénna výplň je tvorená sedimentami karpatu, bádenu, sarmatu a pannónu (Ciprys a 

kol. 1994). Najstaršie neogénne sedimenty, ktoré počínajú vrstevný sled sedimentárnej výplne 

kryhy, sedimenty karpatu, ležia diskordantne na flyšovom podloží.  

Na ne transgredovali  sedimenty spodného bádenu zastúpené téglami a lanžhotskými 

pieskami. Spodná časť stredného bádenu je tvorená mocným komplexom pieskov. Jeho 

mocnosť smerom k západu znižuje. Vo vyšších častiach stredného bádenu prechádza do 

pestrých žižkovských vrstiev. Na západnom okraji kryhy sa vyvinuli biohermy litavských 

vápencov, v niektorých oblastiach mocné až 60 m. V najvyššej časti stredného bádenu leží 

pelitická zóna aglutinácií. Na ňu sedimentovali prvé deltové piesky vrchného bádenu. 

Vrchnobadénske uloženiny sú tvorené svetlo šedými jemne zrnitými pieskami až šedo 

zelenými vápnitými ílmi. Smerom do hornej časti Mistelbašškej kryhy pribúda v sedimentoch 

pelitická zložka.  

 Sarmatské sedimenty, rozprestierajúce sa po celom území Mistelbašškej kryhy, sú 

odrazom lagunárneho a nadvodného deltového vývoja. Sú reprezentované sladkovodnými 

pestrými ílmi s lokálnymi výskytmi pieskov a uhoľných sloji. Na tieto vrstvy sa ukladali 
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monotónne vápnité íly striedajúce sa s plážovými pieskami, na ktoré sedimentovali v 

najvrchnejšej časti sarmatu opäť deltové piesky s brakickou faunou.  

Litologicky premenlivé panónske vrstvy sú zastúpené zeleno šedými téglami, 

premenlivo zrnitými pieskami a vo vrchnej časti až štrkmi, s polobrakickou faunou.  

Sedimenty pontu v záujmovej oblasti chýbajú a panónske vrstvy sú prekryté miestami 

až 10 m mocnou vrstvou kvartérnych sedimentov tvorených prevažne fluviálne piesočnatými 

a štrkovitými uloženinami rieky Dyje, prekladanými piesočnato-hlinitými povodňovými 

sedimentmi (Buchta a Kyselák 2009, Filák 2012).  

Obrázok 5. Charakteristický seizmický rez skúmanou oblasťou Viedenskej panvy (Prochác 

2012). 

 

 Tektonická zóna nachádzajúca sa v okolí steinbergského zlomového systému a 

čiastočne v okolí schrattenbergského zlomového systému je veľmi dôležitá z hľadiska vzniku 

uhľovodíkových akumulácií v Mistelbašškej kryhe. V minulom storočí bolo vo 

vrchnobádenských a strednobádenských sedimentoch tejto zóny objavených niekoľko 

dôležitých ložísk uhľovodíkov (Ciprys a kol. 1994).  
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3. ROPA A ZEMNÝ PLYN VO VIEDENSKEJ PANVE 

 

3.1. História 

 

 Počiatky hľadania ropy a zemného plynu vo Viedenskej panve siahajú do 19. storočia. 

V roku 1900 bol v blízkosti Hodonína vyvŕtaný prvý vrt hlboký 217 metrov, v ktorom bola 

zistená prítomnosť ropy a zemného plynu, vtedy ale len v nekomerčnom množstve. Zemný 

plyn z vrtu pri Slávkove bol využitý v roku 1908 ako palivo v miestnom cukrovare (Pícha a 

kol. 2006). Vrtný prieskum a ťažba ropy začala až v roku 1914 v Gbeloch (Slovenská 

republika), kde vo vyhĺbenom vrte našli v hĺbke 114 m zemný plyn a v hĺbke 163,8 m ropu. 

Prvé komerčné ložisko ropy v Českej republike bolo vyvŕtané v roku 1919 vo vysušenom 

rybníku Nesyt (Bednaříková a kol. 1984). Geológovia upozornili na dva významné horizonty 

Sarmat a vrchný Báden. Počas 2. svetovej vojny výskum oblasti zintenzívnel, boli objavené 

ďalšie ložiská ropy a zemného plynu v lokalitách: Bílovice, Žižkov, Lužice, Týnec, Kostice a 

Břeclav (Pícha a kol. 2006). Po vojne sa všetky existujúce ropné firmy zjednotili pod 

Československé naftové závody (Bednaříková a kol. 1984). Boli navŕtané ďalšie ložiská ako 

napr. Brodské, Poddvorov, Mutěnice a v roku 1959 bolo objavené najväčšie ložisko ropy a 

zemného plynu v Moravskej časti Viedenskej panvy, Hrušky (zoznam ložísk v tabuľke 1.) 

(Pícha a kol. 2006). V roku 1969 sa podnik rozdelil na Moravské naftové doly, dnes MND a.s. 

a Slovenské naftové doly, dnes Nafta a.s.. Viedenská panva bola hlavným zdrojom 

uhľovodíkov až do konca 70. rokov, neskôr sa pozornosť priemyslu upriamila i na svahy 

Českého masívu (Adámek a kol. 1994).  

3.2. Zdrojová hornina 

 

 Za hlavnú zdrojovú horninu ropy vo Viedenskej panve sú považované jurské, 

organickou hmotou bohaté mikulovské slieňovce. Tieto slieňovce miestami o hrúbke až 

1500 m boli sedimentované v morskom prostredí. Obsahujú 0,2% až 10% organického uhlíku, 

priemerne 1,9% a Kerogen typu I a II vzniknutý prevažne z rias (Pícha a Peters 1998). Podľa 

Ladweina (1988) leží ropné okno týchto jurských slieňovcov v hĺbke 4000-6000m. 

 Ďalšími zdrojovými horninami sú organickou hmotou bohaté horniny flyšových 

príkrovov a neogénnej výplne Viedenskej panvy (Pícha a kol. 2006). 
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3.3. Migrácia ropy 

 

 Ropa a zemný plyn, ktoré vznikli v hlboko pochovaných materských horninách 

Európskej dosky, imigrovali laterálne do oblasti predpolia, kde sú distribuované do 

niekoľkých ropných a plynových polí, a vertikálne do miocénných rezervoárov Viedenskej 

panvy, kde sa dostali pozdĺž tektonicky aktívnych horizontálnych posunov (Picha a Peters 

1998). 

 Transgresívne a regresívne cykly pieskovcov spodného a stredného miocénu vyústili v 

niekoľkonásobné naskladanie produktívnych zón. Vďaka tomu každé neogénne ložisko 

produkuje z niekoľkých horizontov (Kreutzer 1986).   

 Ropa a zemný plyn sú uväznené vo všetkých jednotkách panvy, od neogénneho 

pokryvu až dolu po autochtónny sedimentárny základ. Vo všeobecnosti sa prevažne vyskytujú 

pasce štrukturálne (systémy zlomov), ale boli navŕtane už aj stratigrafické pasce (Arzmüller a 

kol. 2006).  

  

3.4. Ložiská ropy a zemného plynu 

 

 Počas dlhej histórie prieskumu v moravskej oblasti boli ložiská uhľovodíkov nájdené v 

neogénnom predpolí, vo Viedenskej panve, flyšovom pásme i JV svahoch Českého masívu 

(obrázok 6.) Najproduktívnejšie ložiská sú reprezentované  pieskovcami a vápencami 

stredného miocénu -  bádenu, významné akumulácie sa objavujú i v sedimentoch spodného 

miocénu a sarmatu (Picha a kol. 2006).  

 Ložiská zemného plynu sú geneticky zviazané so vznikom ropy. Ložiská sa väčšinou 

nachádzajú v južnej časti viedenskej panvy na Slovensku  (Adámek a kol. 1994).  

 V prílohe 3 môžeme vidieť základné štatistické údaje o počte ložísk, zásobách a ťažbe 

ropy a zemného plynu z rokoch 2008-2012.  

3.5. Geofyzikálny prieskum záujmovej oblasti 

 

 Pochopenie geologického vývoja sedimentárnych panví a vzťahov medzi ich 

tektonikou a sedimentárnou históriou závisí na kvalite a kvantite podpovrchových dát. 

Získaním nových a presnejších dát a zlepšovaním analytických metód môžeme dostať nové 

informácie aj o panvách už preskúmaných. Viedenská panva, v ktorej prieskum ropy a 

zemného plynu trvá už viac ako 100 rokov je takýto príklad (Prochác 2012).  
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 Územie Mistelbašskej kryhy bolo v 50. a 60. rokoch minulého storočia premerané 

gravimetrickým a magnetickým prieskumom, najlepšieho využitia však dosiahli seizmické 

merania.  

 V rokoch 1976 - 1996 bola v oblasti realizovaná sieť 2D a seizmických meraní 

metódou SRB, v blízkosti Charvátskej Novej Vsi a Poštornej bola táto sieť ešte v roku 2004 

zahustená.  V roku 2007 bola oblasť pokrytá 3D seizmikou (3D blok Podivín-Valtice), 

výsledkom ktorej bola kvalitatívna zmena podkladových materiálov pre interpretáciu (Buchta 

a Kyselák 2009, Filák 2012). Bolo identifikovaných a priebežne vyhodnotených mnoho 

sprievodných zlomových systémov, detailne interpretované čiastočné vyklenutia horninového 

masívu, perspektívne z hľadiska výskytu ložísk uhľovodíkov (Filák  2012). 

 

 

Tabuľka 1. Ložiská ropy a zemného plynu v moravskej časti Viedenskej panvy (Pícha a kol. 

2006) 
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Obrázok 6. Mapa ložísk ropy a zemného plynu vo Viedenskej panve (Arzmüller a kol. 2006). 
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4. SEIZMICKÉ ATRIBÚTY 

 

 Už od sedemdesiatych rokoch, od predstavenia seizmických atribútov, sa tieto atribúty 

stali najčastejšie používaným a najsilnejším interpretačným nástrojom (Taner 1994). Ich 

využitie môže extrahovať informácie zo seizmických dát, ktoré v pôvodných dátach nevidíme 

a tak poukazujú na význam geofyziky v oblasti, na ktorú sa dnes upriamuje pozornosť 

ropného priemyslu a tou je predpovedanie, charakterizovanie a monitorovanie 

uhľovodíkových rezervoárov (Chen a Sidney 1997). 

 

4.1. Seizmický atribút 

 

 Podľa definície (Sheriff 2002) je seizmický atribút veličina odvodená zo seizmických 

dát. Je to popisná, merateľná alebo odvodená charakteristika seizmických dát, môže byť 

zobrazená v tej istej škále ako pôvodné dáta (Barnes 1999). 

 

 V súčasnosti je známych viac ako 150 rôznych seizmických atribútov, spočítaných zo 

seizmických dát použitých v interpretácii geologických štruktúr, stratigrafie, vlastností 

prostredia. Vývoj seizmických atribútov je úzko spojený s pokrokom v počítačovej 

technológii (Chopra a Malfurt 2005).  

 

 Počiatky atribútovej analýzy spadajú do šesťdesiatych rokov, do obdobia, kedy bol 

zavedený digitálny záznam, ktorý umožňuje výpočet seizmických atribútov. Absolútne prvým 

bol atribút amplitúda odrazu, úzko spojený s výskytom bright spots (popísané v Prílohe 5), 

ktorý je často používaný dodnes. Úspech amplitúdy ako priameho indikátora uhľovodíkov 

motivoval geofyzikov k hľadaniu ďalších atribútov (Barnes 1999).  V roku 1971 využil Balch 

(Balch 1971) na zobrazovanie seizmických dát farebnú škálu (pri zobrazení stop typu variable 

area použil farbu výplne k zachyteniu frekvencie). Od tej doby farebné zobrazenie dát 

zohráva kľúčovú úlohu v seizmickej interpretácii. V nasledujúcich rokoch sa začalo uvažovať 

o využití Hilbertovej transformácie a v roku 1979 predstavil Taner na ročnom stretnutí SEG 

Analýzu komplexnej seizmickej stopy, pomocou ktorej môžeme určiť dodnes významné 

atribúty obálky amplitúd, okamžitá fáza a okamžitá frekvencia (Taner a kol. 1979). Po 

energetickej kríze, ktorá prebiehala v sedemdesiatych rokoch, bol prieskum znova v plnom 

prúde. V tejto dobe bola prvýkrát pomocou posúčtovej seizmickej inverzie zo seizmických dát 
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vypočítaná akustická impedancia, ktorej zmena môže ukazovať na zmenu litológie či 

porozity. V osemdesiatych rokoch sa začali používať i odvodené atribúty ako napr. kosínus 

okamžitej fázy, dominantná frekvencia, priemerná amplitúda, waveletové atribúty (Bodine 

1984, Bodine 1986) a mnoho ďalších. V týchto rokoch sa začala používať i multiatributová 

analýza. Najväčší prínos v atribútovej analýze majú deväťdesiate roky spojené so začiatkom 

využívania 3D technológie v seizmickom prieskume. Následne boli popísané významné 

atribúty ako koherencia, spektrálna dekompozícia a hlavne atribúty počítané pomocou AVO 

(Amplitúda Verzus Offset) analýz, na ktoré sa v súčasnosti najviac upriamuje pozornosť 

geofyzikov (Chopra a Marfurt 2005).  

 

 Atribúty sú počítané mnohými rozličnými metódami a vzťahy medzi jednotlivými 

atribútmi bývajú väčšinou komplikované. Bez ohľadu na metódu, všetky atribúty sú počítane 

z toho istého základného dôvodu: odstrániť vedľajšie informácie s cieľom zvýrazniť 

reflektory a odhaliť trendy a vzory, ktoré v pôvodných dátach nevidíme (Barnes 1999). 

Analýza seizmických atribútov nám podá kvalitatívny náhľad na geometriu a fyzikálne 

parametre podložia (Taner a kol. 1994). Dobrý atribút je citlivý na požadované geologické 

znaky alebo záujmové vlastnosti rezervoáru, ukáže nám iný pohľad na dáta a umožní nám 

definovať štruktúru alebo kompozíciu prostredia a takto vyvodiť nejaké znaky alebo 

záujmové vlastnosti, ktoré pred jeho použitím neboli evidentné (Chopra a Malfurt 2005). 

 

4.2. Klasifikácia seizmických atribútov 

 

 V posledných troch dekádach vzrástol počet a rozmanitosť seizmických atribútov. Čím 

viac atribútov máme k dispozícii, tým je pre geofyzika zložitejšie vybrať si z nich ten vhodný. 

Mnohí autori sa ich pokúsili klasifikovať do skupín, s cieľom lepšie ich pochopiť a aplikovať  

(Chopra a Malfurt 2005).  

 

 Ako prvý sa pokúsil sprehľadniť jednotlivé atribúty Robert Sheriff vo svojom 

Encyklopedickom slovníku aplikovanej geofyziky, v ktorom popisuje skupinu atribútov  

určenú na analýzu komplexnej stopy ako obálka amplitúdy, okamžitá fáza, okamžitá 

frekvencia, zdanlivá polarita, akustická impedancia určená inverziou a. i.  a indikátory 

uhľovodíkov ako napríklad AVO (Sheriff 1984, 1991 a 2002). 
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 Taner (1994) rozdelil atribúty do dvoch základných kategórií: geometrické atribúty a 

fyzikálne atribúty.  Geometrické atribúty sa používajú sa hlavne v interpretácii seizmickej 

stratigrafie a v interpretácii zlomov a štruktúr, ich úlohou je zlepšenie viditeľnosti 

geometrickej charakteristiky seizmickej udalosti. Fyzikálne atribúty sa používajú na 

interpretáciu litológie a zisťovanie vlastností rezervoáru. 

 

 Seizmické atribúty je potrebné využívať s opatrnosťou, napríklad Brown (1996) tvrdí, 

že atribúty nie sú na sebe navzájom závislé, ale sú len rôznym spôsobom prezentovania a 

skúmania obmedzeného množstva základnej informácie. Touto základnou informáciou je čas, 

amplitúda, frekvencia a útlm. Tie tvoria základ klasifikácie atribútov, zobrazený na obrázku 7.  

 

 

Obrázok 7. Rozdelenie seizmických atribútov (Brown 2001).     

 

 Chen a Sidney (1997) rozdelili atribúty do dvoch skupín: atribúty založené na vlnovej 

kinematike/dynamike a atribúty založené na vlastnostiach rezervoáru.  

 Taktiež popisujú single-trace atribúty, počítané stopu po stope a multi-trace atribúty, 

počítané s celého objemu dát.   
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 Podľa spôsobu počítania rozdelil Taner (2001) atribúty na okamžité a waveletové. 

Okamžité atribúty spadajú zároveň do skupiny single-trace atribútov, sú počítané stopu po 

stope. Waveletové atribúty, tiež nazývané i response atribúty, sú počítané v bode maxima 

obálky amplitúd (Bodine 1984, Bodine 1986). 

 

 Liner a kol (2004) rozdelil atribúty do základnej a špecifickej kategórie. Medzi 

základné atribúty patria merania geometrických, dynamických, kinematických alebo 

štatistických rysov získaných zo seizmických dát. Patrí tu napríklad amplitúda, čas, sklon a 

azimut, komplexná amplitúda a frekvencia, zovšeobecnené hilbertove atribúty, koherencia,  

AVO atribúty, a spektrálna dekompozícia. Tieto základne atribúty sú založené na fyzikálnej a 

morfologickej charakteristike dát viazanej na geológiu alebo litológiu, a tým pádom sú 

aplikovateľné na každú panvu na svete. Na druhej strane, špecifické atribúty nemajú tak jasne 

definované základy vo fyzike alebo geológii. Použitý špecifický atribút môže byť dobre 

korelovateľný ku geologickej vlastnosti alebo produktivite rezervoáru určitej panvy, tieto 

korelácie však nemusia platiť pre ostatné oblasti.  

 

 Atribúty môžu byť počítané z dát pred súčtom alebo po súčte a podľa toho sa dajú tiež 

rozdeliť do dvoch skupín, predsúčtové (pre-stack) a posúčtové (post-stack) atribúty. Vstupné 

dáta pre predsúčtové atribúty sú nesčítané dáta namerané metódou SRB. Nesú informáciu o 

azimute a offsete. Týchto dát je v porovnaní s posúčtovými dátami veľmi veľké množstvo. 

Kladú teda vysoké nároky na počítačové vybavenie, preto nie sú veľmi praktické, ale 

obsahujú významné množstvo informácií priamo súvisiacimi s obsahom fluid a orientáciou 

zlomov. Predsúčtové atribúty môžeme vypočítať napr. pomocou AVO analýz. Posúčtové 

atribúty strácajú informáciu o offsete a azimute (Taner 2001). Najlepšie výsledky dávajú na 

dátach spracovaných pri zachovaní relativity amplitúd. 

 

 Interpretačný software Petrel rozdeľuje atribúty do dvoch skupín: objemové a 

povrchové. Povrchové atribúty sú založené na analýze tvaru signálu. Povrchové v tomto 

prípade znamená, že získavame seizmické vlastnosti z jednej vrstvy alebo rozhrania a 

výstupom je priebeh atribútu pozdĺž povrchu.  Objemové atribúty (obrázok 8.) sú založené na 

rozličných vlastnostiach analytického signálu, ukazujú nám fyzikálne vlastnosti vstupných 

dát. Výstupom je celý 3D blok daného atribútu. 
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  Jednotlivé objemové atribúty sú rozdelené do špecifických skupín:  

 spracovanie signálu 

 komplexné atribúty 

 štruktúrne metódy 

 stratigrafické metódy 

 metódy hĺbkovej konverzie 

 AVO atribúty 

 

Obrázok 8. Objemové atribúty (generované v Petreli). 

 

      V tejto diplomovej práci sa budem zaoberať komplexnými atribútmi (obrázok 9). V Petreli 

táto skupina zahŕňa atribúty: zdanlivá polarita, kosínus fáze, dominantná frekvencia, obálky 

amplitúd, okamžitý frekvenčný rozptyl, okamžitá frekvencia, okamžitá fáza, okamžitá kvalita, 

kvadratúra amplitúdy a sweetness, ktoré budú bližšie popísané v nasledujúcich kapitolách. 

 

Obrázok 9. Komplexné atribúty (generované v Petreli).   
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4.3. Komplexné atribúty 

 

 Bežné seizmické atribúty používane v seizmickom prieskume sú založené na 

vlastnostiach reálnej seizmickej stopy. Ohraničovanie reflexov na vrchole a dne rezervoáru a 

následné výpočty časového posunu a variácií amplitúd môže byť náročné alebo nepresné 

kvôli interferencii. To vedie k nesprávnym interpretáciám amplitúdových zmien. Fourierova 

transformácia v časovom okne nám umožní globálny náhľad na ich vlastnosti, ale neanalyzuje 

lokálne zmeny, ktoré môžu interferenciou vzniknúť. Koniec koncov, za predpokladu, že 

všetky spektrálne komponenty sú stacionárne v čase, fourierova analýza nie je efektívnym 

nástrojom na analyzovanie nestacionárnych seizmických signálov (Bodine 1984, Bodine 

1986).  

 Rozbor analytického signálu seizmických dát, analýza komplexnej seizmickej stopy, je 

transformačná technika, ktorá zachováva lokálne charakteristiky a ponúka nám náhľad do 

vnútra seizmických dát, na vlastnosti seizmickej stopy. Komplexná seizmická stopa  

pozostáva z reálnej časti f(t) a imaginárnej časti f*(t) komplexnej seizmickej stopy  

F(t)=f(t)+jf*(t)  

 Imaginárnu časť f*(t) tvorí Hilbertova transformácia reálnej časti f(t) opatrená 

záporným znamienkom (popis Hilbertovej transformácie viď Príloha 4). Imaginárna časť je 

pootočená od reálnej stopy o 90°. Reálna a imaginárna časť seizmickej stopy spoločne 

formujú komplexnú seizmickú stopu, ktorá sa nám javí ako špirála otáčajúca sa okolo časovej 

osi zobrazená na obrázku 10 (Hardage 2010). 

Obrázok 10. Šrubovitý tvar komplexnej seizmickej stopy (Taner a kol. 1979). 
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Analýza komplexnej seizmickej stopy nám hovorí, že seizmická stopa je produktom 

dvoch nezávislých separabilných funkcií: okamžitá amplitúda a kosínus okamžitej fázy. 

Okamžitá amplitúda je v každom možnom čase maximálna hodnota seizmickej stopy, ktorú 

môže dosiahnuť za konštantnej fázovej rotácie a okamžitá fáza je fázový uhol, potrebný k 

maximálnej rotácii stopy. Všetky ostatné atribúty komplexnej seizmickej stopy sú odvodené z 

amplitúdy a fázy deriváciou, priemerovaním, kombináciami a transformáciami. S reálnou a 

imaginárnou stopou sú prepojené pomocou prechodu z kartézskeho do polárneho 

súradnicového systému (Obrázok 11.) (Barnes 2007). 

 

Obrázok 11. Okamžitá amplitúda a(t) a okamžitá fáza θ (t) a ich vzťah k reálnej a imaginárnej 

seizmickej stope vyjadrený prevodom do polárnych súradníc (Barnes 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

4.3.1. Okamžitá amplitúda 

 

Okamžitá amplitúda sa používa na meranie sily reflexu, je to najpopulárnejší atribút, 

veľmi často využívaný v štruktúrnej i stratigrafickej interpretácii. Vyčísľuje seizmickú 

amplitúdu nezávisle od polarity a fázy, jej maximum sa nemusí nachádzať v  peaku  reálnej 

seizmickej stopy (Barnes 2007). Je popísaná vzťahom  

A(t)= [f 
2
(t) + f*

2
(t)]

1/2   

(Taner a kol. 1979), kde f(t) je reálna časť komplexnej stopy F(t) a f*(t) je jej imaginárna časť. 

 

Okamžité amplitúdy sa niekedy zobrazujú spoločne s pôvodným nameraným signálom 

a potom sa označujú ako obálky amplitúd a hovoríme o atribúte obálky amplitúd (obrázok 

12).  

Obálky amplitúd predstavujú maximálnu hodnotu, ktorú môže seizmická stopa v danom čase 

dosiahnuť za konštantnej fázovej rotácie (Taner a kol. 1979). 

 

 

Obrázok 12. Nameraná reálna seizmická stopa vľavo, vpravo reálna a imaginárna 

(čiarkovane) časť komplexnej seizmickej stopy obalené obálkami amplitúd (Hardage 2010). 
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Atribút obálky amplitúd meria celkovú energiu stopy v určitom čase, nezávisle na 

polarite (Robertson 1988). 

 

Tento atribút je možné použiť k stanoveniu kontrastu v akustickej impedancii, teda k 

stanoveniu reflektivity (Daber a kol. 2010). 

 

Jeho aplikovaním na dáta je možné poukázať na hlavné seizmické vlastnosti,  je vhodný 

na zvýraznenie diskontinuít, zmien v sedimentácii, zlomov a sekvenčných rozhraní. Je tiež 

vhodný na vyhľadávanie bright spots a dim spots (bright spots, dim spots, flat spots a zmeny 

fázy popísané v Prílohe 5), akumulácií plynu, sekvenčných rozhraní, thin-bed tuning efektov, 

veľkých zmien v litológii a lokálnych zmien spôsobených prítomnosťou zlomov (Taner a kol. 

1979, Subrahmanyam 2008). 
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4.3.2. Okamžitá fáza 

 

Okamžitá fáza (obrázok 13) je definovaná rovnicou  

θ (t) = arctg [f*(t) / f (t)], 

kde f(t) je reálna časť komplexnej stopy F(t) a f*(t) je jej imaginárna časť.  

Vo funkcii arctg sa jedná o hlavnú hodnotu argumentu, ktorá padne vždy do intervalu od 

0°do 360°. Preto na funkcii okamžitá fáza pozorujeme skoky, ktoré niekedy odstraňujeme tzv. 

rozvinutím fázy, výpočtom funkcie kosínus okamžitej fázy alebo použijeme na zobrazenie 

okamžitej fázy kruhovú farebnú škálu tak, aby hodnoty 360° a 0° boli rovnakej farby, pretože 

vyjadrujú rovnaký fázový uhol.  

 

Obrázok 13. Zobrazenie seizmickej stopy (dole), komplexnej seizmickej stopy (uprostred) 

a okamžitej fázy (hore) (upravené podľa Taner a kol. 1979). 

  

Vďaka okamžitej fáze je možné, že sa aj silné, aj slabé reflexy prejavia rovnako 

výrazne, takto je zvýraznená kontinuita reflektorov (Taner a kol. 1979).   

 

Tento atribút je výborným indikátorom laterálnej spojitosti, poukazuje aj na 

diskontinuity, ale viac ukazuje jednotlivé sekvenčné rozhrania. Je nezávislý na amplitúde, 

preto sú po jeho použití prítomné všetky javy.  Môže byť použitý na výpočet fázovej 

rýchlosti, okamžitej frekvencie a zrýchlenia (Subrahmanyam 2008).  
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4.3.3 Okamžitá frekvencia 

 

 Mieru zmeny časovo závislej fáze vyjadruje časovo závislá okamžitá frekvencia podľa 

vzťahu  

ω (t) = d θ (t) / dt 

Pri počítaní okamžitej frekvencie by frekvenčné hodnoty nemali byť v žiadnom 

okamžiku negatívne a ich hodnota by nemala prevyšovať Nyquistovu frekvenciu. Ale ako 

vidíme na obrázku 14, hodnoty frekvencie môžu byť príležitostne i negatívne, hoci je to 

fyzikálne nemožné. Tieto anomálie majú v interpretácii veľký význam. Keď sú zobrazené 

výraznou farbou, upozornia tak rýchlo interpretátora na jemné stratigrafické a štruktúrne 

diskontinuity (Hardage 1996).  

 

Obrázok 14. Okamžitá frekvencia a ukážka negatívnych hodnôt v časoch t1 a t2 (horný panel), 

komplexná seizmická stopa (v strede) a reálna časť seizmickej stopy (dole) (Hardage 2010). 

 

Okamžitá frekvencia reprezentuje priemernú amplitúdu vlny. Môže súvisieť s hrúbkou 

vrstvy, vrstevnatosťou, cyklicitou geologických intervalov a tiež s litologickými parametrami. 

Pri nízkofrekvenčných anomáliách je výborným indikátorom uhľovodíkov. Zvýrazňuje 

zlomové zóny a zóny s chaotickou reflexiou (Subrahmanyam 2008). 
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4.3.4 Ďalšie komplexné atribúty 

 

Kosínus okamžitej fázy 

 

 Matematicky tento atribút vyjadruje funkciu kosínus aplikovanú na okamžitú fázu 

(Daber a kol. 2010). Je tiež nezávislý na amplitúde. Na rozdiel od okamžitej fázy má ešte 

jednu výhodu, je spojitý, jeho hodnoty sa pohybujú v rozmedzí -1 až 1, je ľahšie pochopiteľný 

a často sa používa s okamžitou fázou pre lepšie zobrazenie jej zmien (Chen a Sidney 2007). 

Ponecháva amplitúdovým maximám a minimám ich pozíciu, ale zobrazí ich rovnakou 

intenzitou. Rovnako ako okamžitá fáza nezávisí na amplitúde, preto sú na týchto výstupoch 

dobre sledovateľné i veľmi slabé reflexy (Taner a kol. 1979). 

Veľmi dobre znázorňuje vrstevnatosť a kontinuitu reflektorov, hlavne kontinuitu 

sedimentov nad soľnými štruktúrami (Daber a kol. 2010).  

 

Okamžitý frekvenčný rozsah 

 

 Matematicky okamžitý frekvenčný rozsah vyjadruje podiel absolútnej hodnoty 

derivácie okamžitej amplitúdy a okamžitej amplitúdy. Okamžitý frekvenčný rozsah je 

nezávislý na okamžitej frekvencii, a v porovnaní s ňou má tendenciu byť menšia (Barnes 

1993).  

Používa sa na porovnanie a doplnenie atribútu okamžitá frekvencia, s ktorým pomáha 

analyzovať nízkofrekvenčné tiene (Taner a kol. 1979). Zvýrazňuje veľmi dobre vrstevnatosť, 

poukazuje na celkový efekt absorpcie, zmenu seizmických vlastností, je dobrým korelačným 

nástrojom reflexov (Subrahmanyam 2008).  

 

Dominantná frekvencia 

 

 Dominantnú frekvenciu získame ako odmocninu zo súčtu kvadrátov okamžitej 

frekvencie a okamžitého frekvenčného rozsahu. Kombinácia týchto troch atribútov pomáha 

odhaliť časovo premenné spektrálne charakteristiky seizmických dát (Barnes 1993). Je to 

frekvencia, ktorá odpovedá maximu na spektre. 

 Dominantná frekvencia pomáha identifikovať nízkofrekvenčné javy. Zmeny v 

dominantnej frekvencii môžu signalizovať prítomnosť uhľovodíkov (Daber a kol. 2010).  
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Zdanlivá polarita  

 

 Zdanlivá polarita je polarita okamžitej fázy počítaná v mieste lokálneho 

amplitúdového extrému (Schlumberger 2011). Je veľmi citlivá na kvalitu dát. Správne 

identifikuje polaritu seizmického odrazu len v prípade, že je dostatočne vysoký pomer 

signál/šum, seizmický wavelet má nulovú fázu a v prípade, že odraz je izolovaný 

a neinterferuje so susednými odrazmi. 

 Polarita pomáha pri rozlišovaní jednotlivých druhov bright spots. Bright spots spájané 

s akumuláciou plynu v klastických sedimentoch majú spravidla zápornú polaritu na vrchole 

rezervoáru.  Flat spots v miestach kontaktu plyn-ropa, plyn-voda alebo ropa-voda majú 

polaritu kladnú (Taner a kol. 1979).  

 

Okamžitá kvalita 

 

Okamžitá  kvalita  je  meraná  ako  pomer okamžitej  frekvencie  k  rýchlosti  úbytku 

okamžitej amplitúdy (Schlumberger 2011).  

Tento atribút je vhodný na detekciu zlomov, môže indikovať prítomnosť fluíd a udávať  

absorpčný charakter rezervoáru (Daber a kol. 2010).  

 

Imaginárna amplitúda 

 

Atribút imaginárna amplitúda vyjadruje imaginárnu časť analytického signálu, ktorý 

získame otočením fáze pôvodnej stopy o 90° (Schlumberger 2011).  

 Pretočenie fáze môže byť nápomocné pri kontrole kvality vertikálnych variácií 

okamžitej fázy (Chen a Sidney 2007). 

 

Sweetness 

 

Atribút sweetnes vzniká kombináciou obálok amplitúd a okamžitej frekvencie. 

Matematicky je definovaný ako  

Sweetness = A (t) / √ ω (t), 

kde A(t) je okamžitá amplitúda a ω (t) okamžitá frekvencia. 
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Tento atribút pomáha zobraziť jemné štruktúry a diskontinuity. Je to klasický atribút 

na detekciu uhľovodíkmi nasýtených pieskov (Daber a kol. 2010).  Veľmi často je používaný 

na detekciu kanálov (Hart 2008), hlavne tých vzniknutých pri hlbokomorských podmienkach, 

pretože medzi pieskami a bridlicami je vysoký kontrast v akustickej impedancii. Miesta so 

zníženou impedanciou nazývame sweet spots.  

Atribút sweetnes nezvýrazňuje len prítomnosť kanálov, takisto nízkorýchlostné 

krasové dutiny v hustom karbonáte môžu vykazovať silnú reflexiu a vysokú sweetness. 

Podobne i prítomnosť plynu v plynných ložiskách, charakteristická znížením rýchlostí v 

rezervoári a útlmom vo frekvencii odrazov, môže mať za následok zvýšenú sweetness 

(Yushun 2011). 
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5. APLIKOVANIE KOMPLEXNÝCH SEIZMICKÝCH 

ATRIBÚTOV NA MISTELBAŠSKÚ KRYHU 

 Táto kapitola sa zaoberá metodikou práce, zberom 3D seizmických dát na území 

Viedenskej panvy, ich spracovaním a aplikovaním komplexných atribútov na tieto seizmické 

dáta v interpretačnom softwari Petrel.  

5.1. Seizmické dáta 

 

Meranie 3D seizmiky vo Viedenskej panve prebiehalo od roku 1995 až do roku 2007. 

Ako zdroj seizmickej energie bol použitý dynamit a technológia vibroseis. Územie bolo 

rozdelené do ôsmich blokov (obrázok 15): 3D Mutěnice (meranie dynamitovou technológiou 

v roku 1995), 3D Bojanovice (meranie dynamitovou technológiou v roku 1997), 3D Prušánky 

(meranie dynamitovou technológiou v roku 1999), 3D Hrušky (vibroseis v roku 2001), 3D 

Tvrdonice I (vibroseis v roku 2005),  3D Tvrdonice II (vibroseis v roku 2006), 3D Podivín-

Valtice (vibroseis v roku 2007) a 3D Hohenau A a B (vibroseis v roku 2005) (Šmiktátorová 

a kol. 2010).  

        

Obrázok 15. Odpaly v meraných 3D blokoch: 1-Mutěnice, 2- Dolní Bojanovice, 3 -  Prušánky, 

4 – Hrušky, 5 – Podivín-Valtice, 6,7- Tvrdonice, 8A,B- Hohenau (Šmiktátorová a kol. 2010). 
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5.2. Spracovanie dát 

 

 Namerané dáta boli spracovávané v roku 2007 firmou Geofizyka Krakow, avšak v 

rokoch 2009-2010 boli znova reprocesované v stredisku spracovania seizmických dát v Brne 

použitím softwaru Geocluster verzia 5000. Dáta boli spracované vo vzorkovacom intervale  

2ms a dĺžke stopy 4000 ms. 

Postup predspracovania: 

 preformátovanie do formátu CGG 

 kontrola geometrie, oprava chýb geometrie, hlavičkovanie trás 

 korekcia na sférickú divergenciu 

 editácia chybných tras 

 predfiltrácia (dynamitové dáta boli opravené filtrom, ktorý slúži na odstránenie 

odozvy aparatúry Sercel SN 388 a na dáta z vibroseisu bol aplikovaný minimum phase 

filter, vypočítaný z autokorelačnej funkcie sweepu, tým sú všetky dáta prevedené do 

minimálnej fáze) a potlačenie šumu 3D FK filtrom 

 primárne statické korekcie za použitia refrakčného modelu, stanovenie zrovnávacej 

hladiny na 200 m nad morom s prepočtovou rýchlosťou 1800 m/s  

 prvá analýza rýchlosti (kažkú 20. inline po 400 m) 

 prvá analýza amplitúd, korekcia na offsety a na rozdielne podmienky budenia a príjmu 

 usporiadanie do binov (CDP) 

 fázová deabsorpcia (korekcia na disperziu vlnového poľa) 

 „surface consistent zerophase“ dekonvolúcia (upravenie na prechod zemským telesom 

a prevod dát do nulovej fázy zlepšuje interpretáciu a je nevyhnutný na výpočet 

seizmických atribútov a AVO analýzu) 

 kontrola napojenia blokov (nasledujúce kroky konané v rámci spojeného bloku) 

 niekoľko iterácií reziduálnych statických korekcií a ďalšie iterácie rýchlostných analýz 

 finálny súčet NMO, potlačenie šumu (náhodného i „acquisition foot print“ skreslenia 

vzniknutého vplyvom geometrie merania) a posúčtová migrácia NMO súčtu 
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Postup časovej migrácie pred súčtom:  

 druhá analýza amplitúd 

 príprava dát pre predsúčtovú rýchlostnú analýzu 

 dve iterácie rýchlostných analýz 

 Kirchhoffova predsúčtová migrácia (sumačná metóda, ktorá využíva difragované 

vlny) 

 Korekcia RMO (dodatková kinematická korekcia) 

 Amplitúdová dekonvolúcia, potlačenie náhodného šumu, filtrácia a dynamické 

vyrovnanie amplitúd (Šmiktátorová a kol. 2010). 

V prípade dát 3D_UK_PRAHA_PSTM_ZRA, s ktorými som pracovala boli ešte zavedené 

ďalšie dodatkové amplitúdové korekcie a účinnejšie potlačenie šumu. Výhodou týchto dát je 

zachovaná relativita amplitúd (Horáčková, ústne predanie). 

  

 3D seizmické dáta zozbierané v tejto oblasti a následne spracované predstavujú 

kvalitatívnu zmenu podkladových materiálov pre interpretáciu. Nachádzajú sa v nich však 

vynechávky pod zastaveným územím (viď obrázok 15 - územie uprostred), čo spôsobuje 

výrazné zníženie kvality seizmických dát pozdĺž hraníc s týmto územím (Filák 2012). 

5.3. Geofyzikálna interpretácia  

 

 Geofyzikálna interpretácia ako jedna zo základných častí ropného prieskumu naväzuje 

na zber a spracovanie dát. Rozhodnutie o vŕtaní a samotná ťažba ropy a zemného plynu závisí 

na získaní spoľahlivého modelu Zeme použitím geofyzikálnych dát zozbieraných zo 

zemského povrchu alebo získaných z vrtných meraní.   

 

 Geofyzikálna interpretácia kombinuje geofyzikálnu a geologickú informáciu. V rámci 

geofyziky sa snaží  pochopiť proces generovania a prenosu seizmických vĺn prostredím, vplyv 

spracovania dát a fyzikálny význam geofyzikálnych dát. Potrebné je ale aj poznanie geológie 

prostredia, vlastností hornín, histórie geologického vývoja a výskytu štruktúrnych a 

stratigrafických pascí (Lines a Newrick 2004).   
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5.3.1. Petrel 

 

Na zobrazenie komplexných atribútov som použila Windows software Petrel, verziu 

2011, firny Schlumberger. Petrel je software, ktorý spája geologické disciplíny. Jeho súčasťou 

je niekoľko modulov, ktoré slúžia na 3D vizualizáciu, 3D mapovanie, 2D a 3D seizmickú 

interpretáciu a modelovanie,  3D modelovanie rezervoárov, vytváranie syntetických 

seizmogramov, generovanie seizmických atribútov, modelovanie rýchlostných modelov, 

petrofyzikálne modelovanie, koreláciu vrtov a vrtných meraní a i. (Schlumberger 2011).  

 

5.3.2. Generovanie syntetických seizmogramov 

 

Po importovaní a editovaní seizmických a karotážnych dát je potrebné si tieto dáta 

vzájomne skalibrovať, keďže seizmické dáta sú merané v TWT (two-way traveltime) 

a karotážne v hĺbke. Výsledkom kalibrácie je prepočítanie karotážnych kriviek z hĺbkového 

do časového merítka, zhodného so seizmickými dátami. K tomu slúži geofyzikálny modul 

Seismic well tie, pomocou ktorého je možné vyrobiť syntetické seizmogramy. Vytvorenie 

syntetického seizmogramu umožňuje priradiť jednotlivé stratigrafické rozhrania 

interpretované z karotážnych kriviek k správnym horizontom v seizmických dátach. Správne 

pripojenie vrtov je základ interpretácie seizmických dát. Spojením seizmických a karotážnych 

dát získame konzistentný náhľad na podložie, vďaka karotážnym dátam v určitom mieste 

i detailnejší a vo vyššom rozlíšení.  Na toto pripojenie sú potrebné akustické karotáže, 

hustotné karotáže a seizmokarotáže (tzv. checkshoty) namerané v danom vrte.   

Tento modul tiež hrá kľúčovú úlohu v procese extrakcie waveletu, ktorý patrí medzi 

vstupné dáta pre štúdie seizmickej inverzie (Schlumberger 2014).  

Modul seismic well tie umožní vytvorenie syntetického seizmogramu a waveletu 

v štyroch krokoch:  

 Kalibrácia akustiky  

 Extrakcia waveletu, vytvorenie syntetického seizmogramu (obrázok 16) 

 Náhľad na wavelet 

 Vytvorenie waveletu 
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Obrázok 16. Ukážka generovaného syntetického seizmogramu pre dolnú časť vrtu Poštorná 2.  

 

Čo interpretátor potrebuje vedieť je, či sú dáta spracované do nulovej fáze, či je 

dominantný peak vo výslednom wavelete omeškaný a či tento peak odpovedá nárastu alebo 

poklesu akustickej impedancie. Nástroj seismic well tie napomáha vyriešiť všetky tieto 

otázky. Dáta zozbierané vo Viedenskej panve sú všetky spracované do nulovej fáze. Petrel 

používa európsky štandard pre wavelet v nulovej fáze. Pokles akustickej impedancie je 

zobrazený ako modrý peak a nárast ako červený peak. V Prílohe 5 sú popísané a zobrazené 

odozvy uhľovodíkových rezervoárov na rôzny akustický kontrast  medzi ložiskom a okolitým 

prostredím.  
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5.3.3. Komplexné atribúty vs. 3D seizmické dáta 

  

 Na 3D seizmické dáta z oblasti Mistelbašskej kryhy som aplikovala komplexné 

seizmické atribúty a pozorovala som odozvu prostredia na ne. Atribúty zvýraznili rôzne znaky 

a vlastnosti prostredia potvrdzujúc tak svoje využitie pri zlepšení seizmickej interpretácie. 

 

Aplikovanie atribútu obálky amplitúd (obrázok 17) nám zvýraznilo akusticky výrazné 

oblasti, bez ohľadu na ich polaritu. Na obrázku vidíme niekoľko výrazných amplitúd (čierna 

šípka), ktoré farebne vystupujú. Tieto výrazné anomálie môžu byť spôsobené prítomnosťou 

plynu ale aj organickou hmotou bohatým lithotamniovým obzorom a pestrými žižkovskými 

vrstvami s šošovicovitými telesami pieskov. Atribút obálky amplitúd oddeľuje miesta 

v nízkou a miesta s vysokou porozitou.  

 

 

Obrázok 17. Zobrazenie atribútu Obálky amplitúd na dolnej časti obrázku v porovnaní 

s pôvodnými dátami na hornej časti obrázku (generované v Petreli).  
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Atribút okamžitá fáza zobrazený na obrázku 18 zvýrazňuje kontinuitu rozhraní 

a jednotlivé sekvencie (čierne šípky).  

 

Obrázok 18. Atribút okamžitá fáza na dolnej časti obrázku v porovnaní s pôvodnými 

seizmickými dátami na hornej časti obrázku (generované v Petreli). 

 

 

Použitím atribútu okamžitá frekvencia (obrázok 19b) sa zvýraznil rozdiel v litológii 

Mistelbašskej kryhy a jej neogénnej výplne a s ňou susediacich svahov Českého Masívu  

oddelených Schrattenbergským zlomom (zlomy zinterpretovala Šárka Hlaváčková (2012) vo 

svojej diplomovej práci).  

 

Aplikovaním seizmických atribútov dominantná frekvencia (obrázok 19c) a okamžitý 

frekvenčný rozsah (obrázok 19d) získame veľmi podobný obraz ako použitím okamžitej 

frekvencie. Tieto atribúty slúžia na jej spresnenie a doplnenie. Spolu s atribútom okamžitá 

frekvencia poukazujú nie len na zmenu litológie ale i na miesta nízkofrekvenčných tieňov, 

ktoré indikujú možnú prítomnosť uhľovodíkov.   
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Obrázok 19. Pôvodné dáta a) v porovnaní s atribútmi: b) okamžitá frekvencia c) dominantná 

frekvencia d) okamžitý frekvenčný rozptyl. Mistelbašská kryha napravo je oddelená 

schrattenbergským zlomom (modrý zlom uprostred) od Rakvickej kryhy a svahov Českého 

Masívu naľavo (generované v Petreli) 
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Absorpčný charakter jednotlivých vrstiev zvýrazňuje atribút okamžitá kvalita (obrázok 

20). Nízke hodnoty Q znamenajú vysokú absorpciu prostredia, vysoké hodnoty Q nízku.  

 

Obrázok 20. Atribút okamžitá kvalita na dolnej časti obrázku v porovnaní s pôvodnými dátami na 

hornej časti obrázku (generované v Petreli). 

 

Atribút kosínus okamžitej fázy výborne zvýrazňuje kontinuitu reflektorov. Vďaka 

tomuto atribútu môžu byť ľahšie zinterpretované rôzne narušenia kontinuity ako zlomy 

a diskordancie i v miestach, kde sa v pôvodných dátach akustický kontrast znižuje (obrázok 

21).  

 

Obrázok 21. Atribút kosínus okamžitej fázy na dolnej časti obrázku v porovnaní s pôvodnými dátami 

na hornej časti obrázku. Červenou farbou sú zvýraznené zlomy (generované v Petreli). 



46 

 

Zobrazenie atribútu zdanlivá polarita (obrázok 22) napomáha pri interpretácii 

spojitosti a litológie. Laterálne zmeny v zdanlivej polarite pozdĺž reflektoru môžu indikovať 

laterálne zmeny v litológii.    

 

Obrázok 22. Atribút zdanlivá polarita na dolnej časti obrázku v porovnaní s pôvodnými 

dátami na hornej časti obrázku (generované v Petreli). 

 

 

Na obrázku 23 je porovnaná imaginárna časť komplexnej seizmickej stopy vytvorená 

atribútom imaginárna amplitúda s pôvodnými dátami, tie sú pomocou tohto atribútu pretočené 

o 90°.  

 

Obrázok 23. Atribút imaginárna amplitúda napravo v porovnaní s pôvodnými dátami naľavo 

(generované v Petreli) 
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Vďaka atribútu sweetness (obrázok 24) sú zvýraznené jemné štruktúry a diskontinuity. 

Tento atribút je výborným nástrojom na detekciu kanálov (na dolnej časti obrázku zobrazený 

čiernou šípkou).  

 

Obrázok 24. Time-slice pohľad na atribút sweetness na dolnej časti obrázku v porovnaní 

s pôvodnými dátami na hornej časti obrázku. Čiernou šípkou je vyznačený kanál (generované 

v Petreli). 
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6. VÝSLEDKY  TESTOVANIA 

 

Jednotlivé atribúty som otestovala v okolí jednotlivých vrtov, ku ktorým som mala 

k dispozícii súradnice a vrtné merania, a tak som mohla vidieť, ako sa chovajú v mieste, kde 

vrtné merania potvrdzujú prítomnosť uhľovodíkov. Na obrázku 26 je zobrazené ložisko 

zemného plynu navŕtané vrtom Lednice 11, a reakcia prostredia ložiska na dané atribúty.  

 

Postupne som prechádzala územie Mistelbašskej kryhy a hľadala som miesto, kde 

použité atribúty vykazujú podobné výsledky. Hľadaná anomália by mala byť miestom, kde sa 

jednotlivé atribúty chovajú špecificky a zároveň miesto, kde by mohol byť predpokladaný 

výskyt uhľovodíkov.  

 

Po podrobnom preštudovaní komplexných seizmických atribútov na daných 

seizmických dátach ma najviac zaujala anomália zobrazená na obrázku 25. Leží na báze 

komplexu vrchnobádenských pieskovcov, kde vytvára v mieste pravdepodobného kontaktu 

plyn-voda čiernou šípkou označený flat spot.   

 

 

Obrázok 25. Zobrazenie seizmických dát, čiernou šípkou je označený flat spot na báze 

predpokladanej anomálie (generované v Petreli). 
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Pri testovaní jednotlivých atribútov zo skupiny komplexných seizmických atribútov sa 

najviac osvedčili atribúty kosínus okamžitej fázy, obálky amplitúd, sweetness, okamžitá fáza, 

zdanlivá polarita, okamžitá frekvencia a dominantná frekvencia. Ich reakcia v mieste 

anomálie je zobrazená na obrázku 27. 

 

 Atribút kosínus okamžitej fázy (obrázok 26b, obrázok 27b) pomohol zvýrazniť 

kontinuitu reflektorov a potenciálnu stratigrafickú pascu. Prítomnosť stratigrafickej pasce 

však nemusí nutne znamenať, že je vyplnená uhľovodíkmi.   

 

Aplikovaním atribútu obálky amplitúd sa v tejto oblasti objavila jasná štruktúra 

poukazujúca na veľký kontrast v akustickej impedancii. V prípade vrtu Lednice 11 potvrdzuje 

výskyt uhľovodíkov (obrázok 26c), v prípade anomálie (obrázok 27c) však môže znamenať 

výskyt uhľovodíkov alebo výraznú litologickú zmenu.  

 

Zvýšená hodnota atribútu sweetness v miestach anomálie (obrázok 27d) môže byť 

spôsobená znížením rýchlostí v potenciálnom ložisku a útlmom vo frekvencii odrazov. Tieto 

príznaky sú typické pre prítomnosť plynu v rezervoároch. V mieste ložiska vrtu Lednice 11 

hodnoty atribútu sweetness nie sú také výrazné (obrázok 26d) ako v prípade anomálie, to 

môže byť spôsobené tým, že počas zberu dát už bola časť uhľovodíkov vyťažená.  

 

Zobrazením atribútu okamžitá fáza (obrázok 26e, obrázok 27e) je možné vidieť 

lokálne zvýraznenie zmien fázy, zvyčajne pozorované v mieste uhľovodíkových rezervoárov.  

 

To, že by mohlo ísť o potenciálne ložisko, potvrdzuje aj atribút zdanlivá polarita 

(obrázok  27f). Výrazné miesta a bright spots spojené s prítomnosťou plynu obvykle vykazujú 

zápornú polaritu, zatiaľ čo pozitívna polarita sa často objavuje na miestach kontaktu plyn-

ropa a plyn-voda, to potvrdzujú aj hodnoty polarity v ložisku vrtu Lednice 11 (obrázok 26f). 

 

Použitím atribútov okamžitá a dominantná frekvencia sa pod ložiskom vrtu Lednice 11 

(obrázok 26g, 26h) i pod anomáliou (obrázok 27g, 27h) objavuje nízkofrekvenčný tieň, ktorý 

je tiež indikátorom uhľovodíkov. Nízke amplitúdy a nízkofrekvenčné tieňové zóny 

nachádzajúce sa pod anomáliou vysokých amplitúd môžu znamenať, že v mieste vysokých 

amplitúd je prítomný plyn a seizmický signál bol smerom dole zoslabený, vytvárajúc tak zónu 

nízkofrekvenčného tieňu.  
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Obrázok 26. Ložisko vrtu LE11 zobrazené v pôvodných dátach a) a použitím seizmických 

atribútov: b) kosínus okamžitej fázy c) obálky amplitúd d) sweetness e) okamžitá fáza + 

obálky amplitúd (pre lepšie zobrazenie anomálie použitý multiattribute display) f) zdanlivá 

polarita + obálky amplitúd g) okamžitá frekvencia + obálky amplitúd h) dominantná 

frekvencia + obálky amplitúd (generované v Petreli) 
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Obrázok 27. Anomália (zvýraznená šípkou) zobrazená v pôvodných dátach a) a pomocou 

seizmických atribútov: b) kosínus okamžitej fázy c) obálky amplitúd d) sweetness e) okamžitá 

fáza + obálky amplitúd (pre lepšie zobrazenie anomálie použitý multiattribute display) f) 

zdanlivá polarita + obálky amplitúd g) okamžitá frekvencia + obálky amplitúd h) dominantná 

frekvencia + obálky amplitúd (generované v Petreli) 
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7. ZÁVER 

 

Cieľom tejto diplomovej práce bolo poskytnutie náhľadu na geológiu Viedenskej 

panvy, jej vývoj a litostratigrafiu a oboznámenie sa s teoretickým pozadím komplexných 

seizmických atribútov a ich využitím pri geofyzikálnej interpretácii. 

 

 K dispozícii som mala 3D seizmické dáta zozbierané na území Mistelbašskej kryhy 

v oblasti Podivín-Valtice a karotážne merania z vrtov v tejto oblasti. Dáta boli poskytnuté 

firmou MND a.s.. V rámci vypracovania diplomovej práce som sa zoznámila s interpretačným 

softwarom s názvom Petrel, ktorý spája geologické a geofyzikálne disciplíny. V Petreli som si 

seizmické a karotážne dáta vzájomne skalibrovala a tak som bola schopná priradiť jednotlivé 

stratigrafické rozhrania interpretované z karotážnych kriviek k správnym horizontom 

v seizmických dátach.  

 

Na seizmické dáta som aplikovala komplexné seizmické atribúty a pozorovala ako 

jednotlivé atribúty seizmické dáta zvýraznia.  

Zároveň som atribúty testovala, ako reagujú v mieste uhľovodíkového rezervoáru 

navŕtaného vrtom Lednice 11. Podľa ich reakcie som hľadala anomáliu, miesto, kde sa 

jednotlivé atribúty chovajú špecificky a zároveň miesto, kde by mohla byť predpokladaná 

akumulácia uhľovodíkov. V danej oblasti sa nachádza niekoľko podozrivých miest, na ktoré 

som aplikovala jednotlivé atribúty a skúmala ich reakciu.  

 

Komplexné seizmické atribúty pomohli zvýrazniť reflektory, ktoré v pôvodných 

dátach nie sú také výrazné a vlastnosti prostredia,  ktoré sú príznačné pre oblasti s výskytom 

uhľovodíkov.   

 

Výsledkom môjho testovania je nález anomálie ležiacej na báze komplexu 

vrchnobádenských pieskovcov, ktorej odozva na komplexné atribúty potvrdzuje výskyt 

uhľovodíkov v tomto mieste.  
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9. Príloha 1 

 

Hlavné zlomy a štruktúrne elementy Viedenskej panvy 

 

 

Obrázok 28. Hlavné zlomy a štruktúrne elementy Viedenskej panvy (Hamilton a kol. 1990). 
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10. Príloha 2 

 

Stratigrafická tabuľka 

 

 

Obrázok 29. Stratigrafická tabuľka (Steiniger 2000). 
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11. Príloha 3 

 

Počet ložísk, zásoby a ťažba ropy a zemného plynu v Českej republike 

 

Tabuľka 2. Počet ložísk, zásoby a ťažba ropy v Českej republike v rokoch 2008-2012 (Starý 

a kol. 2013).  

 

 

Tabuľka 3. Počet ložísk, zásoby a ťažba zemného plynu v Českej republike v rokoch 2008-

2012 (Starý a kol. 2013).  
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12. Príloha 4: 

 

Hilbertova transformácia 

 

Hilbertova transformácia je ideálny fázový rotátor, ktorý pootočí fázu seizmickej stopy o 90°.  

 

Príklad: konvolúciou operátora h(t) Hilbertovej transformácie s kosínusovou vlnou 

s amplitúdou  a, nenulovou konštantnou frekvenciou f a konštantnou fázou Ө dostávame 

sínusovú vlnu s tou istou amplitúdou, frekvenciou a fázou. Čiže platí: 

 

Niektorí autori definujú Hilbertovu transformáciu tak, že prirátanie 90° k fáze chápu ako 

prevrátenie znamienka imaginárnej časti stopy.  

Operátor Hilbertovej transformácie h(t) má tvar: 

 

a jeho Fourierova transformácia H(f) je daná vzťahom: 

 

Operátor diskrétnej Hilbertovej transformácie h (n), kde n je počet vzorkov, je:  

 

Hilbertova transformácia je kľúčový krok v komplexnej analýze seizmickej stopy. Často sa 

počíta vo frekvenčnej doméne. Hilbertova transformácia seizmickej stopy x(t) je imaginárna 

stopa y(t) = h(t)*x(t). Nech x(t) a y(t) majú Fourierove stransformácie X(f) a Y(f) = H(f)X(f). 

Reálna  seizmická stopa  x(t)  a jej  Hilbertova transformácia  y(t)  tvoria  komplexnú  stopu  

z(t) = x(t) + iy(t), ktorej Fourierova transformácia má tvar Z(f) = X(f) + iY(f). Substitúciou 

H(f)X(f) za Y(f) a substitúciou –i sgn(f) za H(f) môžeme dostať: 

 

Táto rovnica je rovnicou Hilbertovej transformácie a je používaná na tvorenie komplexnej 

stopy priamo z jej reálnej časti (Barnes 2007). 
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13. Príloha 5 

 

Odozvy uhľovodíkových rezervoárov na rôzny akustický kontrast  medzi ložiskom 

a okolitým prostredím 

 

 Najčastejšie sa vyskytujúcu situáciu vyjadrujú bright spots (jednotlivé odozvy 

znázornené na obrázku 30). Vodou nasýtený pieskovec má akustickú impedanciu nižšiu ako 

prestúpené uhľovodíkové  médium. Táto situácia je charakteristická modrou nad červenou 

vysokou amplitúdou na vrchole a na báze ložiska. Tomuto súčasnému nárastu amplitúd na 

vrchole a báze ložiska hovoríme prirodzené párovanie.  

 Ak je vrstva pieskovca dostatočne hrubá a vrcholový reflektor je oddelený od 

bazálneho reflektoru, môžeme pozorovať flat spot medzi vodou nasýteným pieskovcom 

a plynom nasýteným pieskovcom. Flat spots sú červenej farby kvôli nárastu akustickej 

impedancie a sú ľahko identifikovateľné podľa svojho plochého priebehu.  

 Dim spots sú charakteristické pre situácie, keď vodou nasýtený pieskovec má vyššiu 

akustickú impedanciu ako prestúpené uhľovodíkové médium (červená farba nad modrou). 

V póroch pieskovca plyn nahradí vodu a tým pádom je akustická impedancia redukovaná. 

 V prípade zmeny fázy je akustická impedancia pieskovca redukovaná kvôli nasýteniu 

plynom, spôsobujúc tak zmenu akustickej impedancie z hodnôt vyšších ako prestúpené 

uhľovodíkové médium na hodnoty nižšie ako prestúpené uhľovodíkové médium. Tým sa 

zmení polarita vrcholového a bazálneho reflektoru a farba z červenej nad modrou na modrú 

nad červenou (Herron a Latimer 2011). 

          

Obrázok 30.  Detailný charakter bright spots, dim spots a zmeny fázy (Herron a Latimer 2011). 


