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A gather i.e. “a subset of the traces from the entire 
data set” can be of different types:

هي مجموعة فرعية من آثار مجموعة البيانات بأكملها        

•Shot point gather

•Common source-receiver offset gather (COS)

•Common midpoint gather

Gather Types
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Shot point Gather

e.g. Shotpoint gather #3
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Shot point Gather

Shotpoint #3

Hydrophone groups

#1#2#3#4#5#6

A shotpoint gather samples various midpoints and a variety of angles
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Shot point Gather



Geophone group #4

shotpoints 1-8

Common source-receiver offset gather (COS)
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Hydrophone group #4

shotpoints 1-8

Midpoints

COS means equal reflection angle

Common source-receiver offset gather (COS)

Common source-receiver offset gather (COS)
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Geophone group #4

shotpoints 1-8

Midpoints

Common midpoint gather
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Geophone group #4

shotpoints 1-8

Midpoint #6

group

12345678

CMP gathers sample varying angles but a common geological midpoint

Common midpoint gather
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Stacking( الجمع)التكديس 

Dr. Riad Taifour 11
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Common Midpoint Gather
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Sources Receivers

R1 R2 R3 R4 R5S1S2S3S4S5

CDP

For Point A
CMP  Gather

Offset Distance

CMPالـضمناآلثارعلىتتم(Stacking)التكديسعمليةإن Gatherوهو

.االنعكاسنقطةلنفستعودالتياآلثارمجموعة

.االنعكاسنقطةلنفسيعودالذياآلثارمنالمقطعيبينالتاليالشكل

يناميكيةالدالتصحيحاتتطبيقمنالبدفإنههنا،التكديسعمليةتنفيذأجلمن
(NMO Correction.



 NMO Correctionالتصحيحات الديناميكية
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لعالقةالحظنا سابقا  أن منحني زمن الوصول للموجة المنعكسة ُيعطى با

.الشكل يبين منحني الموجة المنعكسة
عند التعامل مع مجموعة اآلثار 

التي تعود إلى نفس نقطة االنعكاس

CMP Gatherفإن هذه اآلثار ،

تم تسجيلها من نفس النقطة ولكن 
من مسافات مختلفة بين نقاط توليد

.الطاقة واللواقط
إعادتها إلى مستوى الزمن وبالتالي يجب من أجل تنفيذ عملية التكديس عليها

، أي إزالة الزمن الناتج بسبب تغير المسافةt0=2h/Vالعمودي 
TNMO
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 NMO Correctionالتصحيحات الديناميكية

- ΔTNMO(X) = T(X): وبالتالي• T0.
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 NMO Correctionالتصحيحات الديناميكية

:NMOنالحظ أن 

 (نقطة االنعكاس العمودي)يزداد مع ازدياد المسافة عن الناظم

يتناقص مع العمق

يتناقص مع ازدياد السرعة

)   (والجدول )  ( الحظ  الشكل 

إذاً التصحيحات الديناميكية هي ضرورية

stackingتنفيذ عملية التكديس من أجل

.  سرعة العاكسوهي أيضاً تساعد في التعرف على
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Undercorrection and overcorrection.
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ديناميكية عليه من التالي يبين مقطعا  صنعيا  تم تنفيذ تصحيحات)  ( الشكل 
خاطئة ألنه تم استخدام dو Cأجل الخاص من االنزياح، الحظ أن الحالة 

سرعة غير موافقة

لسرعة العاكس، 

فهيbأما الحالة 

الحالة الصحيحة 

والتي توافق سرعة

العاكس، وبالتاي 

أمكن من خالل

التصحيحات 

الديناميكية تحديد

سرعة العاكس

.الصحيحة





Stacking  التكديس
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10استخدامتمأنههنانالحظ

يا  ديناميكتصحيحهاوتمآثار

سالتكديعمليةتنفيذثمومن

يمثلواحدأثرعلىلنحصل

أشرناوكمااالنعكاس،نقطة

نسبةيةتقوفيذلكيساعدسابقا  

الضجيجإلىالمفيدةاإلشارة

Noiseالضجيجأنبسبب

يدتخمفيحصلعشوائييكون

يدةالمفاإلشارةعكسعلىعليه

.تقويتهايتمالتي

CMP Gather Moveout Corrected

Midpoint Gather
Stacked

Trace

Offset Distance

10 Fold

Stacking، التالي يبين مراحل تنفيذ عملية التكديس ) (الشكل 



Stacking  التكديس
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.التالي يبين ناتج تطبيق التكديس على مقطع سيزمي حقيقي)  ( الشكل 



Stacking  التكديس
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.، مع منحني تحليل السرعةالتالي يبين ناتج تطبيق التكديس على مقطع سيزمي حقيقي)  ( الشكل 

Velocity analysis to determine dynamic corrections: a) CMP gather, b) semblance 
analysis, c) CMP after normal moveout correction, d) stack with 20 neighboring CMP’s.













:المراحل األساسية لمعالجة المعطيات



شكراً إلصغائكم
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