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1. Cơ sở phương pháp

1.1. Cơ sở vật lý

Khi sóng đàn hồi truyền trong môi trường rắn, bất đồng 
nhất, sẽ xảy ra một số hiện tượng vật lý chính: phản xạ, khúc 
xạ, hấp thụ, biến đổi dạng sóng (P-S). Trong đó, hiện tượng 
phản xạ và khúc xạ đóng vai trò quan trọng nhất trong các 
phương pháp địa chấn truyền thống. Tùy thuộc vào tương 
quan giữa độ dài bước sóng  và kích thước bất đồng nhất 
(l), sóng phản xạ chia thành 2 loại: (1) sóng phản xạ gương 
(l >> ) và (2) sóng tán xạ (scattered). Sóng phản xạ gương 
được sử dụng trong phương pháp địa chấn truyền thống. 
Sóng tán xạ được sử dụng trong phương pháp địa chấn 
quét sườn, có thể chia thành 2 loại: tán xạ resonance (l ≈ ) 
và tán xạ rayleigh (l << )) [1]. Bài viết này đề cập đến sóng 
tán xạ, quay trở lại máy thu từ những bất đồng nhất có kích 
thước xấp xỉ hoặc nhỏ hơn bước sóng phát và xảy ra trong 
toàn bộ môi trường địa chất.

Trong môi trường địa chất luôn tồn tại nhiều loại bất 
đồng nhất kích thước nhỏ hơn bước sóng địa chấn, nhưng 
nhiều nhất vì vậy thể hiện rõ nhất trên trường sóng là các 
bất đồng nhất do nứt nẻ mở. Nứt nẻ mở là nứt nẻ chứa 
đầy chất lưu. Ngoài hiệu ứng do khác biệt về trở kháng 
âm học tại ranh giới chất lưu và đá, các nứt nẻ mở còn tạo 
ra hiệu ứng “khép - mở” khi chịu sự tác động của sóng đàn 

hồi, làm cho năng lượng sóng tán xạ từ nứt nẻ mở cao hơn 
nhiều so với các loại bất đồng nhất khác.

Tần số sóng cơ bản tạo ra khi sóng địa chấn tới tương 
tác với nứt nẻ và được xác định bằng công thức [1]:

                                             fтр = Vs/lтр     

Trong đó: 

Vs: Vận tốc sóng ngang; 

lmp: Độ mở của nứt nẻ.

Nứt nẻ có kích thước 10-3 - 101m sẽ tạo nên sóng tán 
xạ có tần số trong khoảng 103 - 106Hz. Có thể thấy, sóng 
tán xạ từ một nứt nẻ đơn lẻ như vậy có tần số quá cao nên 
không thể quay trở lại bề mặt trái đất. Tuy nhiên, một tập 
hợp nứt nẻ phân bố đủ gần nhau (đới nứt nẻ) có thể coi 
như là một “điểm” phát sóng tán xạ, có kích thước bằng 
đới Fresne 1. Khi đó, sóng tán xạ sẽ có dạng cầu, năng 
lượng thấp hơn 1 - 2 bậc (10 - 100 lần) so với sóng phản xạ.

Bán kính và chiều dày của đới Fresnel 1: R = (L)0,5 và 
D = 0,5.

Trong đó: 

: Bước sóng tới; 

L: Khoảng cách từ nguồn sóng đến đới nứt nẻ.
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Tóm tắt

Công nghệ địa chấn quét sườn (Side View Seismic Locator - SVSL) được ứng dụng trong thăm dò, khai thác dầu khí 

từ năm 1991. Đến nay, hơn 100 mỏ/khu vực trên thế giới đã được nghiên cứu theo phương pháp này để xác định sự 

phân bố nứt nẻ, tối ưu hóa vị trí và quỹ đạo giếng thăm dò, khai thác, theo dõi tác động vật lý lên vỉa, nâng cao hiệu 

quả khai thác... Năm 2009, công nghệ địa chấn quét sườn đã được tặng Giải thưởng Khoa học - Công nghệ của Chính 

phủ Liên bang Nga. 

Trong bài viết này, nhóm tác giả giới thiệu cơ sở lý thuyết, thực tiễn triển khai công nghệ địa chấn quét sườn để 

giải quyết một số bài toán trong thăm dò, khai thác dầu khí ở Liên bang Nga, cũng như bước đầu thử nghiệm và triển 

vọng ứng dụng ở Việt Nam. Kết quả thử nghiệm cho thấy, việc ứng dụng công nghệ địa chấn quét sườn cho điều kiện 

Việt Nam hoàn toàn khả thi bằng cách xử lý lại tài liệu địa chấn 3D thực địa. Số liệu “chỉ số nứt nẻ”, tính toán theo công 

nghệ này có sự phù hợp với thực tế phân bố nứt nẻ của mỏ và cho mối tương quan khá chặt chẽ với kết quả minh giải 

tài liệu địa vật lý giếng khoan.
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Do hiện tượng nứt nẻ xảy ra phổ biến trong môi 
trường địa chất, sóng tán xạ xuất hiện khắp mọi nơi, với 
năng lượng khác nhau, phụ thuộc vào các yếu tố sau [1]:

                                     Е = G ·W ·k ·n ·c ·в   

Trong đó: 

G: Hệ số phụ thuộc vào hướng của hệ phát và thu sóng; 

W: Năng lượng sóng tới trong một đơn vị thể tích; 

c: Hệ số phụ thuộc sự thay đổi của đơn vị thể tích; 

n: Số lượng nứt nẻ trong một đơn vị thể tích; 

k: Hệ số bất đẳng hướng của nứt nẻ; 

в : Tiết diện mật độ nứt nẻ trung bình. 

Về nguyên tắc, có thể tính toán đưa tất cả các hệ 
số về hằng số. Khi đó, năng lượng sóng tán xạ chỉ phụ 
thuộc số lượng nứt nẻ trong một đơn vị thể tích và tiết 

diện mật độ nứt nẻ trung bình. Do quá trình tính toán 
có nhiều hiệu chỉnh, ta có thể quy ước năng lượng sóng 
tán xạ là đại lượng không thứ nguyên, gọi là chỉ số nứt 
nẻ. Về bản chất, chỉ số này phản ánh độ rỗng nứt nẻ mở 
của đất đá.

1.2. Kỹ thuật thu phát và xử lý

Cơ sở vật lý cho thấy, điểm khác biệt của sóng tán xạ 
so với sóng phản xạ gương là: (a) sóng tán xạ có biên độ/
năng lượng nhỏ hơn từ 10 - 100 lần; (b) sóng tán xạ xuất 
hiện trong toàn bộ môi trường địa chất, trong khi sóng 
phản xạ gương chỉ xuất hiện trên ranh giới trở kháng âm 
học. Do vậy, việc nghiên cứu sóng tán xạ cần hệ thống thu 
phát, xử lý và minh giải riêng phù hợp với đặc điểm của 
sóng tán xạ.

- Hệ thống thu phát sóng tán xạ phải cho phép tích 
lũy tín hiệu lên đến cỡ 104 lần. Để giải quyết bài toán này, 
sử dụng hệ thống “vùng” thu phát thay cho “điểm” thu 
phát: mỗi vùng thu, phát có hàng trăm điểm thu, phát. 
Việc tích lũy tín hiệu đồng pha dựa trên cơ sở tính chất cầu 
của mặt sóng tán xạ;

- Trong phương pháp sóng tán xạ, sóng phản xạ 
gương trở thành nhiễu. Để loại bỏ nhiễu, hệ thống thu 
phát được sử dụng trong chế độ quan sát sườn (Hình 1), 
thay vì quan sát góc thẳng như trong địa chấn phản xạ;

- Vì sóng tán xạ xuất hiện trong toàn bộ môi trường 
địa chất, trong quá trình xử lý, thuật toán biến đổi tập 
trung của Slenkin được sử dụng để “quét” qua toàn bộ 
thể tích nghiên cứu, tính toán năng lượng sóng tán xạ, 
biến đổi thành chỉ số nứt nẻ và gán vào từng điểm của 
thể tích đó;

Do đặc điểm thu phát và xử lý, thuật ngữ “địa chấn 
quét sườn” được đề xuất sử dụng nhằm thể hiện một cách 
chính xác, dễ hiểu bản chất của phương pháp. 

Hình 2. Phân bố nứt nẻ trong mô hình thúc trồi từ dưới lên [2]

Hình 1. Sơ đồ nguyên lý thu phát theo phương pháp 
địa chấn quét sườn [1]
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1.3. Phương pháp minh giải

Kết quả xử lý theo phương pháp địa chấn quét sườn 
là trường năng lượng sóng tán xạ không thứ nguyên hay 
còn gọi là chỉ số nứt nẻ. Phương pháp minh giải tài liệu 
tuân theo các nguyên tắc cơ bản. Năng lượng sóng tán 
xạ/chỉ số nứt nẻ phụ thuộc vào số lượng nứt nẻ trong 
một đơn vị thể tích và tiết diện mật độ nứt nẻ trung 
bình. Về bản chất nó thể hiện độ rỗng nứt nẻ của môi 
trường địa chất. Phân bố nứt nẻ phụ thuộc vào nhiều 
yếu tố: trường ứng suất kiến tạo, thành phần thạch học, 
trường trọng lực của đất đá. Mỗi yếu tố chi phối phân bố 
nứt nẻ theo những quy luật khác nhau, trong đó có một 
số mô hình ứng suất kiến tạo được sử dụng như những 
quy luật phổ biến: mô hình thúc trồi của khối móng, mô 
hình trượt bằng kéo giãn và trượt bằng nén ép...

- Mô hình thúc trồi của khối móng có độ cứng cao 
vào trầm tích bên trên có độ cứng thấp hơn. Theo Gzovski 
[2], kết quả của mô hình này là 2 đới nứt nẻ chính nằm ở 
trung tâm và rìa bao quanh khối thúc trồi, trong đó đới rìa 
có hình phễu với các nứt nẻ được sắp xếp như “cánh gà” 
(Hình 2b). Ngoài 2 đới chính này, còn có các đới nứt nẻ 
dạng tia xuất phát từ trung tâm khối thúc trồi và luôn xen 
kẽ với các đới bị nén ép (Hình 2a).

- Mô hình trượt bằng kéo giãn và trượt bằng nén 
ép cho thấy quy luật phân bố của các đới nứt nẻ xung 
quanh các ranh giới trượt là các đứt gãy (Hình 3). Quy luật 
phân bố, đặc điểm về hướng phát triển của vùng nứt nẻ 
và vùng nén ép xen kẽ với nứt nẻ xuất phát từ tính toán 
lý thuyết cũng như thực nghiệm trên mô hình do các nhà 
khoa học Liên bang Nga tiến hành [3]. 

Các quy luật trên giúp xác định chính xác hơn cơ chế 
thành tạo, quy luật phân bố các đới nứt nẻ, tăng xác suất 
thành công cho các giếng thăm dò, phát triển. Mô hình 
mỏ trên cơ sở các các quy luật này sẽ giúp lên kế hoạch 

phát triển mỏ sát thực tiễn, điều hành khai thác hiệu quả 
và an toàn hơn.

2. Ứng dụng phương pháp địa chấn quét sườn trong 

thăm dò, khai thác dầu khí

Phương pháp địa chấn quét sườn được xây dựng năm 
1990 - 1991 bởi một nhóm các nhà khoa học của Viện Hàn 
lâm Khoa học Tự nhiên Liên bang Nga (RANS). Nhiệm vụ 
ban đầu đặt ra là nghiên cứu trường nứt nẻ của đất đá để 
phát hiện các vụ nổ hạt nhân ngầm dưới lòng đất. Phương 
pháp này được xây dựng hoàn chỉnh cả về mặt lý thuyết 
đến kỹ thuật thu phát, xử lý, chế tạo thiết bị và được thử 
nghiệm thành công tại một số cơ sở thử hạt nhân. Đặc 
biệt, phương pháp địa chấn quét sườn được ứng dụng 
thành công ở Liên bang Nga và một số nước khác để giải 
quyết nhiều bài toán thăm dò, khai thác dầu khí như: 
nghiên cứu phân bố nứt nẻ, đề xuất vị trí khoan, tính toán 
quỹ đạo giếng, khoảng mở vỉa tối ưu; dự báo khoảng có 
nguy cơ sự cố khi khoan; theo dõi thay đổi đặc điểm nứt 
nẻ khi có tác động tự nhiên, nhân tạo lên vỉa… 

Một trong những dự án ứng dụng phương pháp này 
thành công là giếng khoan 30 tại mỏ Bắc Demianskoe, 
vùng Chiumen, Tây Siberia. Vị trí giếng khoan được xác 
định dựa trên cấu tạo phát hiện qua tài liệu địa chấn phản 
xạ và dị thường chỉ số nứt nẻ có phương gần thẳng đứng. 
Kết quả khi thử vỉa ở độ sâu 2.780m đã cho dòng dầu 
hơn 300 thùng dầu/ngày đêm. Đây là lưu lượng lớn nhất 
không chỉ của mỏ mà của cả khu vực (Hình 4).

Hình 3. Mô hình nứt nẻ trong trường ứng lực trượt bằng kéo giãn 
(trái) và trượt bằng nén ép (phải) [2]

Hình 4. Mặt cắt tổng hợp theo tài liệu địa chấn phản xạ và địa 
chấn quét sườn, qua giếng khoan 30, mỏ Bắc Demianskoe, 

vùng Chiumen, Tây Siberia [1]
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Khi khoan các giếng 305, 217, 219… tại mỏ Kiubinskoe, 
Đông Siberia cũng nhận được kết quả tương tự. Hiện các 
công ty dầu khí ở đây đều sử dụng cả 2 dấu hiệu để đặt 
giếng khoan: (1) sự có mặt của cấu tạo theo địa chấn phản 
xạ và (2) dị thường chỉ số nứt nẻ theo phương pháp địa 
chấn quét sườn. Trước đây, khi chỉ căn cứ vào dấu hiệu thứ 
nhất để khoan, lưu lượng của các giếng thường không 
cao và kém ổn định [1].

Kết quả nghiên cứu địa chấn quét sườn ở mỏ 
Romashkinskoe (Tatarstan) năm 1994 cho phép kết luận 
về nguyên nhân gây ra sự cố (khiến mất dung dịch trầm 
trọng và dụng cụ khoan bị kẹt) tại giếng 20.000 năm 1975 
là do đã khoan qua các vị trí có dị thường nứt nẻ (Hình 5). 
Phương pháp địa chấn quét sườn được chứng minh độ tin 

cậy bằng các số liệu địa vật lý giếng khoan và sau đó còn 
được sử dụng để dự báo các phức tạp khi khoan.

Phương pháp địa chấn quét sườn cũng được ứng 
dụng để theo dõi tác động khi kích thích bằng xung địa 
chấn lên các giếng khai thác tại khu vực Abdulrakhmanov 
(diện tích 3,6 х 3,8km), thuộc mỏ Romashkinskoe. Tác 
động của xung địa chấn làm tăng sản lượng chung của 
khu vực lên 10 - 15%, tuy nhiên hiệu ứng không đồng đều 
thậm chí có giếng còn giảm lưu lượng. Bên cạnh đó, mặc 
dù xung địa chấn kích thích có năng lượng thấp, nhưng lại 
phát hiện hiệu ứng thay đổi lưu lượng ở những giếng cách 
xa đến 2km. Theo số liệu đo địa chấn quét sườn trước và 
sau khi tác động, các nhà nghiên cứu đã phát hiện xung 
địa chấn kính thích đã làm tăng mức độ nứt nẻ của vùng 
cận giếng, giảm mức độ nứt nẻ vùng kế tiếp và sau vùng 
độ nứt nẻ giảm lại là vùng độ nứt nẻ tăng…giống như 
hiệu ứng lan truyền “domino”. Đây chính là nguyên nhân 
của hiện tượng có giếng tăng, có giếng giảm sản lượng và 
tác động của xung địa chấn có thể truyền xa đến vài km 
quanh vùng được kích thích.

3. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ địa chấn quét sườn 

ở Việt Nam

Ở Việt Nam, do điều kiện thăm dò, khai thác ngoài biển 
nên việc thu phát theo phương pháp quét sườn gặp nhiều 
khó khăn. Sau khi nghiên cứu tài liệu thực địa, phương án 
xử lý lại tài liệu địa chấn 3D theo phương pháp “giả” quan 
sát sườn đã được đề xuất cho mỏ X, thuộc bể Cửu Long, 
thềm lục địa Việt Nam. Đây là lần đầu tiên kỹ thuật này 
được tiến hành cho điều kiện biển với các bước chính:

- Bước 1: xử lý sơ bộ tài liệu địa chấn thực địa 3D của 
mỏ X, bể Cửu Long, tại Viện Dầu khí Việt Nam. 

Hình 6. Trường chỉ số nứt nẻ đo theo thời gian, mỏ Romashkinskoe, Tatarstan; а: Trước tác động bằng xung địa chấn; b: Sau tác động 1 
ngày; c: Sau tác động 4 ngày [1]

(a) (b) (c)

Hình 5. Mặt cắt chỉ số nứt nẻ qua giếng khoan 20.000, mỏ 
Romashkinskoe, Tatarstan, cho thấy vị trí xảy ra sự cố trùng với dị 

thường chỉ số nứt nẻ [1]
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- Bước 2: tiếp tục xử lý đặc biệt theo phương pháp “giả” 
quan sát sườn. Các thông số thu phát sườn “giả” như sau: 

 + “Vùng” nổ gồm 2 tuyến song song, có kích thước - 
700 x 60m; khoảng cách giữa các điểm nổ trên tuyến - 25m. 

 + “Vùng” thu gồm 8 tuyến song song, kích thước - 
700 x 700m; khoảng cách các tuyến - 100m; khoảng cách 

giữa các điểm thu trên tuyến - 25m. Bước dịch chuyển 
“vùng” thu phát là 700m x 350m (Hình 7).

Tiếp theo là quá trình xử lý đặc biệt: sắp xếp lại số liệu 
theo hệ quan sát mới; biến đổi Slenkin để có số liệu như 
quan sát sườn; phân tích và xác định vùng cần triệt tiêu 
sóng phản xạ; cộng tín hiệu sóng tán xạ, tính toán năng 
lượng, gán vào từng điểm nghiên cứu để có khối số liệu chỉ 

số nứt nẻ; chuẩn hóa giá trị theo bội cộng.

Kết quả xử lý là khối số liệu “chỉ số nứt nẻ”, ở định 
dạng SEG-Y có các thông số sau: diện tích: 376km2; 
khoảng thời gian: 1.500 - 4.500ms; số lượng tuyến 
dọc: 1.481 (từ 60 -1.540); số lượng tuyến ngang: 2.161 
(từ 130 - 2.290); khoảng cách giữa các tuyến: 12,5m; 
bước mẫu hóa theo thời gian: 4ms.

Khi phân tích số liệu “chỉ số nứt nẻ”, nhóm tác giả 
thấy có sự phù hợp tốt giữa chỉ số nứt nẻ tính toán 
được và thực tế phân bố nứt nẻ, cũng như các kết quả 
khoan, khai thác của mỏ. Về mặt trực quan, có thể thấy 
rõ mức độ nứt nẻ trên cánh phía Tây của mỏ cao hơn 
hẳn cánh phía Đông (Hình 8, 9). Điều này hoàn toàn 
phù hợp với mô hình mỏ được nhà thầu xây dựng 
trong báo cáo trữ lượng. Thực tế các giếng cho lưu 
lượng tốt đều được khoan vào cánh này và các giếng 
không thành công đều khoan vào cánh ngược lại [4, 5]. 

Để đánh giá định lượng hơn sự phù hợp này, chỉ 
số nứt nẻ được so sánh trên biểu đồ tương quan với 
độ rỗng nứt nẻ được tính toán trên cơ sở tài liệu địa 
vật lý giếng khoan. Biểu đồ này cho thấy tỉ lệ tương 
quan cao, R = 0,895 (Hình 10). Do tài liệu địa vật lý 
giếng khoan chỉ có trên quỹ đạo giếng, trong khi chỉ 
số nứt nẻ tính toán theo phương pháp địa chấn quét 
sườn cho thông tin về cả khối móng, nên qua hệ số 
tương quan như trên hoàn toàn có thể dùng chỉ số 
nứt nẻ như tính toán để nghiên cứu phân bố nứt nẻ 
trong móng, xây dựng mô hình dịch chuyển, tích 
tụ dầu khí, thiết kế tối ưu hóa quỹ đạo giếng khoan 
thăm dò, khai thác.

4. Kết luận

Kết quả thử nghiệm trên cho thấy số liệu “chỉ số 
nứt nẻ”, tính toán theo công nghệ địa chấn quét sườn, 
có sự phù hợp với thực tế phân bố nứt nẻ tại mỏ X, 
thuộc bể Cửu Long, thềm lục địa Việt Nam và cho mối 
tương quan khá chặt chẽ với kết quả minh giải tài liệu 
địa vật lý giếng khoan. Khả năng ứng dụng công nghệ 
địa chấn quét sườn cho điều kiện Việt Nam bằng cách 
xử lý lại tài liệu địa chấn 3D thực địa là hoàn toàn khả Hình 9. Sơ đồ cấu trúc móng trước Đệ tam mỏ X (đen trắng) có biểu diễn 

“chỉ số nứt nẻ” (màu) [3]

Hình 8. Mặt cắt địa chấn phản xạ (đen trắng) có biểu diễn “chỉ số nứt nẻ” 
(màu) cho thấy đới nứt nẻ tập trung trên cánh phía Tây của mỏ [3]

Hình 7. Sơ đồ thu phát “giả” như quan sát sườn, dựa trên tài liệu địa 
chấn 3D trên biển: màu xanh dương - vùng thu; màu đỏ - vùng phát; 

màu xanh lá cây - vùng sóng phản xạ [3]
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thi, không cần nhiều thời gian và chi phí cho việc thu phát 
lại ngoài thực địa.

Khi kết hợp số liệu “chỉ số nứt nẻ” với tài liệu địa chấn 
phản xạ thông thường cung cấp thêm những thông tin 
quan trọng và tin cậy về phân bố nứt nẻ trong môi trường 
địa chất, đặc biệt là móng trước Đệ tam. Ứng dụng công 
nghệ mới này giúp nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, 
thăm dò và khai thác dầu khí trong các đối tượng nứt nẻ, 
đồng thời có thêm công cụ để nghiên cứu sâu hơn về 
mô hình địa chất tầng chứa trong móng, trường ứng suất 
kiến tạo và các nguyên nhân tạo nên các đới nứt nẻ trong 
móng, xác định quy luật phân bố nứt nẻ, hạn chế tính 
đa nghiệm trong nghiên cứu đối tượng quan trọng này 
ở Việt Nam.

Lời cảm ơn

Nghiên cứu thử nghiệm công nghệ nói trên được thực 
hiện trong khuôn khổ Đề tài “Xử lý tài liệu 3D mỏ X nhằm 
thử nghiệm công nghệ xác định các vùng nứt nẻ bằng 
công nghệ do RANS giới thiệu” theo hợp đồng số 5658/
HĐ-DKVN giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Viện Dầu khí 
Việt Nam. Nhóm tác giả trân trọng cảm ơn Tập đoàn đã hỗ 
trợ, tạo điều kiện cho nhóm tác giả hoàn thành nhiệm vụ 
nghiên cứu nói trên.
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Hình 10. Tương quan giữa “chỉ số nứt nẻ” (trục hoành) và độ rỗng 
theo tài liệu địa vật lý giếng khoan cho phần qua móng (trục tung)[3]

Summary

Side View Seismic Locator (SVSL) has been applied in oil and gas exploration and production since 1991. Up to 

now, SVSL has been successfully used for more than 100 oil fi elds/areas to study fracture distribution, propose well 

location, optimise well trajectory, monitor the producing reservoir, and improve reservoir management. Due to these 

achievements, this technology was given a scientifi c and technological award by the Russian Government in 2009.

This article reviews the bottom line theory and the application of SVSL to solve exploration and production problems 

in Russia and briefl y presents the fi rst test of SVSL in Vietnam. The test shows there are real possibilities to reprocess 

the 3D fi eld seismic data for application of the SVSL method to study the fractured basement reservoir of off shore 

oil fi elds in Vietnam. According to the testing results, the fracture index calculated by SVSL coincides well in terms 

of general trend with the fracture distribution at the oil fi eld and shows a close correlation with fracture porosity 

calculated from the well log data. 
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