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Inleiding 
Mijn leerstoel heet “Geophysical Imaging Methods”. Dit omvat 
onderwijs in en onderzoek naar methoden voor geofysische 
beeldvorming. De nadruk ligt op wat zich onder het aardoppervlak 
bevindt. 
Onder de grond kijken kan op verschillende manieren. Men neme 
bijvoorbeeld een schep. Iets dieper wordt lastig. Boren is een 
mogelijkheid. Dat kan kostbaar zijn. Bovendien ziet men maar een 
gering gedeelte van de aarde. Dit voldoet als de aardlagen vlak liggen 
en nauwelijks veranderen over enige afstand. Vaak is dat niet zo. 
Er zijn andere mogelijkheden. Zo kan men een elektrische stroom de 
aarde in sturen en de weerstand bepalen. De stroom kan constant zijn of 
variëren. Bij een trillingstijd van een tiende seconde kan men een paar 
kilometer diep kijken. Omdat de gemiddelde weerstand over een groot 
gebied wordt gemeten, is het hieruit verkregen beeld niet erg scherp. Bij 
kortere trillingstijden, dus hogere frequenties, kan men wel meer details 
zien, maar dan dringen de stromen minder diep door in het gesteente. 
Afwijkingen in het plaatselijke zwaartekrachtsveld geven een indruk 
van de dichtheidsverdeling van naburig gesteente. Het verkregen beeld 
is ook bij deze techniek onscherp. 
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Veel scherpere beelden kunnen met geluid worden verkregen. Daarvan 
moet u zich niet teveel voorstellen. Wanneer men kunstmatige 
geluidsbronnen vanaf het aardoppervlak gebruikt om structuren op een 
paar kilometers diepte zichtbaar te maken, kan men details ter grootte 
van tientallen tot zo’n honderd meter onderscheiden. Dat is vaak meer 
dan de dikte van een olie- of gasveld. 
Ik zal me hier beperken tot afbeelden met behulp van geluid. Andere 
technieken geven meestal minder scherpe resultaten. Dat wil niet 
zeggen dat ze daarom minder belangrijk zijn, want ze kunnen 
eigenschappen van gesteenten bepalen die met geluid niet te meten zijn.  
Beeldvorming met geluid leidt tot bijzondere uitdagingen. Om die 
duidelijk te maken, zal ik schetsen hoe geluidsgolven door de aarde 
bewegen en hoe uit metingen een beeld van de ondergrond opgebouwd 
kan worden. Dit gaat redelijk goed als golfvoortplanting op een 
vereenvoudigde manier wordt beschreven. Vreemd genoeg ontstaan de 
problemen bij een meer nauwkeurige beschrijving. Ik zal uitleggen 
waarom dat zo is en in welke richting de oplossing gezocht kan worden. 

Onder de grond luisteren 
Met een geluidsbron op het aardoppervlak kunnen we geluid de grond 
in sturen. Wanneer een geluidsgolf een gesteentelaag van andere 
akoestische impedantie raakt, wordt een deel doorgelaten en een deel 
teruggekaatst. Dit doet denken aan het breken van licht. Men gebruikt 
inderdaad technieken uit de geometrische optica als een tamelijk grove 
benadering voor golfvoortplanting. Figuur 1 toont hoe dat eruit ziet 
wanneer men één bron en één ontvanger gebruikt. De ontvanger is in dit 
geval een geofoon, een soort microfoon die trillingen van de aarde 
meet. 
In de praktijk wordt een lijn of netwerk van ontvangers geplaatst en 
worden bronnen afgevuurd op verschillende plaatsen. Op zee laat men 
een luchtbel ontsnappen uit een airgun. De ontvangers zitten in een 
kabel die door het water wordt gesleept. Op land kan dynamiet of een 
vibroseis truck, een wagen met een zware trilplaat, worden gebruikt. 
Voor het gebruik van dynamiet wordt een gat geboord van een aantal 
meters diep. Het is dus niet zo dat u de kluiten om de oren vliegen. De 
NAM heeft zelfs dynamiet in de kassen in het Westland gebruikt. Voor  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1. Een karikatuur van golfvoortplanting. Geluidsgolven 
opgewekt door een explosie bewegen door de aarde. Bij een abrupte 
verandering van akoestische impedantie wordt een deel van de energie 
doorgelaten en een deel gereflecteerd. Het gereflecteerde signaal kan 
gemeten worden met een geofoon op het oppervlak. 

onderzoek naar ondiepe lagen kunnen een hamer en plank al voldoende 
zijn. 
Seismisch onderzoek met kunstmatige bronnen voor het opsporen van 
olie en gas is beperkt tot frequenties tussen ruwweg 10 and 60 trillingen 
per seconde. Daarbij horen golflengtes van rond de honderd meter. 
Zoals al eerder opgemerkt, kan men hiermee structuren van hooguit 
tientallen meters onderscheiden. 
Ook natuurlijke geluidsbronnen geven informatie. Seismologen 
gebruiken aardbevingen om een beeld van de aarde te verkrijgen. De 
hoge frequenties produceren korte golven die al snel gedempt worden. 
De lage frequenties kunnen om en door de aardbol reizen. Bij deze lage 
frequenties horen golflengtes van honderden kilometers. De scherpte 
van de verkregen beelden is van dezelfde orde van grootte. 
Tegenwoordig meet men ook zwakke nabije aardbevingen en trillingen 
die ontstaan als het gesteente zich zet naar drukveranderingen ten 
gevolge van olie- of gasproductie. 
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Figuur 2. Seismische metingen kunnen omgezet worden naar een plaatje 
van de ondergrond door de positie van de reflecterende laag te bepalen.  

Beeldvorming 
Hoe kunnen we een plaatje van de ondergrond maken wanneer we 
beschikken over een grote hoeveelheid seismische metingen? Dat is vrij 
eenvoudig als we uitgaan van de situatie in Figuur 1. De bron zendt een 
puls uit die na verloop van tijd opgevangen wordt in de ontvanger. Om 
te bepalen waar het signaal gereflecteerd werd, voert men de puls terug 
langs de afgelegde weg en plaatst men hem op het punt waar hij zich op 
de helft van de totale reistijd bevond, zoals geschetst in Figuur 2. 
Hiervoor moeten we wel de golfsnelheid kennen. 
Op deze manier wordt een puls in de tijd vertaald in een puls op diepte. 
Wordt dit herhaald voor veel combinaties van bronnen en ontvangers, 
dan ontstaat een beeld van de ondergrond. Deze bewerking heet 
migratie. Het resultaat is zichtbaar in Figuur 3. 
Met stralentheorie uit de geometrische optica kan migratie uitgevoerd 
worden in minder eenvoudige geologische structuren. De stralenpaden 
geven aan langs welke weg de golven door de aarde bewegen. In het 
algemeen zijn deze niet zo recht als in het geschetste voorbeeld. Om de 
stralenpaden te berekenen, dient wel de voortplantingssnelheid in de 
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Figuur 3. Beeld van de ondergrond verkregen door migratie van 
seismische metingen.  

ondergrond bekend te zijn. We moeten dus eerst de snelheid, die 
afhangt van de positie in de ondergrond, bepalen. 

Snelheidsanalyse 
In de eenvoudige situatie van Figuur 1 kan de snelheid van golven in 
het gesteente gevonden worden door het experiment te herhalen voor 
andere posities van bron en ontvanger. Dit is getekend in Figuur 4. Als 
de veronderstelde snelheid van de bovenste laag juist is, worden de 
gemeten pulsen op dezelfde diepte afgebeeld. Als de snelheid hoger is 
dan in werkelijkheid, wordt de puls te diep afgebeeld. De fout neemt toe 
met de afstand tussen bron en ontvanger. Door te eisen dat alle pulsen 
weerspiegeld door één reflector op hetzelfde punt worden afgebeeld, 
kan de gemiddelde snelheid van de bovenliggende laag worden bepaald. 
Bij meer dan één laag kan men dit proces per laag herhalen om zo de 
snelheid als functie van de diepte te vinden. Het uitgangspunt is dat de 
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Figuur 4. Als de snelheid van de bovenste laag hoger is dan in 
werkelijkheid, zal de gemeten puls te diep worden afgebeeld. Hoe 
groter de afstand tussen de bron en de ontvanger, des te groter is de 
fout. Door te eisen dat de pulsen op dezelfde diepte worden afgebeeld, 
kan de gemiddelde snelheid van bovenste laag bepaald worden.  

aarde niet verandert bij verschillende seismische experimenten. Als de 
ondergrond een ingewikkelder structuur heeft, kan hetzelfde idee met 
stralentheorie uitgevoerd worden. 
Migratie en snelheidsanalyse en leveren een beeld van de ondergrond 
op. Het zijn beproefde technieken waarmee al heel wat olie- en 
gasvelden zijn opgespoord. 

Beperkingen 
Toch heeft deze aanpak een aantal tekortkomingen. Werken met 
stralentheorie wordt nogal duur in termen van computertijd wanneer 
stralen elkaar kruisen. Ook wordt aangenomen dat de seismische 
metingen kunnen worden verklaard met golven die van de bron naar 
beneden bewegen, één keer reflecteren en dan de ontvangers bereiken. 
In werkelijkheid gaan golven vele malen op en neer tussen de diverse 
lagen. Een voorbeeld is geschetst in Figuur 5. 
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Figuur 5. Meervoudige reflecties. De werkelijkheid is nog 
ingewikkelder vanwege de aanwezigheid van onder andere 
schuifgolven. 

Bovendien zijn de golven in de aarde niet akoestisch, zoals in lucht en 
water, maar elastisch. Er zijn longitudinale golven die trillen in de 
richting van voortbeweging. Deze laten zich redelijk goed als 
akoestische golven beschrijven. Daarnaast zijn er transversale golven 
die dwars op de voortplantingsrichting trillen. Deze lopen langzamer en 
komen dus later aan bij de ontvangers. De eerste worden P-golven 
genoemd, de laatste S-golven. P staat voor primair, S voor secundair. 
Ook wordt wel gesproken van druk- en schuifgolven (pressure and 
shear waves in het engels). 
Om technieken te kunnen gebruiken die gebaseerd zijn op enkelvoudige 
reflecties en drukgolven, moeten er heel wat bewerkingen op de 
seismische metingen worden losgelaten. Meervoudige reflecties, 
schuifgolven, refracties, oppervlaktegolven en golven die omgezet zijn 
van P naar S of S naar P wanneer ze van de ene naar de andere laag 
gaan, moeten verwijderd worden. Bij experimenten op zee is dat wat 
eenvoudiger omdat water de S-golven niet doorlaat. Dat wil niet zeggen 
dat ze niet in de metingen voorkomen. Zo worden S-golven naar P-
golven omgezet wanneer ze de zeebodem passeren. 
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Figuur 6. Seismische data voor een enkel schot met meervoudige 
reflecties zijn links afgebeeld. Een methode voor beeldvorming die 
op enkelvoudige reflecties is gebaseerd, kan alleen overweg met 
de gegevens die rechts zijn getoond. 

Meervoudige reflecties tussen zeeoppervlak en zeebodem zijn in het 
algemeen het sterkst. Interne reflecties tussen lagen zijn zwakker. 
Collegae in mijn beide werkkringen hebben bijzonder fraai werk 
verricht aan het verwijderen van beide soorten meervoudige reflecties 
uit de seismische gegevens. 
Voor metingen op land is het veel lastiger om alleen de enkelvoudige 
reflecties te vinden. Soms moet 98% van de data weggepoetst worden, 
zoals mijn collega Gérard Herman graag benadrukt. Figuur 6 laat een 
minder dramatisch voorbeeld zien van op zee geschoten data. Als we 
uitsluitend gegevens gebruiken die éénmaal gereflecteerd zijn, moeten 
we de data links zo filteren dat we het rechterplaatje overhouden. 
Omdat reflecties van diepere lagen zwakker zijn, wordt het steeds 
moeilijker om enkelvoudige van meervoudige reflecties te scheiden als 
de diepte toeneemt. Als we onder een harde laag willen kijken die 
bijvoorbeeld zout of basalt bevat, lukt het soms helemaal niet om nog 
iets te zien. 
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Nu computers steeds krachtiger worden, ligt het voor de hand om de 
stralentheorie te verlaten en met bruut geweld het volledig elastische 
golfveld uit te rekenen. Dan is het niet meer nodig om een groot deel 
van de metingen weg te gooien. Waarom doen we dat niet? Om twee 
redenen: de rekenkracht is nog steeds niet voldoende en er zijn geen 
goede algoritmes voor beeldvorming. Laten we eerst naar rekenkracht 
kijken. 

Rekenkracht 
Gordon Moore, één van de oprichters van Intel, berekende in 1965 dat 
bij de fabricage van geïntegreerde schakelingen de minimale kosten 
worden bereikt voor een aantal componenten dat elk jaar verdubbelt. 
Later stelde hij dit bij tot een verdubbeling in 18 maanden. U ziet dit 
terug in de snelheid van nieuwe computers die ongeveer elk anderhalf 
jaar verdubbelt. 
Snelheidswinst kan ook geboekt worden door meer computers tegelijk 
te gebruiken. In de jaren 80 van de vorige eeuw werden er al bruikbare 
parallelle computers gebouwd voor wetenschappelijke doeleinden. 
Tegenwoordig hebben zelfs spelcomputers meer dan één centrale 
verwerkingseenheid. Dit maakt het schrijven van computerprogramma’s 
niet eenvoudiger. Om te rekenen op deze machines moet één som 
opgesplitst worden in stukken die op afzonderlijke computers worden 
uitgevoerd. Snelle verbindingen zijn nodig om gegevens over te zenden 
die gelijktijdig beschikbaar moeten zijn op de verschillende computers. 
Om elastische metingen realistisch na te bootsen is Petaflops hardware 
nodig. Flop staat voor floating point operation, een drijvende komma 
bewerking zoals een optelling of vermenigvuldiging. De ‘s’ achter flop 
betekent per seconde. Peta staat voor een tien met 15 nullen. Een 
machine haalt één Petaflops als zij een biljard drijvende komma 
bewerkingen per seconde kan uitvoeren. Dit is ongeveer 300,000 maal 
sneller dan uw thuiscomputer. 
Eind 2005 stond de snelste machine ter wereld, een IBM Blue Gene 
computer met 131,072 processors ter waarde van honderd miljoen 
dollar in het Lawrence Livermore National Laboratory in Californië. Bij 
een testprobleem werden 280 Teraflops gehaald, ruim een kwart 
Petaflop per seconde. Het theoretisch maximum ligt bij 367 Teraflops. 
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Een kleinere versie in Groningen haalt ten hoogste 34 en op een 
standaard testprobleem 27 Teraflops. 
IBM heeft bij het ontwerpen van deze machine gebruik gemaakt van 
relatief langzame verwerkingseenheden om het stroomverbruik te 
beperken. Als u 166,000 3 GHz Pentiums van Intel bij elkaar zou zetten 
om één Petaflop per seconde te halen, verstoken de centrale 
verwerkingseenheden samen twintig megawatt. Daarbij komen de 
andere onderdelen, zoals geheugen, netwerk en harde schijven. Verder 
is koeling noodzakelijk. Dit vereist een kleine elektriciteitscentrale. Met 
deze vermogens wordt het interessant om tot een milieuvriendelijkere, 
geïntegreerde aanpak te komen. Men kan zich voorstellen dat in de 
nabije toekomst energiebedrijven naast elektriciteit en stadsverwarming 
ook rekenkracht gaan leveren. 
Naar verwachting zal dit jaar al de eerste Petaflops machine verschijnen 
in de Verenigde Staten, mogelijk snel gevolgd door Japan of China. De 
eerste commerciële toepassingen zullen op biomedisch terrein liggen. 
Denk aan genenonderzoek, chemische processen in de cel, medicijnen. 
Daarna zal het nog wel een jaar of zeven duren voordat de prijs van 
deze machines gezakt is naar een niveau dat gebruik door universitaire 
onderzoekers mogelijk maakt. 
Het ligt in het verschiet. Maar kunnen we er iets mee? 

Hersenkracht 
Stel dat we met brute rekenkracht een seismisch experiment kunnen 
nabootsen. Kunnen we dan de eigenschappen van de ondergrond vinden 
die de uitkomst van het seismisch experiment bepalen? Deze 
eigenschappen worden beschreven met getalletjes die we de parameters 
van het model noemen. Een voorbeeld is de voortplantingssnelheid van 
de P-golven en van de S-golven. Andere parameters zijn de dichtheid 
van het gesteente en de mate waarin golven gedempt worden. Het 
bepalen van deze parameters is een invers probleem: gegeven metingen 
en wiskundige vergelijkingen, bereken de onbekende parameters in die 
vergelijkingen. Als we de echte parameters zouden kennen, kunnen we 
ook de seismische metingen exact voorspellen. 
In werkelijkheid zijn er allerlei onzekerheden. De metingen bevatten 
kleine onnauwkeurigheden, die we ruis noemen. De vergelijkingen 
waarmee we golfvoortplanting in de aarde beschrijven, voldoen redelijk 
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maar geven de werkelijkheid niet volledig weer. Daarom wordt er nog 
steeds onderzoek naar betere beschrijvingen gedaan. Maar zelfs als de 
gangbare vergelijkingen exact zouden gelden en data ruisvrij zouden 
zijn, kunnen we het inverse probleem niet oplossen met de huidige 
algoritmes. Het lijkt erop dat niet rekenkracht, maar hersenkracht de 
beperkende factor is. 

Oorzaken van falen 
Om te begrijpen waarom het inverse probleem zo lastig is op te lossen, 
kunnen we met de volgende aanpak beginnen. Eerst bouwen we een 
grof model van de ondergrond met stralentheorie. Vervolgens kunnen 
we in dat model de seismische gegevens nabootsen met een veel 
nauwkeurigere beschrijving. Daarna kan het verschil tussen de 
nagebootste en gemeten data zo klein mogelijk worden gemaakt door de 
parameters van het model aan te passen. Het verschil wordt bepaald 
door de som van de kwadraten van de afwijkingen in de data. Dit ene 
getal wordt de kleinste kwadraten functionaal genoemd. Door de 
kleinste kwadraten functionaal zo klein mogelijk te maken, hopen we 
het beste model voor de ondergrond te vinden. 
Albert Tarantola (1984, 1986) heeft dit geprobeerd in de jaren tachtig 
van de vorige eeuw. In die tijd konden tweedimensionale modellen op 
parallelle computers worden doorgerekend. De aarde is 
driedimensionaal, maar als de seismische metingen langs een rechte lijn 
geschoten zijn en de aarde in de richting dwars daarop nauwelijks 
verandert, kan een tweedimensionale benadering redelijk werken. Aan 
het eind van de jaren tachtig bleek deze aanpak echter te falen.  
De oorzaak van dit falen van de kleinste kwadraten functionaal ligt in 
het feit dat seismische metingen geen lage frequenties bevatten. Voor 
goede bassen uit uw stereo of 5.1 of 7.1 installatie zijn een forse 
versterker en grote luidsprekers nodig. Evenzo is het duurder om een 
seismische bron voor lage frequenties te maken en te gebruiken. Ook is 
de kans groter op schade aan bijvoorbeeld de bodem, gebouwen of 
zeedieren. In de praktijk is de laagste frequentie zo’n 10 Hz, hoewel op 
zee soms tot 5 Hz wordt gegaan. Op land produceert dynamiet wel 
golven van lage frequenties, maar die dringen niet tot grotere diepten 
door. De energie verdwijnt in de vorm van scheurtjes, warmte en 
oppervlaktegolven. 
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Figuur 7. Als men steeds de steilste weg naar beneden kiest vanaf de Pic 
de Charance (blauwe pijl), beginnend in noordwestelijke richting, komt 
men uit bij het meertje (rode pijl). 

Het gevolg van het ontbreken van lage frequenties is dat we de 
metingen redelijk goed kunnen verklaren door reflectoren in een niet al 
te fout maar toch ook niet helemaal goed snelheidsmodel te zetten. Als 
we van daaruit de kleinste kwadraten fout proberen te verkleinen, is de 
kans groot dat we in een plaatselijk minimum terechtkomen. 
Figuur 7 dient ter verduidelijking. Stel dat u naar de Pic de Charance in 
de Franse Alpen bent gewandeld. Er komt plotseling een dichte mist 
opzetten. U staat op 2316 m boven zeeniveau en wilt terug naar het dal. 
Het zicht is een paar meter. Als algoritme kiest u de volgende methode. 
Vanuit het punt waar u staat, zoekt u de richting van de steilste helling. 
In die richting doet u een stap. Op een glooiende helling kunt u flinke 
stappen maken. Als het terrein wat ruiger wordt, zijn de stappen kleiner. 
Helaas strandt u op deze wijze bij het meertje op 1910 m boven 
zeeniveau aangegeven door de pijl in Figuur 7. Uw algoritme voldeed 
blijkbaar niet. Het goede algoritme had u bij de Dode Zee, 417.5 m 
onder zeeniveau, gebracht. 
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Figuur 8. Een bekende kloof. 

Uw lengte speelt hierbij een rol. Wanneer een mier de steilste afdaling 
zou kiezen, zou zij al snel in een plaatselijke kuiltje blijven steken. Een 
hele lange reus zou daarentegen uiteindelijk de Camargue bereiken. In 
dit beeld vertegenwoordigt de mier de hoge frequenties en de reus de 
lage. De mier zit veel details, de reus niet. Voor een scherp beeld zijn 
details noodzakelijk, maar graag wel op de juiste plaats. 
Een ander voorbeeld is de Grand Canyon, te zien in Figuur 8. Wanneer 
u deze vanuit zuidelijke richting nadert, wijst vrijwel niets in het 
landschap erop dat u een kloof van 1.5 km diepte nadert. Eenmaal bij de 
rand is het eenvoudig te zien hoe u snel de hoogte van uw positie enorm 
kunt verkleinen, maar op kleine of grotere afstand van de rand is dat 
niet duidelijk. 
Er zijn algoritmes die op globale wijze naar het minimum zoeken, maar 
deze moeten noodzakelijkerwijs de hoogte op heel veel plaatsen 
bepalen. Zoveel rekenkracht hebben we niet beschikbaar. Het alternatief 
is om niet de methode voor minimalisatie te veranderen, maar de 
functionaal. Dit betekent in de genoemde voorbeelden dat we het 
landschap aanpassen. 
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Alternatieven 
Zoals al gezegd, missen we lage frequenties in de metingen. Lage 
frequenties horen bij lange golven en grote lengteschalen. Omdat deze 
gegevens ontbreken, kunnen we moeilijk zien wat er op die 
lengteschalen gebeurt. Hij lijkt erop dat we in de situatie van de mier 
zijn die blijft steken in een plaatselijk kuiltje. Maar dat is niet zo. 
Eén alternatief is bedacht door Guy Chavent (2001) en heet MBTT, 
migration based traveltime tomography. Uitgelegd in termen van de 
Grand Canyon, verandert deze methode een lange en smalle kloof in 
een meer ronde krater. Als we de krater eenmaal gevonden hebben, is 
het minimum gemakkelijker te bereiken. Aria Abubakar en Peter van 
den Berg (2002) hebben een methode bedacht die daar op lijkt maar 
werkt in het dieptedomein in plaats van het tijdsdomein waarin de data 
gegeven zijn. 
Bill Symes (1991) heeft aan andere aanpak gekozen. Het uitgangspunt 
is dat de aarde niet verandert bij het verplaatsen van het seismisch 
experiment. De bijbehorende functionaal meet in hoeverre daarvan 
afgeweken wordt. Zijn methode zou ook moeten werken als we heel ver 
weg zijn van het minimum. Voor eenvoudige gevallen is dat inderdaad 
zo. Fons ten Kroode en ik (2002) hebben laten zien dat deze methode 
problemen heeft met meervoudige reflecties. Bill Symes heeft onlangs 
een variant bedacht die daar minder gevoelig voor lijkt te zijn. Helaas is 
deze erg kostbaar. Er lijken echter mogelijkheden te zijn om met 
soortgelijke ideeën een snellere methode te vinden. 
Tenslotte kan men afstappen van het gebruik van een functionaal en 
handmatig aan de slag gaan. Naast de klassieke aanpak zijn er 
bijvoorbeeld stereotomografie, uitgewerkt door Billette en Lambaré 
(1998), en de CFP techniek van Berkhout (1997). Het voordeel van een 
handmatige aanpak is, dat de methode niet snel verdwaalt en een fout 
antwoord geeft. Een nadeel is de tijd die een gebruiker kwijt is. Het 
automatiseren van de handelingen die een gebruiker moet verrichten, 
kan die tijd bekorten. Handmatige methoden schieten echter tekort bij 
sommige ingewikkelde geologische structuren. 
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Richting 
Heeft het zin om aan methoden voor beeldvorming te werken als er 
beproefde technieken bestaan? De beweegreden ligt bij de verdeling in 
grootte van olie- en gasvelden. U weet dat er veel kleine en weinig grote 
aardbevingen zijn. Zo zijn er ook veel kleine en weinig grote olie- en 
gasvelden. Om kleine velden op een rendabele manier te produceren, 
moeten we precies kunnen zien waar ze zitten en hoeveel ze bevatten. 
Om zoveel mogelijk uit grote velden te halen, dienen we te weten waar 
de olie achterblijft. Dit alles vraagt betere methoden voor beeldvorming. 
De uitdaging is om de mogelijkheden van de volgende generatie 
computers uit te buiten voor seismische beeldvorming die veel 
nauwkeuriger is en waarbij niet een groot deel van de data weggegooid 
moet worden. De huidige generatie computers is al snel genoeg om dit 
voor tweedimensionale modellen te onderzoeken. René-Edouard Plessix 
en ik (2004) hebben aan beeldvorming met een akoestisch model van de 
aarde gewerkt. Bobby Hak is eind vorig jaar begonnen om dit uit te 
breiden naar een elastische beschrijving van de ondergrond. Tristan van 
Leeuwen is net gestart met het zoeken naar methoden die kunnen 
werken wanneer de globale structuur van de ondergrond niet goed 
bekend is en meervoudige reflecties in de weg zitten. 
De kleinste kwadraten functionaal heeft beperkingen, maar kan wel 
bruikbaar zijn voor het afbeelden van ondiepere aardlagen (Sirgue en 
Pratt, 2004; Ravaut et al., 2004). We zijn op zoek naar een 
postdoctorale medewerker die wil meehelpen om deze methode verder 
te ontwikkelen en toe te passen. 
Het Delphi consortium biedt geldelijke ondersteuning om beeldvorming 
met elektromagnetische methoden uit te bouwen en te gebruiken voor 
het volgen van veranderingen die optreden bij het produceren van olie 
en gas. 
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Slot 
Tot besluit een kort dankwoord. 
Ben van den Brule, van Shell, ondersteunde mijn deeltijdaanstelling aan 
deze universiteit van harte. Michiel Groeneveld wees me op de vacature 
en heeft ervoor gezorgd dat ik een goede start kon maken. 
Kees Wapenaar, Dries Gisolf, Guy Drijkoningen en Evert Slob hielpen 
me op weg. 
Rob Arts, mijn kamergenoot in Delft, schenkt me een goed bakje koffie. 
Jacob Fokkema, de rector magnificus, heeft zijn kamer aan ons 
afgestaan. Rob en ik pogen getweeën zijn afwezigheid op te vangen. 
Iris Mulder heeft geholpen met het nakijken van de tekst. 
Het hebben van twee banen vraagt geduld van mijn collegae bij Shell en 
bij de universiteit, en nog meer van het thuisfront. Ik ben hen daar 
erkentelijk voor. 
 
 
 
Ik heb gezegd. 
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