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К. П О Ш Г А И :

СРЕДНЯЯ ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ МЕТОДОМ ОТРАЖЕННЫХ ВОЛН

Средняя погрешность времен отраженных волн определяется существенно быс
трее, чем при строгом методе выравнивания, если времана распространения отражен
ных волн, измеренные сейсмографами, расположенными симметрично, выражаются 
по единичным формулам и уравнения поправок выводятся из этих уравнений. При 
помощи полученного таким образом быстрого метода были определены автором 
средние погрешности времен вступления отраженных волн и вычисленных скоростей 
и глубин. При помощи полученных соотношений были определены и средние по
грешности результатов измерений, выполненных одной из сейсмических партий 
Венгерского Государственного Геофизического Института им. Роланда Этвеша. На 
конце своей статьи автор указывает на практическую применяемость средних по
грешностей при измерений методом отраженных волн.

К.  P О S G A Y :

MEAN ER R O R  OF SEISMIC MEASUREMENTS

To find the mean error of the reflection times w ith the stric t equalization pro
cedure is much easier by expressing w ith an equation the propagation times measured 
w ith  symmetrically located seismometers, and the correction equations are deduced 
from  these equations. Author determ ined the mean error of reflection arrical times, 
calculated velocities and depths by means of this quick procedure. W ith the thus 
obtained correlations he determined also the  mean errors of the m easurements made 
by  one of the seismic groups of the Geophysical Institu te  «Roland Eötvös». A uthor 
finally shows the practicability of the mean errors at seismic reflection m easurem ents.

SZEIZMIKUS REFLEXIÓS MÉRÉSEK KÖZÉI’HIRÁJA

ír ta : POSGAY KÁROLY

A reflexiós idők középhibája a szigorú kiegyenlítési eljárásnál lénye
gesen gyorsabban kapható, ha a szimmetrikusan elhelyezett szeizmométereken 
mért terjedési időket egy egyenlettel fejezzük ki s a javítási egyenleteket 
ezekből az egyenletekből vezetjük le. Az így nyert gyors eljárással hatá
roztam meg a reflexiós beérkezési idők, a számított sebességek és mélységek 
középhibáját. A nyert összefüggésekkel meghatároztam a M. Áll. Eötvös 
Lóránd Geofizikai Intézet egyik szeizmikus csoportja mérési eredményeinek 
középhibáit is. Tanulmányom befejező részében megkíséreltem rámutatni 
a középhibák gyakorlati használhatóságára reflexiós szeizmikus méré
seknél.
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2 Posgay Károly

A beérkezési idők középhibája
Egy-egy robbantópontnál az egyes reflektáló felületekhez tartozó 

reflexiós beérkezési idők középhibáját határoztam meg, azaz azt az időt, melyet 
az egyes beérkezések és a legkisebb négyzetek elve szerint a beérkezési 
időket legjobban megközelítő hiperbola között mutatkozó különbségek 
négyzetösszegének s a fölös megfigyelések számának arányából vont négyzet
gyök határoz meg. Megvizsgáltam továbbá a beérkezési idők középhibájának 
változását különböző terítések esetén.

A megfigyelések száma nagy (a hiperbolák hossza átlagosan 1,5—2,2 
km, a megfigyelések száma 60 — 90), s így egy-egy hiperbola kiegyenlítése 
rendkívül nagy munkát követelt volna, ezért egyszerűsítéseket végeztem, 
melyek kétségtelenül értékes eredményektől fosztottak meg (a sebességnek, 
mélységnek és dőlésnek legvalószínűbb értéke, s ezek középhibái), viszont 
a munkát hatalmas mértékben megrövidítették s ennek ellenére a hiperbolák 
középhibáját a szigorú kiegyenlítési módszerre] azonos pontossággal kap
hattam meg.

A robbantási ponttól ellentétes irányban, azonos távolságra elhelyezett 
szeizmométereken észlelt beérkezési időkre érvényes (a):

ahol
vá átlagsebesség a robbantóponttól z  távolságban levő reflektáló 

felületig
td dőlés irányában a számított beérkezési idő;
te emelkedés irányában a számított beérkezési idő;
z a robbantási pont távolsága a reflektáló felülettől;
y a határfelület dőlése;
X  a szeizmométerek távolsága a robbantási ponttól.

A mért beérkezési idők nem fogják kielégíteni a megfelelő hiperbola 
egyenletét. Jelöljük a mért értékeket t'd és i'-vel s az egyes beérkezések és 
a legkisebb négyzetek elve szerint a beérkezési időket legjobban megközelítő 
hiperbola megfelelő értékei között mutatkozó különbségeket (azaz a javítá
sokat) jd és ; e-vel.

A szeizmométereknek a robbantási ponttól mért távolságait hibátlannak 
tételezem fel, mert a távolságmérést az időméréshez viszonyítva oly nagy 
pontosságúnak tartom, hogy javításai elhanyagolhatóak.

Mivel t'd -f t'e mellett a javítások elhanyagolhatóak, a megfigyelt 
értékeknek és javításaiknak az 1. egyenletbe helyettesítésekor:

8 • z  • X  • sin y
= Va + О ■ (ta -  Q ( 1)

la -  l (2)
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Szeizmikus reflexiós mérések középhibája 3

A következő jelölésekkel egyenletünk tovább egyszerűsödik: 
X 8  ■ z  • sin y

a==t r + ï  s = — m—
M  = vd -  t'e Aj  =  id ~  le

A robbantólyuktól egyenlő távolságban észlelt megfigyeléspárokból 
kapott javítási egyenletek alakja:

AÍi = Щ ‘ У — AU (3)
A közelítő megfigyelések kiegyenlítésekor használatos eljárással (b), 

figyelembevéve, hogy a javítások különbségének négyzetösszege egyenlő
nek vehető nagyszámú megfigyelésnél a javítások négyzetösszegével, kapjuk 
a  megfigyelések középhibáját:

ГЩЩ]
n — 1

(4)

TERJEDÉSI IDOGORBEK KOZEPHIBAI

Az 1. rajzon feltüntetett középhibák oly robbantóponthoz tartoznak, 
ahol az alaphegység mélyen fekszik, vastag tercier takaró települt rá és a

laza réteg kedvező alakulási! 
(2. rajz). A terjedési időgörbék 
középhibája nem mutat emel
kedést a nagyobb beérkezési 
időknél. A középhibák szóródása 
véleményem szerint a reflektáló 
felületekre vezethető vissza, s 
valószínűnek tartom, hogy oly 
helyeken, ahol a laza réteg 
kisebb jelentőségű, ott minél 
jobban megközelíti a reflektáló 
felület a számítási feltételeket, 
azaz minél jobban megközelíti 
a szelvény síkjába eső metszete 

az egyenest, annál kisebb lesz középhibája is, s a reflektáló szint és a fel
színközeli rétegek között levő

K/SREFRAKC/OS TERÍTÉSEKKEL 

MEGHATÁROZOTT LAZA RÉTÉG

1. sz. rajz

rész hatása valószínűleg kisebb 
jelentőségű.

Egy-egy hiperbola közép
hibája változik a kiszámításnál 
felhasznált megfigyelések szá
mával is. Ezt mutatja a 3. rajz.
Az előző bekezdésben említett 
robbantópontnál kapott hosz- 
szabb hiperbolák középhibáit a 
kiegyenlítésnél figyelembe vett megfigyelések számának függvényében 
ábrázoltam. A megfigyelések száma arányosnak vehető a kiegyenlítéskor 
figyelembe vett terítés hosszával. Véleményem szerint a középhiba növekvő
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4 Posgay Károly

A TER JED ÉSI iDOGORBEK KÖZERH I BA INA K ALAKULASA 

A M EGFIGYELÉSEK SZAMANAK FÜGGVÉNYÉBEN.

tg -NYU m sec

-*>

«

20 ¥3 60 80 n

3. sz rajz

44



Szeizmikus reflexiós mérések középhibája 5

К 'S RE FR А К C/OS TERÍTÉSEKKEL 

MEGHATÁROZOTT LAZA RÉTÉG

m

számú megfigyelésnél mutatkozó növekedése arra vezethető vissza, hogy 
növekvő terítési távolsággal, azaz növekvő meghatározott felületelemhosszal, 
kevésbbé teljesülnek a számítási fel
tételek (azonos átlagsebesség, sík fe
lületelem).

Nagyobb felszíni magasságkülönb
ségek esetén (4. rajz) valószínűleg a 
laza réteg is kedvezőtlenebb alakulású.
Ezt mutatják a számított magasabb 
középhibák is (5. rajz). A nagyobb 
terítési távolsággal mutatkozó emelke
dési mértékük is nagyobb, mivel a szá
mítási feltételek még kevésbbé telje
sülnek.

Számításokat végeztem nagyobb 
szeizmométerközzel végzett megfigye
lések középhibájának meghatározására 
is. Ekkor csak minden negyedik szeiz- 
mométeren észlelt beérkezési időből 
határoztam meg a középhibát. Szá
mításaim szerint 100 m-es szeizmométerköz esetén, de a használt 25 m-es 
geofonközzel nyert azonos terítési távolságggal a beérkezési idők középhibái 
átlag +  0,3 msec-ra egyeznek az 1. rajz adataival.

A

6

A

2

TERJEDÉSI IDOGORBEK KOZEPHIB A INA K ALAKULASA  

A MEGFIGYELÉSEK SZAM ANAK FÜGGVÉNYÉBEN

t0 m  sec

•  «>•

•
•

20 АО 60 во П

A

6

A

2

, t0--73l m sec
i

fl •

20 АО 60 80 n

5. sz. rajz

A sebesség- és mélységmeghatározás középhibája
A számított sebesség és mélység középhibájának változását a robbantó

pontnál mért t0 beérkezési idők függvényében határoztam meg. A beérkezési 
időgörbék középhibáit a mélységtől függetlennek tekintettem.



6 Posgay Károly

A számítások egyszerűsítése végett eltértem a szigorú kiegyenlítés- 
módszerétől, de oly egyszerűsítő feltételeket használtam csupán fel, melyek 
lehetségessé teszik a számítások gyakorlati felhasználását úgy, hogy a kapott 
eredmények a gyakorlati következtetések szempontjából megbízhatók ma
radjanak.

Ebben a fejezetben csakis vízszintes (illetve kis dőlésű) település esetét 
vizsgáltam.

Egyszerűség kedvéért feltételeztem, hogy az átlagsebesség a mélységgel 
lineárisan növekszik:

vá = cH -f  v0

Ebben az esetben az átlagsebesség növekedését a beérkezési időgörbék 
ordinátametszetének függvényében egy, a t0 tengely irányában eltolt, egyen
lőszárú hiperbola jellemzi:

ahol a vá a /„ ordinátametszetű terjedési időgörbékhez tartozó átlagsebesség;
v0 pedig a vá =  f (í0) összefüggést teljesítő rétegsor legfelső rétegében 

a rengéshullámok sebessége.
A mélység egységére eső átlagsebességemelkedést jellemző c állandó 

meghatározásánál Mituch Erzsébetnek a szóban forgó területen összeállí
to tt t0v diagramm vd =  / (/„) görbéjét használtam fel (6 . rajz). 0,250 másod- 
percenkénti értékeiből számított eredmények, mint a 7. rajzon látható, 
500 és 1500 msec között csak kis szóródást mutatnak. Feltételezve, hogy a 
görbe ezen a részen lehet a legpontosabb, mivel a feltüntetett sebességértékek 
legnagyobb része a tüv diagrammban erre a részre esik, az 500 és 1500 msec 
között kapott c értékekből számítottam a későbbiekben felhasznált állandó' 
értékét. Kerekített értéke:

Q m 'sec Q q m -i m/msecc =  0 ,oo—1---- =  o,d • 10 4 —--------m m

Az így kapott c értékkel számított t0v görbe jól követi a Mituch-féle- 
t0v görbét (L. 6 . rajz).

A sebesség középhibájának változását oly esetre számítottam, mikor a 
sebesség meghatározására csupán a terjedési időgörbe ordinátametszetét 
és két végpontját használjuk fel. Vízszintes település esetén

Vn = x\ +  x\
П +  ti 2 ti

(6>

x19 x2 a szélső szeizmométerek távolsága a robbantóponttól, ahol a megfelelő 
rétegből kapott beérkezési idők /x és t„.
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Szeizmikus reflexiós mérések középhibája 7

t0 V DIAGRAMM

6.sz.rajz
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8 Posgay Károly

Feltételezve, hogy a sebesség az előbbiekben leírt módon változik, a 
sebesség középhibája

Pv =  ± Rt • Pp
/у>2 I /у* 2 

“I t62

/ 6 • Ű ■ 4  +  ( +  z|) • ( 1

0

(7)

ç "  ÉRTÉKÉ /

7.sz.rajz

A 8 . rajzon feltüntetett görbét a következő értékekkel számítottam: 

fit =  +  4 msec 

n0 =  1,9 m/msec

A gyakorlatban több pont grafikus kiegyenlítésével nyerik az átlag- 
sebesség értékeket, s így a pontok kiválasztásánál s az egyenes behúzásá
nál a kiértékelő rutinja sokat számíthat. A 8 . rajz középhibáinál lényegesen 
kisebb középhibára is számíthatunk.

Szigorú kiegyenlítésnél a sebességértékek középhibáinak aránya, külön-

=  x2 — 103 m

c =  3,3 • ÍO-»1̂ —  m
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Szeizmikus reflexiós mérések középhibája 9

böző számú megfigyelés kiegyenlítése esetén, durva megközelítéssel a következő 
összefüggéssel fejezhető ki:

к = flvl
H/v2 (8)

xa juvl ; xi2 pedig juv2 kiszámításánál figyelembe vett megfigyelések távol
ságait jelzi a robbantási ponttól. Az arány számítását megkönnyíti, hogy

x{ =  n; ■ e

ahol e a szeizmométerek terítési közeit jelenti, e kiemelhető, egyszerűsít-

/ .. / / / / /
A S  E B E S S  EG  K O Z E P H IB A J A N A K  VÁLTOZÁSA  

t0 m s e c

ő sz rajz

hetünk vele, s a számításnál már csak kis egészszámok negyedik hatványát 
kell összegezni.

A 6 . rajzon feltüntetett t0v diagramm esetén

A- =  2

vehető általánosságban az alkalmazott pontok távolságait figyelembe véve. 
A pontok kiválasztásával valószínűleg még javítottak a helyzeten, mert 
az összképnek legmegfelelőbb pontok kiválasztásával véleményem szerint 
a nagyobb «súlyú» pontokat vették figyelembe. A t0v diagramm vizsgálatá
nál még tekintetbe kell vennük, hogy a legtöbb értéket aszimptota és négyze
tes módszerrel is számították s így a grafikus kiegyenlítés hibáját való
színűleg minimálisra csökkentették.
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10 Posgay Károly

t0V

A MÉLYSÉG KÖZÉPHIBÁJÁNAK  
VÁLTOZÁSA

C0 m s e c

Ügy gondolom, hogy a t0v diagrammon feltüntetett sebességértékek 
középhibája a 8 . rajzon látható értékeknél 2 —3-szor kisebb lehet. A 
diagramm szóródása véleményem szerint arra, az irodalomban is megtalál 
ható (c) jelenségre vezethető vissza, hogy a terjedési sebességek nem csupán

vertikális irányban változnak, hanem 
horizontális irányban is, s hogy a ter
jedési sebességnek a mélység növe
kedésével mutatkozó emelkedési 
mértéke szintén mutat eltéréseket a 
különböző robbantópontoknál.

Amennyiben mélységszámításnál 
a t0v diagramm

i>á =  / Oo)
görbéjét használjuk fel (természete
sen az ottani mérési területen), ak
kor az értékek átlagos középhibáját 
ügy kapjuk meg, ha az egyes érté
keknek a kiértékeléskor használt t0v 
görbétől számított eltéréseit vesszük 
figyelembe.

100
Pv

vi
V\

±  /
[  í(h  — VÏ)2]

n -  1 (9)

9  óz.rajz

átlagsebességérték to: értéknél, 
a kiértékeléskor használt gör
béből kapott sebességérték 
/„. értéknél.

p'v =  ±  88 m/sec.
Ezzel az értékkel számítva a mélység %-os középhibáját, a mélységgel 

egészemenyhén csökkenő értéket kapunk 500 és 3000 m között

ÿ  =  3 -  4%.

A mélység középhibájának változását abban az esetben, ha a mélységet 
a terjedési időgörbéből számítjuk, megint csak arra az esetre vizsgáltam, 
mikor a mélységet az ordinátametszetből, s két szélső pontból számítjuk. 
Mivel ebben az esetben a sebességmeghatározás hibája adja a fő tényezőt, a 
sebességmeghatározásnál a középhibát csökkentő körülményekről mondotta
kat itt is a jó megközelítésnek vehetjük.

Vízszintes település esetén
/nH  * hí __ 12 *1

t\ +  t\ — 2 t\ ( 10)

Pu
Pt ‘ hí / 6 n hl +  5 42 • (x'l +  x\)

(A jelölések az előzőekben használtakkal azonosak.)

hl ■ (a.-! +  xí) +  (pl +  A )2 (И)
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Szeizmikus reflexiós mérések középhibája 11

A 9. rajzon feltüntetett eredményeket a következő értékekkel számí
tottam  :

fit = + 4 msec хг — x2 =  103 m

A vá = f (/„) összefüggést az előzőekben megadott

C _  3,3 . 10 m
értékkel számítottam.

Ha a csökkentő tényezőket is figyelembe vesszük, úgy feltételezhetjük, 
hogy a mélységmeghatározás középhibája közvetlen meghatározás esetén a 
lefolytatott méréseknél 4% alatt van, s figyelembe nem vett megfigyelések 
bevonásával, a mélység nagysága szerint, kb. 1—3%-ra csökkenthető lenne.

A középhihaszámítás gyakorlati felhasználása
Nem gyakorlatban igazolt eredményeket írok le ebben a részben. Csupán 

feltevéseket, lehetőségeket vetek fel, melyek a szeizmika terén még gyakorlati 
igazolásra várnak.

A középhibaszámítás felhasználási lehetőségeit a szeizmika terén három 
irányban látom :

1. Megadja méréseink pontosságát.
2. Egy elérhető pontossági határon belül lehetővé teszi a mérések és a 

kiértékelés megtervezését az adott pontosságra.
3. Egyes területeken talán korrelációs lehetőségeket ad.
1. Valószínűnek tartom, hogy a mérési eredmények középhibái a mérési 

területre és a használt eljárásra jellemzőek, s akár a felsfeint, akár az altalajt 
jellemző szeizmikus viszonyok megváltoznak, akár az eljárást változtatjuk 
meg, a középhibák is eltérést mutatnak.

Az egyes területekre, módszerekre és eljárásokra jellemző középhibák, 
azt hiszem érdeklik mind a geofizikus, mind a szeizmikával kapcsolatot tartó 
(nem geofizikus) kartársakat. Ismereteink kibővítése után úgy érzem, egy-egy 
probléma felvetődésekor biztosabban lehet majd megítélni azok megoldható
ságát, tehát, hogy a gyakorlatilag használható eljárások pontossága a kérdés 
megoldásához elegendő-e.

A szeizmikus szelvényeknek és a fúrási geológiai szelvényeknek egyezte
tésekor ugyancsak érdekes számunkra a középhiba, melyből következtethe
tünk a reflektáló szintek mélységadatainak maximális hibájára is (d).

Dolgozatom ezen a téren nagyon kevés adatot szolgáltat, s a fentiek 
teljesíthetőségéhez még különböző területek és módszerek adatai szükségesek.

2. Adott feladat esetén a mérési eljárást és azon belül a felvételezés mód
ját úgy kell megterveznünk, hogy eredményeink megfelelő pontosságúak 
legyenek. Dolgozatomnak ebben a részében is csak a reflexiós szeizmikus 
módszerrel foglalkozom. Ügy vélem, hogy refrakciós felvételezés esetén is a 
legracionálisabb felvételezési mód hasonló elgondolások alapján megállapít
ható lesz.
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Megfelelő korrigálással a terjedési időgörbe középhibája is csökkenthető. 
A korrigálás eredményességéről a korrigálatlan és korrigált eredmények közép
hibája tájékoztatást nyújt.

A fenti vizsgálatokhoz hasonló módon, amennyiben a mérési területről 
a megfelelő adatok rendelkezésünkre állanak, méréseink előírt pontossággal 
tervezhetők. A szükséges adatokat, valószínűleg jó közelítéssel becsülni is 
tudjuk majd, ha különböző mérési területek jellemző középhibaértékeit 
ismerjük.

Kiértékelésnél, a mérési eredmények ábrázolásánál elegendő olyan lépté
ket választani, hogy a középhiba második számjegyének megfelelő nagyság
rend már csak becsülhető legyen, hiszen az ábrázolás pontosságának fokozása 
már csak látszólagos lenne.

Amennyiben nem a mért értékeket, hanem valamely függvényét ábrázol
juk, úgy a hibatovaterjedés szabályait kell figyelembe vennünk.

3. Lehetségesnek tartom, hogy oly területeken, ahol a laza réteg hatása 
csekély, ott található esetleg oly szint, mely a többi szintektől eltérő nagyságú 
és összetételű középhibájával a szint korrelálását lehetővé teszi a közép
hibák alapján.

A jelzett mérési területen a követelményeknek megfelelő szintet meg
állapítani nem tudtam.

A közölt számításokat logarléccel gyorsan végezhetjük el; nem kíván
nak nagy munkát. Remélem, hogy segítségükkel meg lehet majd ítélni 
méréseink pontosságát, s a középhibaszámítás durva hibák felfedezésére is 
alkalmas lesz. A középhibák számításának alkalmazása esetén utat talál
hatunk arra nézve, hogy feladataink tervezésénél ne fecséreljünk anyagot és 
időt felesleges munkára :

1. Ne végezzünk oly célra méréseket, melyre méréseink pontossága nem 
megfelelő.

2. Mindig a mérés céljának megfelelő pontossággal dolgozzunk.
3. Ne törekedjünk oly részletpontosságra, amely a célul kitűzött mérési 

eredmények pontosságát nem fokozza.

IRODALOM

a) R E IC H , ZW ER G ER : Taschenbuch der angewandten Geophysik. Leipzig 
1943. C. Seismische Messungen. Yon G. Tuchei. III. Das Reilexionsverfahren. 245. old.

b) DR. TÁRCZY-HORNOCH ANTAL: A kiegyenlítő számítás. Sopron 1950. 
45 — 54. old.

c) SZOROKIN, URISZON, R JA B IN K IN , D OLICKIJ: A kőolajku tatás geo
fizikai módszerei. (Dr. Viczián István fordítása.) 351. old.

d) DR. TÁRCZY-HORNOCH ANTAL: A kiegyenlítő szám ítás. Sopron, 1950. 
13. old.

Felelős kiadó: Solt Sándor Műszaki Felelős: Rózsa István

Megrendelve: 1954. III. 16. — Imprimálva: 1954. IV. 20. —  Papiros alakja: A/0.
A könyv azonossági szám a: 1499 — ívek  száma: 3/41/8 ( l 1/41/ 8) — Ábrák száma: 11 —  Példányszám: 500. 

E z a köny az MNOSZ 5601— 50 Á és MNOSZ 5602—50 Á szabványok szerint készült.
5842 Franklin-nyomda Budapest, V III., Szentkirályi -utca 28.

Felelős: Vértes P'erenc

54


