
M agyar Állami E ötvös Loránd G eofizikai Intézet 
G E O FIZ IK A I KÖZLEM ÉN  Y E К 

I II. köte t 10. szám

Й. Г А Л Ф И и И. Л И П T А И :
МАНОМЕТР ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ

Авторы знакомят нас с измерительным прибором, пригодным для регистрации 
ударных волн, обусловленных взрывами, выполненными как под дневной поверхностью, 
так и над ней. Ударные волны наблюдаются вследствие деформации упругой пластинки. 
Деформация пластинки преобразовывается индикатором, основанным на изменениях 
самоиндукции, вследствие чего получаются пригодные для осциллографической записи 
электрические сигналы, причем смещение сигнала, измеренное при регистрации, прямо 
пропорционально действующему давлению. Опубликованы принципы измерений, 
выполненных пластинчатой пружиной и индикатором, также как и данные экспери
ментального прибора и метод его калибровки. Для иллюстрации действия прибора 
служат два примера : регистрация воздушного взрыва и запись взрыва, выполненного 
из значительно обрушенной скважины.

J . G Á L F I and I. L I P T A Y :

PRESSU RE GAUGE FOR SEISMIC INVESTIGATION PURPOSES

Authors are introducing a measuring apparatus sui able for the  registration of 
pressure waves originating from subsurface or surface explosions.

These waves are observed by means of the deformation of an elastic plate. Defor
m ation of the plate gets transform ed into electric signals suitable for oscillograph 
registrations by means of an indicator based upon inductance changes so th a t  the 
signal movements m easured upon the registration is directly proportional to  the  effec
tive pressure.

They are discussing the measuring principles of the plate springs and the indicator, 
fu rther the dates of an experim ental arrangem ent and m ethod of calibration.

Two m easurement examples (registration of air shot and shot-hole fatigue) illus
tra te  the  operation of the arrangement.

NYOMÁSMÉRŐ SZEIZMIKUS KUTATÁSI CÉLOKRA
GÄLFI JÁNOS ÉS L1PTAY ISTVÁN

Az utóbbi években a szeizmikus kutatók fokozottabb figyelmet fordí
tanak a hullámkeltési körülmények tanulmányozására. Ezt a tényt — amely a 
közelmúlt szeizmikus irodalmában is híven tükröződik — természetesnek kell 
tartanunk, ha azokra az eredményekre gondolunk, amelyeket a szeizmikus 
módszerek továbbfejlesztésével értek el az utóbbi néhány évben. A reflexiós 
szeizmikus kutatásban külföldön [1] és idehaza a légrobbantás eljárása hozott 
újabb eredményeket, a refrakciós mérések területén Gamburcev [2] eljárása 
nyit új távlatokat, s ha szélesebb körben, a bányászati kutató szeizmikán 
túl, magának a bányászatnak a területére nézünk, Kóta [3] miiszekundumos 
eljárását kell említenünk. A felsorolt eljárások közös vonása, hogy a hullám
keltő robbantási eljárásokat vették vizsgálat alá, és megfelelő módosítással

A kézirat 1954 április 16-án érkezett be.
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2 Gálfi—Liptay

vagy a körülmények megfelelő választásával érték el elsősorban eredményei
ket. Azok az eljárások viszont, amelyek a felvevőberendezések megfelelő 
alakításával — a hullámanalizálás bevezetésével és az ennek megfelelő mag- 
netofonos felvevőberendezés kidolgozásával — jelentős újabb lépésnek mond
hatók, bár egyelőre csak a reflexiós szeizmika területén, az említetteknél 
bonyolultabbak és nehezebben valósíthatók meg.

Hazai kutatásunk területén is megmutatkoznak mindazok az igények, 
amelyek általában a szeizmikát irányítják. Itthon is elsőrendűen fontos a 
nem, vagy csak rosszul reflektáló ú. n. néma területek vizsgálata és modern 
refrakciós módszer kidolgozása az alföldi és dunántúli területek medence-

fenék viszonyainak ta 
nulmányozására. Nem ke- 
vésbbé fontosak azonban 
bányászatunk igényei sem, 
mert ezen a területen, a 
kőzetnyomások vizsgála
tában, a repesztések és 
nagyobb bányászati rob
bantások hatásának ta
nulmányozásában még 

igen sok tennivalónk van.
Ezekre a körülmé

nyekre volt figyelemmel a 
Geofizikai Intézet, amikor 
nagyobb távlatú program- 
mot indított el a robban
tásos hullámkeltés körül
ményeinek tanulmányozá
sára. A kutatást végző 
szeizmikus kollektíva fel

adata módszereket kidolgozni a kérdés tanulmányozására, műszereket szer
keszteni vagy alkalmazni a kutatáshoz és ezek segítségével új eljárásokat 
bevezetni, illetve a használatban lévő eljárások lehetőségeit és határait pon
tosan felderíteni.

Jelen dolgozatunkkal — amelyben berendezést írunk le a nyílt vagy foj
to tt robbantásnál keletkező nyomáshullám vizsgálatára — egyben ahhoz a 
tanulmánysorozathoz is csatlakozni kívánunk, amely részint a Magyar Tudo
mányos Akadémia Közeleményeiben [4], részint a Geofizikai Közleményekben 
[5] jelent meg, és reflexiós szeizmikus mérésekre alkalmas berendezés szerkesz
tési elveit tartalmazta.

Olyan nyomásmérő szerkesztéséhez, amellyel szeizmikus kutatás során 
vagy bányászatban végzett robbantás nyomáshullámát a robbantóhely szű- 
kebb környezetében (0—50 m) kívánjuk tanulmányozni, figyelembe kell venni 
a következőket :

1. A nyomásmérőnek könnyen mozgathatónak és kisméretűnek kell 
lennie, hogy szükség esetén fúrólyukba helyezhető, talajba beásható legyen. 
Bírnia kell a terepviszontagságokat, különösen a nedvességet, alkalomadtán 
a nyugvó vagy áramló víz hatását.

2. Igen széles skálában kell nyomásokat regisztrálnia (1. ábra) elegendő 
érzékenységgel. Nagyobb nyomások regisztrálása esetén számolnunk kell a 
nyomásmérő erős mechanikai igénybevételével is.
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Nyomásmérő szeizmikus kutatási célokra 3

3. A nyomásmérőt sokszor s robbantási hely közvetlen közelében, a 
regisztráló berendezést pedig attól nagyobb, 100—200 m távolságra kell 
elhelyezni. Ez az eset fordul elő akkor, ha a nyomásmérőt mély fúrólyukba 
bocsátjuk le, vagy ha légrobbantásnál biztonsági okokból kell az észlelőnek 
a regisztrálóberendezéssel együtt távolabb elhelyezkednie.

4. A regisztrálandó folyamatok rövid időtartamúak (1—100 msec, 
nagyságrendűek), frekvenciatartományuk 0—5000 Hz. Ebből a tartományból 
lényeges számunkra a 10—1000 Hz sáv.

Kísérleteink megindításakor a nyomásmérők gazdag irodalmából [6] meg
állapítottuk, hogy milyen típusok alkalmazása kerülhet szóba. Véleményünk 
szerint a szenes típusok instabilitásuk és magas alapzajuk, nedvességérzé
kenységük miatt nem kerülhettek szóba. A piezokristályos megoldások is ez

M

2. ábra

utóbbi hibát mutatják, továbbá közvetlen közelükben kell elhelyezni az elő
erősítőt. A különben igen előnyös, nagy érzékenységű kondenzátoros típuso
kat is mellőznünk kellett, mert figyelemmel a 3. alattiakra, vagy egészen 
különleges kiskapacitású kábelt kellene használnunk, vagy előerősítőt kellene 
a nyomásmérő közelében elhelyezni. Ez utóbbi a már mondottak miatt nem 
lehetséges. Meg kell még említenünk a szenes típusokkal lényegileg rokon fél
vezetős megoldást (vezető gumi), amely magas hiszterézise miatt nem bizonyult 
használhatónak. Mindezek figyelembevételével az indukcióváltozáson alapuló 
nyomásméréshez folyamodtunk, amely kevésbbé használatos ugjmn, de az 
említett követelményeknek jól megfelel.

Az a követelmény, hogy nyomásmérőnk valóban a nyomást és ne a nyomás 
deriváltját mérje, kirekeszti a szeizmikus kutatásban használt induktív 
típusokat, az akcelerométereket. Végleges megoldásunkban, — eltérően a 
nyomásmérők megoldásánál szokásos úttól, vasmagos tekercs önindukció
jának változását használtuk fel, amely akkor mutatkozik, ha a tekercs hely
zetét változtatja a vasmaghoz képest. A 2. ábra a nyomásmérő elvi megoldását 
mutatja. A T  tekercs az M  vasmaghoz képest a nyíl irányában mozdul el, 
ha a tekercset tartó L  rugalmas lemez nyomás hatására deformálódik.

A teljes nyomásmérő berendezés alkatrészei a következők:
1. A nyomásmérő (szonda), amely a változó önindukciójú elemet ta rta l

mazza, és amelyet kábel kapcsol a távol elhelyezett
2. erősítő részhez. Ebben van elhelyezve a váltóáramú generátor, amelynek 

árama a szondán átfolyik és az erősítő rész, amely az önindukcióváltozásból 
eredő feszültségváltozást felerősíti.
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4 Gálfi —Liptay

3. A regisztráló rész, amely az erősítőhöz csatlakozó hurkos galvanométere
ket, az idősávozó és papírtovábbító egységeket foglalja magában.

Az egyes elemeket alább részletezzük:
1. A szonda. Mint a 2. ábrán látható, lemezrúg'ós megoldást használtunk. 

Ismeretes, hogy egyes lemezrúgók, egy oldalról ható hidrosztatikus nyomás
sal igénybevéve igen jó tulajdonságokat mutatnak 17]. A mi szempontunkból 
a linearitás és a stabilitás a lényeges, azaz, hogy a lemezrúgó behajlása ará
nyos legyen a ható nyomással és a lemezrúgó terheletlen állapotban (mindkét 
oldalról azonos nyomás) mindig azonos helyzetet foglaljon el. Centrális szim
metriát mutató hullámos lemezek az irodalom tanúsága szerint célunknak 
jól megfelelnek. Sima lemezek feszültségmentesítése nehéz feladat, ezért 
ezekkel nem is foglalkoztunk. Káros feszültségek kialakulását úgy kívántuk 
elkerülni, hogy hullámos lemezeinket tartógyűrüjükbe alacsony olvadás
pontú ónnal forrasztottuk be. Célszerűnek találtuk a jó rugalmas tulajdon
ságú foszforbronz lemezek használatát, amelyre az irodalomban [8] 9,8—10,5 X 
105 kg/cm2 értékű Young-modulust találunk. A következőkben az E — 10& 
kg/cm2 átlag értékkel számolunk. (Acél anyagokat nem ajánlatos használni. 
Ezeknél ugyanis átmágneseződéssel számolhatunk és akkor az önindukció 
változás mellett még indukció is fellép).

A lemezrúgó méretezéséhez összefüggést kell találnunk a ható nyomás 
(p) és a létrejövő elmozdulás (a lemez középpontjának elmozdulása: s) 
között. Erre a célra Wuest [7] tapasztalati képletét fogjuk használni:

s/d =  (1 — m2) • (p :E ) ■ (d : /г)1’5 • G .

A már ismertetett jelöléseken kívül: d a köralakú lemez hatásos átmérője, 
h a vastagsága, m a Poisson-szám, amelyet jó közelítéssel 0,3-nek vehetünk 
fel, E  a Young-modulus. A G mennyiség a hullámosságtól függ. (A hullámos
ságot mint a lemezbe préselt hullám mélységének és a hatásos átmérőnek a 
hányadosát értelmezzük.) Ha a hullámosságra 1/50 értéket veszünk fel, 
G-re 3 adódik. E, G, m, értékeit beírva és а к = d/h jelölést bevezetve kapjuk :

s =  3 ■ d ■ p ■ A1-» • 10-6.

A méretezésnél érvényesítendő szempontok a következők:
1. Megkívánjuk, hogy az elmozdulások arányosak legyenek a nyomással, 

azaz, hogy a linearitás határán belül maradjunk. Hullámos lemezrúgót hosz- 
szan tartó nyomásnak kitéve a fenti követelés akkor teljesül, ha a deformá
ció, s, nem lépi túl a lemezvastagságot, /г-t. Képletben kifejezve:

3 ■ d ■ p ■ A-15 ■ 10 -® <  h,
azaz

p • A2’6 c< 3,3 • 105.

Ilyen állandó nyomásról van szó akkor, ha a nyomásmérőt vízzel telt fúró
lyukba engedjük le. Ha 100 m maximális mélységgel számolunk; A2>5 ^3 ,3  • 10:. 
Èbbôl 1 mm-es lemez használata esetén d-re 64 mm maximális átmérő adódik.

2. A regisztrálandó nyomáshullám tranziens jellegű, tehát nagyobb 
deformációkat is megengedhetünk, mint sztatikus terhelés esetén. A vár
ható nyomási értékekről az 1. ábra ad képet, amely Morris adatai alapján
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Nyomásmérő szeizmikus kutatási célokra 5

0,5 kg dinamit körül kialakuló 
nyomáshullám hozzávetőleges 
értékeit nyújtja. Eszerint 103 
kg/cm2 értékkel még gyakran 
kell számolnunk. Ha ,a lemezün
ket az 1. alatti feltétellel erre 
méretezzük : A2’5 <  330, azaz 1 
mrn-es foszforbronzból csak 10 
mm átmérőjű rúgó használható. 
Mivel azonban a nyomás tran 
ziens, az így méretezett lemez 
nagyobb nyomásra is használ
ható.

3. A későbbiekben rámuta
tunk arra, hogy a linearitás fel- 
tételezése csak egy bizonyos ér
téknél kisebb önindukció válto
zásokat enged meg. Ez a lemez
rúgó méretezésének szempont
jából újabb korlátozás. Az ál
talunk használt típusnál ebből 
az okból sztatikus nyomásra 
legfeljebb s =  0,1 mm, tranziens 
nyomásra pedig s =  1 mm en
gedhető meg. Ez a korlátozás 
megfelel annak, hogy:

p ■ h ■ A2’5 ^  3,3 ■ 104, illetve 
3,3 • 105 .

Ha maximális sztatikus nyo
másnak újból 100 m vízoszlop 
nyomását, azaz 10 kg/cm2-t ve
szünk fel, maximális tranziens 
nyomásnak pedig 103 kg/cm2-t,
1 mm-es lemezt feltételezve d-re 
16 mm, illetve 10 mm adódik.

Az előzőkből nyilvánvaló, 
hogy nem lehetséges a teljes 
mérendő tartományt egyetlen 
rúgólappal átfogni. Mivel azon
ban annak érdekében, hogy a 
rúgólapot feleslegesen ne terhel
jük, a könnyű mozgó tekercset 
erősítjük hozzá, le kell monda
nunk a rúgólap egyszerű cserél
hetőségéről. Ezt a nehézséget 
úgy hidaltuk át, hogy a teker
cset tartó lemezre nem közvet
lenül engedjük hatni a külső 
nyomást, hanem előtéttel [9],
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6 Gálfi—Liptay

amely lényegileg folyadékkal töltött manométerszelence. A szelence egyik 
lapja a mérőlemez, a másik lapja pedig a külső nyomásra méretezett le

mezrúgó. Ez utóbbi egyszerűen cserélhető.
Az egész nyomásmérő szonda műszaki meg

oldása a 3. ábrán látható. A légmentesen zárt 
H  acéltok belsejében van elhelyezve a 2. ábrán 
vázlatosan már ismertetett T mozgótekercs, 
amely az L  mérő lemezrúgóhoz van rögzítve. 
Az M  permalloy vasmag helyzete a C tartó se
gítségével állítható. A tekercsvégek kiskapaci- 
tású árnyékolt kábel melegvezetékéhez, illetve 
árnyékolásához csatlakoznak. A kábelt az SZ 
tömszelencén át vezetjük ki a szondából. A H  
tokhoz csatlakozik csavarmenettel az előtét, amely 
átlátszó G műanyaggyűrűből és erre rácsavarható 
К  lemezrúgót tartó gyűrűből áll. Az előtétet 
olajjal töltjük ki. Buborékmentesítésről а В sze
leppel gondoskodunk. Az áttetsző plexiüveg-gyű- 
rűn átnézve, egyszerűen meggyőződhetünk a lég- 
mentesítés megtörténtéről. А V védőrész sérü
léstől védi a lemezrúgót, de akadálytalanul en
gedi hatni a külső nyomást. A szonda kivitele
zéséről a 4. ábrán közölt fényképfelvétel ad tá 
jékoztatást.

Nyomásméréseink kiértékeléséhez hitelesíte
nünk kell a használt lemezrúgókat, azaz fel kell 
vénünk nyomási és frekvencia karakterisztiká
jukat.

1. A nyomáskarakterisztika felvételét meg
könnyíti, hogy nem szükséges hidrosztatikai 
nyomást használnunk, hanem elegendő, ha a kö
zéppontjában ható merőleges erővel nyomjuk 
meg lemezrúgónkat, és a középpont elmozdu

lását határozzuk meg az erő függvényeként. Kis elmozdulásokat téte
lezve fel, ugyanakkora középpontelmozdulást okozó К  középponti erő

4. ábra

(5. ábra) és p hidrosztatikus nyomás közötti összefüggést a deformációs 
munkák egyenlőségéből egyszerűen számíthatjuk:
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Nyomásmérő szeizmikus kutatási célokra /

г

К • s =  I 2слр ■ a ■ do
О

azzal a megszorítással, hogy а (о) =  s és a (г) = 0. На első közelítésben cr-ra 
lineáris, illetve négyzetes összefüggést veszünk fel, előbbi összefüggésünk így 
alakul :

К • s = r2 ■ л  ■ p ■ s ■ k

A k tényezőre 0,3, illetve 0,5 adódik. Ha jobb közelítést választunk, k-ra 
0,38—0,46 közötti értékek adódnak a lemezrúgó egyéb adataitól függően.

A lemezrúgó nyomáskarakterisztikájának felvételét a fentiek alapul
vételével úgy végeztük, hogy középpontjában emelő segítségével nyomtuk 
meg és az elmozdulást optikai mikrométerrel mértük. 40 mm átmérőjű, 1/50 
hullámosságú foszforbronz lemezrúgónk karakterisztikáját a 6. ábra A egye
nese ábrázolja. A k és p értékek a jobboldalon vannak feltüntetve.

2. A frekvenciakarakterisztika felvétele céljából lemezrúgónk egység- 
tranziensfolyamatát regisztráltuk. A fentiek szerint itt is középponti erőt 
használhattunk. A lemezt középpontjában 3—5 kg súllyal megfeszítettük 
(a súly a lemezre forrasztott fémszálon függött) és a tartó fémszálat pilla
natnyi áramlökéssel elégettük. A pillanatnyinak tekinthető nyomásválto
zást a lemezrúgó 0,5 msec-nál rövidebb idő alatt követte. (Pontosabb mérést 
nem végeztünk.) Eszerint a lemezrúgó határfrekvenciája //> 1/10“3 Hz. 
A frekvenciakarakterisztika alakját a 7. ábra mutatja.

2. Indikátor és erősítő rész. A szonda elektromos kapcsolását a 8. ábra 
A rajza mutatja. A hálózat egyszerűsítve a fí  rajzon látható. Eszerint lénye
gileg Wheatstone-híddal van dolgunk, amelyet az F  frekvenciagenerátor 
6000 PIz-es 1—10 Y-os feszültséggel táplál és amelyen nagy belső ellenállású
V voltmérővel (az erősítővel) mérünk feszültséget. Ezt a kapcsolási módot a 
hídkapcsolások közismert előnyei miatt választottuk.

A szonda lengőtekercsének ohmos ellenállását jelöltük jRr gyel (300 ohm), 
önindukcióját Lj-gyel (0,2 Ну), a kábelkapacitást Cj-gyel (kb. 500 pF). 
A vezetékellenállást figyelmen kívül hagyhatjuk. A szondára vonatkozó 
ohmos tagokat Aj-gyel, az induktív tagok eredő ellenállását Bj-gyel jelöl
tük. B 1 értéke kb. 75Ö0 ohm. A kompenzáló A.„ B 2 egység elemeit úgy válasz
tottuk, hogy eredő ellenállásuk közel egyenlő legyen a szondáéval. A tisz
tán ohmikus A 3, A4 kör ellenállása 8000 ohm.

Tekintettel arra, hogy a körben olyan nagy ellenállású berendezéssel 
mérünk feszültséget, hogy vezetőképességét a híd elemeihez viszonyítva 
nullának tekinthetjük, a mért feszültség abszolút értékére fennáll a követ
kező egyszerűbb összefüggés:
V =  (R3 + T?4) 1 '(A 2 +  B 2) À - [{A M S -  .4 A ) 2 +  (B.2R s -  В Д ) 2] À • F. 
Itt A-val Aj +  Ao-t, Л-vel B 2 +  B „-1 jelöltük, F a tápláló feszültség. 
A V =  0 feltétel teljesüléséhez, tehát a híd kiegyensúlyozásához az A s ■ R 3 — 
— Aj • Ra =  Во ■ R 3 — By • И4 =  0 feltétel teljesülése szükséges. Ez а V 
műszer csúszójának eltolásával és a kompenzáló körben lévő R 0 ellenállás 
megfelelő változtatásával érhető el. Mérés kezdete előtt, tehát sztatikus 
nyomási állapotban a hidat így egyenlítjük ki.

A lemezrúgó elmozdulásából eredő önindukcióváltozás a híd egyensúlyát 
felborítja, és а V műszer feszültséget jelez. Ha a szondakörben az ellenállás
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Nyomásmérő szeizmikus kutatási célokra 9

képzetes részének megváltozása A B lt akkor a jelentkező feszültség abszolút 
értéke (másodrendű kis tagokat figyelmen kívül hagyva):

A V  =  ( R 3 +  R í ) - '  • ( A 2 +  B * ) - T  . i? 4 • A B ,  ■ F .

Mivel berendezésünktől — eltekintve a másodrendűén kis tagoktól — lineáris 
átvitelt kívánunk, meg kell 
állapítanunk, hogy milyen 
feltétel mellett vehető AB,
A L , - gyei egyenlőnek. Mivel 
a szonda körében az ohmikus 
tagok nagyságrenddel kiseb
bek az induktív és kapaci- 
tív tagok ellenállásánál, egy
szerűen írhatjuk: \ / B ,  =
=  co ■ C ,  +  í  /со • L „  amiből :

A B ,  =  ( l ~ c o 2 ■ Ь , С , ) ~ 1 ■ A L , .

Ha tehát a tápláló körfrek
venciát co-val, a szondakor 
sajátfrekvenciáját cu0-val jelöljük, fenti kikötésünk akkor teljesül, ha 
co2/œ'l < 0 ,1 . Ez berendezésünknél kb. 500 pF-os kábel használatát engedi 
meg.

Tekintettel arra, hogy a V  mérőberendezés a feszültség abszolút értékét 
méri, ugyanakkora értéket jelez, ha a híd azonos abszolút értékű önindukció

7. ábra

8. ábra

növekedésre vagy csökkenésre billen fel. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy 
szívást és nyomást nem különböztet meg a berendezés. Mivel ezen a hátrá
nyon a nehézkesebb ellenütemű szondamegoldások elkerülésével kívántunk 
segíteni, úgy járunk el, hogy a hidat kiegyenlített helyzetéből az Rs ellenállás 
beiktatásával (a rövidzáró kapcsoló kinyitásával) kibillentjük, s az így elő
álló V* feszültséghez képest mérjük az önindukció változásból eredő feszült
ségeket. (AV*).
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y * = Rb (R3 + R, +  R5> -1 ■ (A 2 +  в 2) 2 . (a* + Bt)n~ ■ F
I

Аш* =  у* • [ß ■ (A 2 rf ß*) +  ß 2ß 4 (A2 +  ß*)- *" • Ä5- ‘] • Aß,

ß 5-nek nyilván akkorának kell lennie, hogy az indukcióváltozásból eredő 
feszültségingadozás ne haladja meg а V* értékét, azaz AV* <  V* legyen. 
Ebből Rb értéke meghatározható. Közelítőleg fennáll, hogy R- ^>ß4 ■ AB1j2B1.

A hídkapcsolás és a berendezés jellemzésére meg kell adnunk az érzékeny
ségi adatokat. F  =  1 V táplálófeszültség esetén 100 n lemezrúgó elmozdu
lásnak 2 ■ 10-3 Hy önindukcióváltozás és a kiegyenlített hídban 4,8 mV 
feszültségváltozás felel meg. A híd karakterisztikáját, tehát a V műszeren

jelentkező feszültséget a hídba kapcsolt nyomásmérő lemezének elmozdu
lásától (s) függően a 6. ábra В  görbéje mutatja. Itt emlékeztetünk arra, hogy 
a lemezrúgó méretezésénél a fellépő maximális elmozdulásokra a linearitás 
miatt bizonyos megszorításokat tettünk. A most közölt adatokból nyilván
való, hogy 1000 fi, azaz 1 mm elmozdulás esetén AL1 még egy nagyságrend
del kisebb Lj-nél, tehát ilyen elmozdulásnál a linearitás még biztosítva van. 
Ezért tettük ezt a megszorítást tranziens folyamatok esetére. Sztatikus 
nyomás esetére még egy nagyságrenddel kisebb elmozdulást engedhetünk 
meg, hogy a AV = C ■ ALl összefüggésekben a C-ben szereplő B t — tehát 
az arányossági tényező — változása ne legyen azonos nagyságrendű a mérendő 
nyomás miatt beálló változással.

A már említett V műszer lényegileg erősítő berendezés, amelynek kap
csolását a 9. ábrán mutatjuk. Kétfokozatú erősítés után a 6000 Hz-es váltó
áramot az R  Graetz-körrel egyenirányítjuk, s a kapott egyenfeszültséggel 
szabályozzuk a végcső anódáramát. Az áramingadozást a cső katódkörébe 
ik tato tt műszeren mérjük. Ha gyors lefutású folyamatok rögzítése a feladat, 
átkapcsolóval galvanométert iktatunk a G árammérő helyére. Az erősítő 
karakterisztikáját, tehát a G műszeren mért áramot (J) az első cső rácsára 
adott feszültség függvényében a 10. ábrán mutatjuk.
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Gyors lefutású folyamatok regisztrálására hurkos oszcillográfot használ
tunk 500 Hz sajátfrekvenciájú hurkokkal. Egyes esetekben, amikor maga
sabb frekvenciák átvitele nem volt lényeges, 100 Hz frekvenciájú tekercses 
galvanométerekkel regisztráltunk.

Az erősítő rész technikai megoldását illetően megemlítjük még, hogy 
anódfeszültséggel való ellátásáról stabilizált áramátalakítóval gondoskod
tunk, amelyet akkumulátorral hajtunk meg. A 6000 Hz-es váltófeszültséget

elektroncsöves — külön vezérlés nélküli — oszcillátorral állítjuk elő, ugyanis 
kvarc vagy egyéb vezérlés nélkül is kellő stabilitást tudtunk elérni. Ugyan- 
csak stabilis volt az erősítő egység is. Időmérésre a szeizmikus berendezések
ben szokásos hangvilla generátort használtuk fel.

Végül utalunk a 6. ábra C görbéjére, amely a teljes berendezés karakte
risztikáját adja, azaz az árammérő G műszer (galvanométer) elmozdulását 
a lemezrúgó elmozdulásához viszonyítva.

Terepmérések. Nyomásmérőnk első típusával végzett külső mérések a 
berendezés terepviszonyok között történő kipróbálását célozták. Egyelőre 
nem gondoltunk arra, hogy valamilyen, elsősorban a reflexiós szeizmika szem
pontjából fontos jelenséget felderítsünk. Illusztrációul csupán két mérési 
sorozatból közlünk eredményeket, amelyek önmagukban is érdekesek.
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A 11. ábrán légrobbantások felvételeit közöljük. 7-es csillagot állítottunk 
össze, 1 kg-os dinamit töltetekkel. A talaj feletti magasság 2,50 m. A töltet
távolság, mint az ábrán látható, 8—25 m között változott. A nyomásmérőt 
két karó között a távolság 1 /4-ében 6 m mély lyukban helyeztük el 5 m víz- 
fojtással. A lyuk szabad részét hangszigetelővei töltöttük ki. Az így felvett 
nyomásgörbék lényegesen különböznek a Poul ter-féléktől [10] és nem mutat
ják a töltettávolság változtatásával együttjáró jellegzetes frekvenciaválto
zást.

A 12. ábra a robbantólyuk «fáradásának» kialakulását mutatja. Az A és 
В ábra azonos elhelyezésű nyomásmérővel készült regisztrátumokat mutat, 
csupán másik robbantólyukból. A robbantások 15 m mélységben 35 g pentri- 
tollal történtek, 12 m vízfojtással. A nyomásmérő 6 m mélységben volt 
elhelyezve 3 m vízfojtással. A nyomásmérő és a robbanás távolsága l l m  
volt. Az A és а В  lyukban is háromszor ismételtük a lövést. A lyuk roncsoló
dásából származó nyomáscsökkenés jól megfigyelhető. А В  ábrán jelentke
zik a talajvízszintről reflektált nyomáshullám is. Megjegyezzük, hogy ada
taink — ha a nyomást a töltettel arányosnak vesszük 30—300 g között, 
jól alátámasztják Morris becsült értékeit.

Ez a dolgozat a Geofizikai Intézet szeizmikus laboratóriumában készült. 
Munkatársaink voltak: Stegena Lajos, a terepmunkákban Gellert Ferenc, 
Kovács Judit, Sédy Loránd.
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