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231 SZEIZMIKUS DIGITÁLIS MŰSZERFEJLESZTÉS*

A szeizmikus digitális műszerfejlesztés az ELGI legnagyobb műszerfejlesztési prog
ramja. Ez a program 1969-ben olyan stádiumba jutott, hogy hátterét, összefüggéseit és 
aspektusait időszerű megvilágítani.

Műszerfejlesztésnél számos szempontot kell figyelembe vennünk. Mércéül nyilván
valóan az élvonalat választjuk, de hazai adottságainkra, mégpedig nemcsak az objektív 
földtani adottságokra, hanem a legalább ugyanolyan objektív pénzügyi, anyagutánpót
lási problámákra is tekintettel kell lennünk.

Digitális műszerfejlesztésben az élvonalat ma az Egyesült Államok geofizikai műszer
ipara képviseli. Nemcsak azért, mert ehhez fejlett bázis-ipara van, hanem azért is, mert 
könnyen kutatható „jó” területeit már felkutatta. A digitális út kényszer: a „rossz” te
rületeken szükséges többszörözések, a tengeri mérések óriási adathalmaza, mindkettőnek 
speciális magasszintű matematikai problematikája elkerülhetetlenné teszi az elektronikus 
számítógépet. A modern computerek pedig íft^fí-ekben „gondolkoznak” .

Mihelyt egy „szűz” és jól kutatható szárazföldi terület kerül a kőolajkutatás hatósuga
rába, vitássá válhat a digitális út nyilvánvaló fölénye, minthogy egyszerű feladatokat 
az analóg technika is megold.

Digitális berendezést csak nagy dinamikatartománnyal érdemes építeni. Ezzel a be
rendezés költségei emelkednek. Jól kutatható és nem is nagyon mély szerkezeteknél pe
dig mindez nincs kellően kihasználva, noha még ilyen szerkezetek is okozhatnak egészen 
speciális, nehéz problémákat.

És itt érkeztünk el a magyar problematika lényegéhez. Hazánk túlnyomó része „rossz” 
szeizmikus terület. Szénhidrogéntelepeink — egyetlen (közepes) kivételével — a nemzet
közileg „kicsinek” minősített mérettartományba tartoznak. És végül: most kerül előtér
be a mély (>  4 km) medencerészek felkutatása, ahol — költségre való tekintet nélkül — 
elengedhetetlen a nagy dinamikatartomány és a korszerű feldolgozás.

Digitális fejlesztő tevékenységünk terepi bázisa jelenleg a nehezen kutatható Nyírség
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(11 fej ezet). Ez azt jelenti, hogy a módszertani kutatás és műszerfejlesztés szorosan össze
függ és mindez a tevékenység egy későbbi földtani kutatás jobb hatásfokáért történik.

Felteheti valaki a kérdést, hogy digitális műszerezettségen miért nem vásárlást értünk ? 
Ez a kérdés jogos, de jelenlegi devizahelyzetünk sem számunkra, sem a szomszédos szoci
alista országok számára nem teszi lehetővé, hogy a teljes műszerparkot egyszerűen im
portberendezésekkel cseréljük ki.

Nem irreális tehát egy hazai digitális műszerfejlesztés, sőt bizonyos rentabilitást igér 
még akkor is, ha a fejlesztési költségeket viszonylag kis széria kell, hogy majd viselje, 
ami a geofizikában egyébként nem is szokatlan.

Vegyük mindehhez hozzá, hogy Magyarország elektronikus ipara meglehetősen fej
lett, továbbá, hogy nemzetközi kooperációk is segítik törekvéseiben — és úgy véljük: 
sikerült megvilágítani a szeizmikus digitális műszerfejlesztés hátterét.

Az ELGI kutatóintézet lévén — témákon dolgozik. A korábbi Évi Jelentésekben a 
szeizmikus digitális műszerfejlesztést olyan témafejezetekre bontva ismertettük, amilyen 
témákra maga a fejlesztő tevékenység oszlott. Ebben a jelentésben egységesebb és össze
vontabb képet nyújtunk erről a fontos témacsoportról. Az 1969. évi rész feltételezi, hogy 
az olvasó ismeri, vagy ismerheti a korábbi jelentéseket, ezért az előzmények leírása 
helyett csak az egész tevékenység gazdaságpolitikai és tudománypolitikai alapjait írtuk 
le; a (dőlt betűvel szedett) részegységek „múltját” ismertnek tételezzük fel.

A fejezet címében foglalt témacsoportban 1969-ben a következőket végeztük.

Minicentrum és perifériák

1969-ben befejeződött az analóg felvételek digitális kódolását és átjátszását biztosító 
egycsatornás berendezés (AD konverter) teljes fejlesztési és építési munkája. Elkészült egy 
olyan csatlakozó egység is, amely a digitált adatoknak a MINSZK-2 számítógépbe adását, 
valamint a gépen feldolgozott adatok egyszerű kirajzolását biztosítja. A berendezés egy 
példányát és teljes dokumentációját a GOM részére gyártásra átadtuk.

Az FM analóg terepi felvételek minicentrumon való kísérleti feldolgozása egyszeres fedé
sű szelvények feldolgozására korlátozódott. A téma tervében szereplő központi vezér
lést nem tudtuk megvalósítani, ezért a stacking rendszerű analóg felvételek digitális fel
dolgozására, valamint a terepi digitális felvételeknek a minicentrumba való beadására 
1970-ben kerül sor, egy modernebb megoldásban.

Az elmaradást részben az okozta, hogy az intézeti számítógépközpont (MINSZK—32) 
előmunkálatai tetemes (előre nem látott) feladatokat jelentettek.
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Az időközben elvégzett vizsgálatok szerint egy, a minicentrumtól független, de a 
minicentrumhoz és a M IN SZ K —32-höz egyaránt csatlakozni képes univerzális geofizikai 
csatlakozó egység megvalósításának kitűzése (megvalósítása: 1970-ben) látszott célsze
rűnek. Ebben az egységben alkalmazzuk többek között a 24 csatornás analógdigitál átala
kítót.

Ez a berendezés a terepi analóg felvételekből a digitális felvételekkel azonos formátumú 
digitális mágnesszalagot készít. A minicentrumnak tehát a digitális mágnesszalagok fo
gadására kell alkalmasnak lennie. Ez, egyebek között azért is előnyös, mert a digitális 
mágnesszalag az összes analóg szeizmikus csatornáról egyidőben — időmultiplex rend
szerben — készül, tehát a minicentrumon való feldolgozáskor időjelproblémák nem 
jelentkeznek.

A korábban elkészült szelvényíró dcszkamodclljénck átdolgozásával egy, a központi 
vezérléshez illeszkedő új szelvényíró-tipust terveztünk és előállítását megkezdtük.

A minicentrum egyik eleme a konvoj ver. Ennek továbbfejlesztési lehetőségeit is meg
vizsgáltuk. Segítséget jelentett a VNII Geofizikával (Moszkva) kialakult együttműködés, 
amelynek tanulsága szerint a jelenlegi konvolver-megoldást nem fejlesztjük tovább.

Terepi digitális szeizmikus műszerfejlesztés

A digitális műszerfejlesztésben 1968-ban elért eredményeink 1969-ben két, konkrét 
munkamegosztáson alapuló, nemzetközi együttműködési szerződés megkötéséhez ve
zettek, amelyek a jövőben közvetlenül befolyásolják fejlesztési programunkat. Az 1969. 
évi munkát adminisztratív körülmények lassították, ez viszont lehetővé tette egy hazai 
szerződéses fejlesztési programunk (SZU—24) meggyorsítását.

A S zU —24 típusú, szeizmikus, digitális terepi berendezés több részegységének a tervnél 
korábbi elkészítésével, ezeknek és néhány kísérleti egységnek (amelyek még a szerződé
ses specifikáció előtt készültek el, tehát továbbfejlesztésükkel nem foglalkozunk) a 
SzU—24 gépkocsijába építésével, egy kísérleti összeállítást hoztunk létre és azt terepen 
huzamosabb ideig kipróbáltuk.

Ezekhez a kísérleti mérésekhez deszkamodell szinten adaptáltuk speciális bináris erosí- 
ío-mcgoldásunkat, mert az integrált áramkörökkel tervezett egység nem készült el. Tény, 
hogy a függőben lévő specifikáció miatt nem is siettettük.

A terepi digitális felvételek laboratóriumi visszajátszására és számítógépbeadására szol
gáló berendezés befejezési munkáira szintén hatottak a minicentrumhoz való illesztéssel 
kapcsolatos változtatások.

83



Az idő szerinti keresés szükségtelennek bizonyult, az összes többi feladatot pedig a 
terepi és a laboratóriumi visszajátszó egyaránt ellátja. Kitűnt, hogy a terepi és laboratóri
umi visszajátszót célszerű egységesíteni. Ez megtörtént, az egység megépült és a terepi 
mérésekben részt vett, mint terepi visszajátszó.

Külön laboratóriumi visszajátszót tehát már nem tervezünk, mivel ezt a funkciót az 
univerzális geofizikai csatlakozó egység tölti majd be. Az eredetileg tervezett laborató
riumi visszajátszó részeként elkészült digitális magnetofont azonban már emelt követel
ményekkel fejeztük be. Pl. megoldottuk a lassított üzemmódú (a MINSZK—2 számító
géphez adaptált) visszajátszást, ami a digitális magnetofonnak, a szeizmikus módszer 
körét meghaladó alkalmazási lehetőséget (pl. terepi digitális fúrólyukszclvényezésnél) 
is biztosít.

A kísérleti szeizmikus digitális felvételek számítógépes feldolgozása, a programse
bességeknek a névlegestől való eltérése, majd végül a MINSZK—2 átköltöztetése követ
keztében, nem történt meg.

38. ábra. Digitális mágnesszalagos 
adattároló (digitális magnetofon)

Fig. 38 Digital magnetic-tape data 
recorder
Рис. 38. Цифровой накопитель 
данных на магнитную ленту (циф
ровой магнитофон)
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A digitalis magnetofont (digitalis inágncsszalagos adattárolót, 38. ábra) sikerült elsőnek 
gyártható szintre fejleszteni (Mechanikai Laboratórium). A gyártott berendezésektől 
terepi üzembiztonságot várunk.

Megemlítendő, hogy a minicentrum átmenő memóriája számára, végtelenített hu
rokkal működő típusváltozat is elkészült.

★

A korábbi évek alapozó munkáit, tapasztalatszerzését felhasználva, 1970-ben folytat
juk a nemzetközi szerződéseinknek megfelelő berendezésegységek kifejlesztését. Néme
lyik egység egy alacsonyabb követelményű, de gyorsabban befejezhető berendezés része, 
a többiek egy magasabb követelményű távlati berendezéséi. A két tipus közötti illesztő— 
egységek elkészítésével — kb. 1971-ben — egy teljes kísérleti példányt állítunk elő.

1970-ben készül el a S zU —24 típusú berendezés. Szerződésünk értelmében ez a beren
dezés az MTA tulajdona lesz, de a következő években az Intézet üzemelteti. Ezzel vé
gezzük földkéregkutató kísérleteinket. Azt várjuk, hogy a digitális szeizmika földkéreg
dimenziókban is megjavítja a kutatási lehetőségeket.

A MINSZK—32 számítógép üzembehelyezését 1970 végére tervezzük, új Központi 
Laboratóriumunkban. A fejlesztési munkának az a része, amelyhez a számítógép tény
leges rendelkezésre állása lényeges, a felszerelés ütemétől függ.

232 M É R N Ö K S Z E I Z M I K U S  M Ű S Z E R F E J L E S Z T É S *

Amint az előszóban említettük, egyre nagyobb kutatási igényt kell kielégítenünk mű
szaki, vízföldtani feladatkörben. A problémák lényegét rendszerint nem is a feladat 
jellege, hanem a kis mélység határozza meg, ezért a kis mélységben települt ásványi nyers
anyagok kutatása is tulajdonképpen idetartozik. Az alkalmazási módok között távolról 
sincs akkora különbség, mint a kutatási célok változatosságából gondolhatnánk: a 
lényeg a sekélykutatás (a témát valószínűleg ennek megfelelően nevezzük majd el).

Szórványos kezdeti kísérletek (1954—55) után ez a kutatási águnk elsorvadt és csak 
mostanában kezd feléledni. Néhány fejlett országban ilyen téren komolyabb hagyomá
nyok vannak, vagyis sekélykutatásra speciális műszerezettséget és módszertant dolgoz
tak ki. Nálunk az újjáéledés kezdetben csak egyszerű lépték-kicsinyítést jelentett (rövi- 
debb vonalak, kisebb geofonköz); mostanában kezd a feladatokhoz alkalmazott, kvalita- 
tíve és specifikusan sekélyszeizmikus műszerezettség és módszertan kifejlődni.

A fejlesztés először a kalapácsszeizmika körében mozgott, majd digitális időinter
vallummérőn dolgoztunk, de az utóbbi alkalmazásának határt szab, hogy dinamikus

* Sédy L.
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jellemzőket nem ad. A kalapácsszcizmika rengéskeltési hatásfokát elektromechanikus 
berendezésekkel kívánjuk növelni és a regisztrálást egyszerűsíteni, minthogy az ilyen 
méréseknél a mozgó terepi laboratórium, a műszerkocsi nem áll rendelkezésre. Jelenleg 
ezek a megfontolások határozzák meg fejlesztő tevékenységünket, amelyben 1969-ben 
a következő előrehaladást értük cl.

A Pionír— 2 típusjelű hordozható sekélyrefrakciós berendezést az előző évi tapasztala
tokra támaszkodva, bizonyos áramköri átalakítással továbbfejlesztettük. Kísérleteket vé
geztünk a Pionír—2 berendezés UV  rendszerű regisztrálásának megoldására. A rendel
kezésre álló papír azonban érzéketlennek bizonyult; a kvarc-optika gyártása folyamatban 
van.

Az elektromechanikus rengéskeltőt  ̂ amelyet „villanyágyúnak” nevezünk, tökéletesí
tettük, de csak korlátozott területen, a szeizmikus lyukszelvényezésben próbáltuk ki. 
A berendezés fogyatékossága a kis energia és a költséges import kondenzátor-sor.

A Botond—III típusjelű digitális, egycsatornás időintervallummérő berendezés egy 
szilárd-áramkörös új példányát építettük meg, ezzel a Botond család fejlesztését befejeztük.

Elkészítettük öt olyan rádió idő jeladó-egység elektronikáját, amely a jelet 1 sec-os idő
tartamokban adja.

Egy régi 12 csatornás berendezés anyagának felhasználásával elkészült egy terepi kor
rekciós mérésekre alkalmas 12 csatornás adapter.

Mindezeken kívül ipari rezgésméréseket is végeztünk; a mért adatokat bináris kódokká 
alakítottuk, hogy számítógéppel analizálhatók legyenek.

A téma súlyponti feladata jelenleg az UV regisztrálás megoldása, ami a digitális mű
szerfejlesztésben is lényeges. A jövő egyik feladata lesz a terepi összegezés és — eset
leg — a magnetofonos regisztrálás bevezetése a sekélyszeizmikába.
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2 3 3  D I G I T Á L I S  S Z E I Z M I K U S  K I É R T É K E L É S *

A szeizmikus információk digitálás kiértékelésével kapcsolatos kutatómunka keretében 
1969-ben, az előző években kidolgozott programokkal végzett programfuttatások 
mellett, új eljárásokat próbáltunk ki Intézetünkben. A szeizmikus minicentrum kor
rekciós egységét vezérlő nyolccsatornás lyukszalagokat számítógépen már üzemszerűen 
állítottuk elő. Emellett többszörös nyújtású korrekciós szalag készítésére új program 
készült.

A digitális magnetofon fejlesztése (231 fejezet) is elérkezett a számítógépes ellenőrzés 
fázisába. Programot készítettünk a digitális magnetofon információanyagának számító
gépbejuttatásához, gondolva a további feldolgozás megkívánta átcsoportosításra. A prog
ramrendszer a felvételek keresését, a demultiplexálást és a BGC helyreállítást tartalmazza.

Az AD—DA konverter ellenőrzésére test programokat készítettünk (azonos bitek, 
szinuszgörbék, lépcsős szinuszgörbék).

A digitális szeizmikus segédberendezések és programok felhasználásával 1969-ben 
elkészült a Nyis-68ll stackingvonal elsődleges feldolgozása. A feldolgozás lépései a kö
vetkezők voltak:

a szeizmogramok beadása AD konverter segítségével a számítógép mágnesszalag
jára,

az alapadatok felrajzoltatása a számítógépből,
az elsődleges statikus és normál korrekciók végrehajtás a számítógép segítségével, 
a korrigált szeizmogramok ellenőrző felrajzolása, 
reziduális korrekciók meghatározása és végrehajtása,
az előírt csatornák összegezése (STACKING I) és az összegcsatornák felrajzoltatása, 
a szeizmikus csatornák információanyagának átrendezése a „közös mélységpont” 

elve szerint,
a második reziduális korrekció végrehajtása,
a megfelelő korrigált csatornák összegezése (STACKING II) és az összegcsatornák 

felrajzolása,
súlyozott összegezés (1—2—5—2—1 arányú keverés) és felrajzolás (STACKING III). 
A feldolgozás jelenlegi gépünkön rendkívül idő- és munkaigényes. Számos új prog

ram készült hozzá: pl. STACKING (csatorna összegezés előírt terv szerint), TG (csa
tornák információanyagának összegyűjtése a STACKING program számára). A prog
ramok automatikusak és rendszerüket tekintve egy szeizmikus progranmyelv stan
dard eljárásainak felelnek meg.

A futási idő rövidítése végett az ismertetett elsődleges feldolgozáson kívül számos új 
programot készítettünk cl, illetve írtunk át. Példaképpen néhányat megemlítünk: 

szubrutin az időben változó szűrőoperátor kiszámítására adott időpontban, 
a sebességfüggvény-korrekciók meghatározására kidolgozott korrelogramok *

* Korvin G., Zilahi-Sebess L.
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tengelyeit meghatározó program, a sebességfüggvény Garotta—Michon programja 
(csekély módosítással),

programok a hullámok kinetikus energiája csökkenésének, a dominás frekven
cia és az amplitúdó töltetsúlyfüggésének, valamint a frekvenciafüggő abszorpciós 
együtthatónak a meghatározására.

Amint ezt a szeizmikus programok futási idejéből már az előző években is meg
állapítottuk, szeizmikus adatfeldolgozásra a M1NSZK—2 számítógép műveleti sebessége 
és tároló kapacitása kicsi. Ezért megkezdtük a felkészülést az 1970-ben üzembclépő na
gyobb kapacitású MINSZK—32 számítógép használatára.

★

Az ismertetett berendezések részletes specifikációja és műszaki paraméterei az ELGI 
Adattárában elhelyezett szakjelentésekben ill. témalapokon megtalálhatók.
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