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2.1 S Z E I Z M I K U S  M Ó D S Z E R 
E S  M Ű S Z E R F E J L E S Z T É S *

1971-ben a Nyírség geofizikai módszertani kutatásában a szeizmikus és a 
geoelektromos módszer mind a komplexitást tekintve, mind pedig finanszíro
zás szempontjából (O K G T) ismét szorosabban összekapcsolódott. Ezért a 
geoelektromos kutatást is itt ismertetjük, mert a logikai kapcsolat lényege
sebb, mint a fejezet homogeneitása. A  geoelektromos kutatás -  módszertani 
jellege mellett -  bizonyos fokig előkutatás a szeizmikus mérések számára, 
ezért az ismertetést ezzel kezdjük. A  kétfajta mérés területét a 25. ábra mu
tatja. A  geoelektromos mérések hálózati sűrűsége Mátészalka térségében át- 
nézetes, a D D N y-i területrészeken részletesebb.

A  g e o e l e k t r o m o s  m é r é s e k  feladata az előző évek tapasztala
tainak és a Nyírség sajátos földtani felépítésének figyelembevételével kettős. 
A z egyik feladat a neogén összlet vastagságának és elektromos paraméterei
nek meghatározása. A  neogén vastagságának ismerete földtanilag fontos, de 
magának az összletnek szénhidrogén perspektivitása itt csekély, ezért a kuta
tás másik feladata a vulkáni összletekkel árnyékolt oligocén, vagy idősebb, 
feltételezetten jólvezető üledékek kimutatása. Mindkét feladat megoldása 
a költségesebb szeizmikus továbbkutatás szempontjából jelentős, mert a figyel
met az elsősorban érdekes területekre irányítja. A  második feladat kvalitatív 
megoldását az alsó jólvezető összletek vezetőképességének 04 S) meghatáro
zása és térképezése jelenti.

A  geoelektromos mérések legfontosabb eredménye a különböző típusú 
földtani felépítésű területek elkülönítése. A  területen három típussal talál
koztunk.

1. A z első területtípusra jellemző, hogy a különböző behatolási képességű 
módszerek (DE, MT, E M T -T Z , E M T -K Z )** csak az ún. felső nagyellen
állású szintet jelzik, amelynek a felszíntől mért átlagmélysége 1500-2000 m

* Bodoky T.-Gróh E.-Kovács B.-Korvin G.-N agy М.-Nemesi L.-Polcz L-Schantzl R .- 
Sédy L.-Sipos J.

** D E  dipolekvatoriális szondázás 
MT magnetotellurikus módszer
EM T -T Z elektromágneses térbeállás módszere a távoli zónában 
E M T -K Z elektromágneses térbeállás módszere a közeli zónában
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(26. ábra). Minthogy ez a terület egy mágneses /ÍZ maximum vonulatra esik, 
feltételezésünk szerint az elektromos ^  szint itt a miocén korú, nagysűrűségű 
és nagyszuszceptibilitású vulkáni képződmények felszínét jelzi. A  területtípus 
Ny-i része (Nyírbogát környéke) azonban a K-i résztől (Nagyecsedtől D-re) 
valamelyest különbözik. A  K-i részen a vezető-összlet fajlagos ellenállása 
20-30%-os növekedést,mutat és Bouguer anomália minimummal esik egybe. 
Ezen a területen az O K G T  mérései szerint a refrakciós nagysebességű mély
szint a Q00 szintnél 2500 m-rel mélyebben található. A  két szint között nagy
ellenállású képződmények tételezhetők fel.

2. A  második típusba azokat a területeket sorolhatjuk, amelyeket négy
réteges geoelcktromos felépítés jellemez. A  felső rétegbe a felszíntől a vulkáni 
összletig mindent besorolhatunk. Vastagsága 1500-3000 m (26-27. ábra), 
fajlagos ellenállása 4 és 8 ohmm között változik. Egyéb elektromos para
méterei is jól definiálhatók. A  második réteg, a nagyellenállású, ún. árnyékoló 
szint. Az árnyékoló összlet vastagsága E M T -K Z  mérésekből, Nyírlugos- 
Penészlek-Ömböly térségében, 500-1000 m-re becsülhető. A  harmadik geo- 
elektromos réteg az alsó, jólvezető összlet, amelynek kimutatása a geoejektro- 
mos mérések legérdekesebb nyírségi eredménye. Ehhez már szénhidrogén 
perspektivitás is kapcsolódhat. Ennek a szintnek horizontális és (bizonyos 
mértékig) vertikális kiterjedését a/IS anomáliák jellemzik (26. ábra). A  leg
jelentősebb d S  anomália Nyírlugos-Aporliget-Penészlek területén van. En
nek az összletnek a vastagságát és elektromos paramétereit csak becsülni 
tudjuk. Az E M T -K Z  mérések szerint a maximális rétegvastagság 1500 m 
körül lehet. Az összlet korát illetően nincs adatunk. Romániai analógia sze
rint elképzelhető, hogy oligocén korú -  esetleg flisjellegű - összletről van 
szó, de bármilyen kisellenállású más képződmény is szóba jöhet. A  Nagy- 
kálló-Nyíregyháza közötti /IS anomália Ny felé nyitott. A  felső jólvezető 
összlet fajlagos ellenállásának csökkenése a mérés pontosságát itt csökken
tette.

A Nagyecsed-Mátészalka közötti /IS anomália az eddigi ritka hálózat 
miatt még pontatlan.

A területtípus  ̂negyedik rétege a nagyellenállású, „végtelen vastagságú” alj
zat, valószínűleg a nagysebességű mély refrakciós szinttel azonos. E szintre 
Penészlek'től É-ra néhány E M T -K Z  mérési pont utal.

3. A  Mátészalkától É-ra levő területet a harmadik típusba soroljuk. Itt is 
kétréteges modellről van szó. A  Q<*, szint általában 3000 m-nél mélyebbre 
süllyedt (26-27. ábra). Ezen a területen nincsenek számottevő mágneses 
anomáliák, a refrakció a £«, szintnél kb. iooc-1500 m-nél mélyebben egy 
nagysebességű szintet jelez. A  szint mélyebbre süllyedése a neogén ki
vastagodására utalhat. E területen adataink gyér volta miatt egyelőre csak 
a medence létezését tekintjük biztosnak, a továbbkutatás a következő év 
feladata.
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Fig. 2.7 The depth contour of the upper bad conductor

Puc. 27. Карта глубин залегания верхнего горизонта высокого сопротивления
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Ebbe a témakörbe tartozik azoknak az elektromos méréseknek a fejlesztése 
is, amelyeket kutatásainkban alkalmazunk és amelyek az árnyékoló összletek 
alatti vezetőrétegek kimutatását tették lehetővé: elsősorban az E M T -K Z  
és TZ, valamint az M T módszerek mérési és feldolgozási metódusainak ki
alakítása, gépi feldolgozásuk elvi alapjainak kidolgozása és néhány egysze
rűbb műszertechnikai feladat.

*

A  nyírségi r e f l e x i ó s  s z e i  z m i k u s  k u t a t á s o k  megkezdésétől 
eltelt három év alatt az itt alkalmazott műszerezettség és módszertan fejlő
dése nagy vonásokban bejárta azt az utat, amelyet a világ szeizmikus fejlődése 
az elmúlt évtizedben tett meg. 1969-ben a kutatásokat analóg műszerekkel, 
analóg feldolgozó központtal és egyszeres fedéssel kezdtük meg, de még 
ugyanabban az évben rátértünk a többszörös fedésű rendszerek alkalmazá
sára. Az analóg feldolgozást felváltotta a digitális kiscentrum (S D C -i), 
amelyen először analóg, konvertált mágnesszalagos felvételeket, majd később 
digitálisan rögzített terepi mérési adatokat dolgoztunk fel reflexiós közös 
mélységpontos rendszerekben. 1971-ben a terepi digitális adatrögzítés már 
kizárólagos és a számítógépes feldolgozás eljutott a M INSZK-32 nagy szá
mítógépen futtatott programcsomagos feldolgozási szintig.

A  fejlődés a földtani kérdésekre adott válaszok megbízhatóságával is mér
hető. A  kutatások kezdetén a legnagyobb problémát a hatásos energiakeltés, 
a kedvező behatolás és a jó jel/zaj viszony elérése jelentette. A  jelenlegi 
digitális módszertan alkalmazása a problémák megoldásához igen nagy mér
tékben hozzájárul. Egyúttal -  ami gazdaságossági szempontból is kedvező -  
a terítések hatásos hossza is megnövelhető. Egyelőre még nehézséget okoz 
néhány nagy mágneses anomália megfelelő „átvilágítása” , főleg a diffraktált 
hullámok zavaró hatása miatt. A  szelvények diffrakció szűrését a migrációs 
programrendszer hivatott megoldani. Megjegyzendő egyébként, hogy a nagy 
mágneses anomáliák közvetlen területén a szénhidrogén perspektivitás igen 
csekély. (Máshol sem nagyobb. A  Szerk. megj.)

Sokkal-nagyobb jelentősége van az anomáliamentes, vagy kevésbé árnyékolt 
mély medenceterületek belső szerkezeti tanulmányozásának, peremterületeik 
vizsgálatának. Különösen azok a területek kerülnek előtérbe, ahol a neogén, 
illetve az idősebb harmadkori üledékek vastagsága és szerkezeti helyzete 
kedvező. A z eddigi kutatási eredmények alapján a. Nyírségben egyelőre két 
ilyen területrész rajzolódik ki: a D-i részen, az országhatár vidékén, és Máté
szalka közelében. Délen, Penészlek-Aporliget-Ömböly területén jelentős 
AS  anomália is található. Erről a területről mutatjuk ba a N0--5C/71 több
szörös fedésű reflexiós szelvény analóg és digitális változatát. A  szelvények 
észlelési rendszere változatlan, a csatornaköz 30 m, csatornánként 30 geofon- 
ból álló csoporttal. A  28. ábra az analóg felvételek S D C -i (kis) centrumos
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28. ábra: A  N o -S c / jl szeizmikus reflexiós hatszoros fedésű időszelvény; az S D C -I  kiscentru- 
mon feldolgozott analóg mágneses felvétel

Fig. iS  V A  section N O - S c f j l  (sixfold stack, analog recording, jninicentre processing)

Puc. 28. Временной разрез no профилю № 5c/7J ( шестикратное перекрытые, аналоговая 
запись, обработка на миницентре)
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26. ábra:

Fig. 26. 

Рис. 26.

Területtípusok térképe
1 ZlS izovonalak, 2 fúrások, 3 feltételezett vető
zónák, 4 szeizmikus refrakciós szelvények, 5 a fel
ső nagyellenállású szint (alatta jólvezető összlet 
nincs;/dS<100),6 a felső nagyellenállású szint 
(alatta jólvezető összlet van;AS = 100-300),
7 az alsó nagyellenállású szint (árnyékoló réteg 
nincs;2jS<100), 8 a felső nagyellenállású szint

Geoelectric integrate map in the Nyir region

Сводная карта по данным електроразведкп района 
Ниршег



29. ábra: A  N0-50/71 digitális terepi hatszoros fedésű szeizmikus reflexiós időszelvénynek 
a M IN SZ K -32 számítógépen feldolgozott változata

Fig. 29 V A  section N0-50/71 (sixfold stack,' digital recording, computer processing)

Puc. 29. Временной разрез no профилю № 5cf71 ( шестикратное перекрытие, цифровая 
запись, обработка на Э В М )
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feldolgozása, a 29. ábra a digitális terepi felvételek M IN SZK-32 számító
gépes feldolgozásának eredménye. A  teljesen digitális feldolgozáséi változat 
jobb jel/zaj tulajdonságaival tűnik ki és a nagymélységű szintek is jóval 
határozottabbak.

Ezen a területen egy korrelálható mélyszintről időtérképet készítettünk, 
ez a 30. színes ábrán látható. A  bemutatott szint feltételezésünk szerint egy 
miocén üledékes szinttel lehet azonos. A  pontos korrelációt nehezíti, hogy ezt 
a szintet csak a nyírlugosi fúrás közeiéig tudtuk követni; ott kiékelődik.

A  N0-7/69 és N0-18/71 szelvények találkozásánál 1400 msec értékű (ez 
kb. 1800 m mélységnek felel meg) izokron vonallal körülzárt, kis kiterjedésű, 
záródó szerkezet jelentkezik. Ez a szerkezet a földtani továbbkutatás szem
pontjából érdekes4 eredmény. A  szerkezetet harántolö N0-18/71 jelű tizen
kétszeres fedésű időszelvényt a 31. ábra mutatja. A  szelvényt az S D C -i 
digitális kiscentrum dolgozta fel.

A  másik érdekes terület, amint említettük, a mátészalkai mélymedence. 
Szerkezetéről a N0-19/71 digitális szelvény (32. ábra) tájékoztat. A  szelvény 
a Nagyecsed-i (N ecs-i) mélyfúrástól É-i irányban, a Szamos folyóig húzó
dik. A  nagyecsedi mélyfúrás a Nyírség földtani* megismerésének fontos, állo
mása, helyét az O K G T  BoR-зЬ jelű saját refrakciós szelvénye és az E LG I 
reflexiós mérései alapján tűzte ki. A  fúrás elsősorban a nagymélységű pre- 
ausztriai aljzat megismeréséhez fog adatokat szolgáltatni. A  N0-19/71 idő
szelvényen a fúrás nincs feltüntetve, jobboldali végétől mintegy 2 km távol
ságra van. Jól látható a kb. 1200 msec-nál található szint, amely a pannóniai 
medence aljzatát jelöli. Ez alatt, a kézirat elkészültéig (1972. ápr.) mintegy 
1000 m vastag eruptívumot fúrtak keresztül. A  szelvényen É  félé haladva 
mély, korrelálható szintek jelennek meg, a diffrakciós zavarok megszűnnek. 
A  szelvényben a preausztriai aljzattal valószínűleg azonosítható mélyszint is 
megtalálható; ezt a B0R-16 O K G T  refrakciós szelvény 5 km mélységben 
6000 m/s határsebességű szinttel jelezte. Hasonlóan érdekes eredmény várható 
a feldolgozás alatt levő N 0 -2 C /71 stacking szelvénytől is, amely az említett 
szelvényt keresztezi.

A  közvetlenül módszertani célú vizsgálatok közül érdemes kiemelni a nyír
ségi zavarhullámmérések eddigi eredményeit. A  zavarhullámok frekvencia
síkbeli képét a 33. ábrán látjuk. A  zavarhullámok hullámhosszainak gyakori
ság hisztogramja a következő, 34. ábrán látható. A  további két ábra (35., 
36. ábra) a zavarhullámok átlagos spektrumát és átlagos amplitúdóját a 
frekvencia, ill. a hullámhossz függvényében tünteti fel.

Ezek az egységesen feldolgozott mérési eredmények azonkívül, hogy sok
oldalú képet adnak a mérési terület zavarhullám viszonyairól, elősegítik a 
geofoncsoportok és észlelési rendszerek tervezését. Ezt a tevékenységet a 
szerződéses szakjelentésben részletezzük, amely az E LG I Adattárában is 
hozzáférhető.
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30. ábra: Egy feltételezett miocén üledékes szint időtérképe

Fig. 30. Isochrone map of a Miocene sedimentary hori
zon assumed

Рис. 30. Карта изохрон предполагаемою миоценового 
осадочною горизонта





A  szeizmikus digitális műszerfejlesztéssel párhuzamos, sőt -  a dolog ter
mészeténél fogva -  azt valamelyest megelőzi a szeizmikus elmeleti-módszer- 
tani kutatás. Ennek terepi részét ismertettük, elméleti része nyilvánvalóan 
értelmező program-rendszerek kidolgozásából áll. Az automatikus szeiz
mikus program-rendszer kidolgozását az 1971. év elején üzembehelyezett 
M INSZK-32 típusú elektronikus számítógépen kezdtük meg. Elkészült a 
program-rendszer alapváltozata és ennek futtatása a hatszoros fedésű nyírségi 
reflexiós anyagon megtörtént.

A  programrendszer főbb tulajdonságai a következők. Neve: D SZK  (Digi
tális Szeizmikus Kiértékelés). A  feldolgozás irányítása, az egyes eljárások 
megrendelése és a szükséges paraméterek megadása, a kiértékelők által köny- 
nyen elsajátítható, ún. célnyelven történik. A rendszer lehetőséget ad a ki
értékelőnek az eljárások tetszőleges sorrendben és tetszés szerinti paraméte
rekkel való alkalmazására, valamint a feldolgozás bármely fázisában a 
részeredményeknek szelvényírón való megjelenítésére.

A rendszer programjai a számítógép JASZK elnevezésű assembler szintű 
nyelvén íródtak, kivéve a digitális magnetofonról való gépbeadást és de- 
multiplexálást, amelyeket célszerű volt gépi kódban készíteni.

A  feldolgozás általában fixpontos aritmetikával, a gép nagy memóriájára 
való tekintettel szeizmogramonkénti üzemmódban történik.

32. ábra: A  N 0 -19/71 hatszoros fedésű digitális időszelvény (terepi digitális felvétel, -> 
M IN SZ K -32 számítógépes feldolgozás)

Fig. 32 V A  section N 0 -19/71 (sixfold stack, digital recording, computer processing) ->

Puc: 32. Временной разрез no профилю № 19f71 ( шестикратное перекрытые, цифровая -> 
запись, обработка на Э В М )
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34. ábra: А  zavarhullámok hullámhossz szerinti gyakoriságának hisztogrammja 

Fig. 34 Recurrence of ground roll according to wave length 

Puc. 34. Повторяемость волн-помех no длине воли
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35. ábra: A  zavarhullámok átlagos spektruma

Fig. 35 The average spectrum of ground roll

Puc. 35. Средний спектр волн-помех

36. ábra: A  zavarhullámok átlagos amplitúdója a hullámhossz függvényében 

Fig. 36 The average amplitude of ground roll in function of wave length 

Puc. 36. Зависимость средней амплитуды волн-помех от длины волн
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A  gépbeadás az SD C-15 digitális magnetofonról multiplexer formában, 
az eredmények megjelenítése hullámíróval, vagy „változó terület” (variable 
area, időszelvény) megjelenítéssel történik.

A  programrendszer 1971-ben elkészült programjai a következők:

INPUT -  gépbeadás digitális magnetofonról;
D EM U  -  demultiplexálás B G C  helyreállítással ;
E D IT  -  a beadott szeizmogramok javítását és rendezését végzi: 

következő részekből á ll:
M UTE -  első beérkezések nullázása;
N O ISE -  hanghullámok kivágása;
D E A D  -  rossz csatornák vagy csatorna-részletek törlése, 
RÉV -  csatornák polaritásának megfordítása;
K ILL -  teljes szeizmogr'am törlés;

STA TK  -  statikus korrekció;
D IN K R  - dinamikus korrekció;
T G  -  közös mélységpontú csatornák összeválogatása 
STA C K  -  összegezés tetszőleges fedésszámra;
SXFIL -  időben változó frekvenciaszűrés;
TA R  -  valódi amplitúdó helyreállítás;
MIX -  keverés;
D E K  -  dekonvolúció;
W RITE -  szeizmogram kiírása szelvényírón és/vagy hullámírón.

A z elkészült programrendszer segítségével a N0-5C/71 hatszoros fedésű 
szelvényt feldolgoztuk. A  feldolgozásban elfogadtuk az elsődlegesen adott 
statikus korrekció értékeket és az S D C -i „minicentrumon” meghatározott 
sebességértékeket. Az eredmények (37. ábra) a minicentrumban kapott ered
ményekkel (38. ábra) megegyeznek. A  stacking szelvényen időben változó 
szűrést (39. ábra) és dekonvolúciót (40. ábra) hajtottunk végre.

A  műveleteket 4 sec ho$s,zú, 2 msec-mal mintavételezett felvételekre vé
geztük. Az alapműveletek időigénye átlagban 1-2 perc/szeizmogram.

A  programkönyv az E LG I számítógépközpontjában rendelkezésre áll. *

*
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37* ábra: M IN S Z -3 2  számítógépen feldolgozott N 0 -5 0 /7 1  600% fedésű időszelvény 

Fig. 37 Ѵ Л  section N 0 -5 0 /7 1 (Computer Centre, 600% stack)

Puc. 37. Временной разрез по профилю № 5с/71 (обработка на Э В М , перекрытые па 
600%)
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38. ábra. Minicentrumon feldolgozott N o - $ c / j i  600% fedésű időszelvény 

Fig. 38 Ѵ Л  section N 0 -50 /7 1 (minicentre, 600% stack)

P u c. 38. Временной разрез по профилю  № 5c f71 (обработ ка на миницентре, перекрытые 
на 600% )
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39- ábra: A  37, ábrán bemutatott időszelvény időben változó szűrés után 

Fig. 39 T bc V A  section of Fig. 37 after time-varying filtering

Puc. 39. Временной разрезу представленный na puc. 37, после проведения фшльтрации, 
изменяюіиейся во времени
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40. ábra: A  37. ábrán bemutatott időszelvény dekonvolúció után 

Fig. 40 T he V A  section o f Fig. 37 after deconvolution

Fuc. 40. Временной разрез, представленный на рис. 37 после проведения деконволюции
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A  korábbi évek műszer kút at ás áriak eredményeként az S D T -i típusú szeiz
mikus digitális terepi felvevő berendezés már 1970-ben elkészült. Ez a műszer 
a digitális berendezések minden lényeges elvi, áramköri követelményeit ki
elégíti, azonban néhány fő paramétere (dinamika-tartomány, zajszint, az erősí
tésszabályozás módja, a mágneses jelrögzítés néhány jellemzője) és részben 
második generációs építési rendszere, szükségessé tette a további korszerű
sítést.

1971-ben az S D T -i tip. berendezést sikeresen alkalmaztuk a nyírségi 
területen folytatott ‘kutatásainknál és a tapasztalatok felhasználásával meg
indítottuk egy korszerűbb digitális szeizmikus műszertípus kidolgozását. Ezt 
a munkát az év folyamán két fő irányban végeztük.

Kutató, fejlesztő tevékenységünk egyik fő irányaként (I), nemzetközi 
együttműködés keretében, a szeizmikus berendezés néhány részegységének 
(az erősítésszabályozás rendszere, multiplexer, A D  konverter, terepi vissza
játszás, rádiós lövési rendszer) kidolgozását végeztük. Elkészült az ELG I 
által kidolgozandó áramköri egységek kísérleti példánya. Ezeket az egysége
ket három alkalommal összekapcsoltuk a kooperációban fejlesztett többi 
részegységgel (előerősítő, mágnesszalagos egység a hozzátartozó „logikával” ) 
és az így összeállított berendezést laboratóriumi, majd terepi vizsgálatoknak 
vetettük alá. A  teljes terepi műszer alapvető paramétereiben megfelelt a 
kitűzött specifikációnak (csatornánkénti erősítésszabályozás, kis torzítás, nagy 
dinamikatartomány). A  bemenetre számított zajszint még nem éri el a ki
tűzött követelményt (0,1 juV).

A  hazai fejlesztésben készülő áramkörök építési rendszere megfelel a kor
szerű „harmadik generációs” elektronika követelményeinek.

Az összekapcsolt egységekkel a terepi méréseket november-december fo
lyamán végeztük. A  mérések a kísérleti berendezés rendeltetésszerű műkö
dését igazolták.

A  korszerű szeizmikus berendezés kidolgozására irányuló tevékenységünk 
másik fő irányát (II) egy kisebb követelményű reflexiós-refrakciós digitális 
szeizmikus berendezés fejlesztése keretében végzett munkánk jelentette. En
nek a munkának a célja, hogy a jövő évben korszerű, harmadik generációs 
berendezést tudjunk adni hegyvidéki szilárd ásványi nyersanyagkutatásaink
hoz. A z 1971. évi fejlesztés célkitűzése az előerősítő és szűrőáramkörök, az 
egyenáramú motorokkal működő és 21 sávos jelrögzítésre alkalmas mágnes
szalagos egység, valamint a központi vezérlő és ellenőrző áramkörök tökéle
tesítése volt.

Az előerősítő és szűrőáramkörök fejlesztési munkáit befejeztük, a kitűzött 
specifikáció, a 10 Hz alatti frekvenciasávban mért harmonikus torzítás kivé
telével (ez a torzításérték 9 Hz-en az előírt 0,2% helyett 0,3-0,5%) teljesült,
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a 24 csatornás crősítőrendszer kísérleti példánya elkészült és laboratóriumban 
be is mértük.

A  központi vezérlő- és ellenőrző egység fejlesztési munkáit befejeztük, a 
megtervezett rendszer (formátum, felvétel, vezérlés, deformátum, demul
tiplexer, lejátszás vezérlés) kísérleti példánya elkészült és laboratóriumi be
mérése megtörtént.

A z elkészült műszeregységekből a teljes szeizmikus berendezés építésére 
ezután kerül sor.

A z 1971. évi fejlesztés eredményei megteremtették a korszerű digitális 
szeizmikus berendezés nemzetközi kooperációra, vagy hazai lehetőségeinkre 
támaszkodó előállításának alapvető műszaki-tudományos feltételeit. A  speci
fikáció részleteit egyelőre részben szabadalmi, részben kooperációs okok 
miatt nem közöljük, de a műszaki dokumentáció illetékesek számára az 
Intézetben rendelkezésre áll.

A z új szeizmikus műszerek kidolgozására irányuló tevékenységünk har
madik témacsoportja a mérnökszeizmikus műszerfejlesztés. Ebben a téma
csoportban indítottuk el az összegezéses elven működő mérnökszeizmikus 
műszer fejlesztését. A  munka célja, hogy a kismélységű kutatások- számára 
az összegezéses elv jel/'zaj viszonyt növelő hatását kihasználva, digitális kis
berendezést készítsünk és ezzel egyidejűleg a rövid ismétlődési idejű perio
dikus rezgéskeltés feltételeit megteremtsük. A  műszerfejlesztés első fázisa
ként készülő berendezés 24 csatornás jelrögzítő elektronikát, mágnesszalagos 
tárolót, a felvételek elkészítéséhez szükséges vezérlő rendszert, lejátszó elekt
ronikát (AD konverter, összeadó, tároló, kiíró áramkörök) és regisztrálót 
tartalmaz.

A  munka eredményeképpen elkészült a teljes rendszer áramköri tervezése 
és a felvételek készítéséhez szükséges vezérlő-rendszer, amelyet laboratórium
ban bemértünk. A  megoldás még nem tekinthető véglegesnek, e^ért sem 
specifikációt, sem pedig elvi vázlatot egyelőre nem közlünk, de az eddig elért 
eredmények dokumentációja illetékeseknek rendelkezésére áll.

Az új rezgéskeltő eljárás kidolgozásának első eredményeként az alapkísér
letek elvégzése után elkészült a rakétaelvet alkalmazó megoldás 3 minta- 
példánya és a használathoz szükséges technológiai utasítás. A  berendezés és 
a módszer szabadalmi eljárás alatt áll.
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