
2.1 SZEIZMIKUS MÓDSZER- ÉS MŰSZERKUTATÁS*

A szeizmikus és számítástechnikai módszer- és műszerkutatás 1980. évi 
említésre méltó eredményei:

1. vibroszeiz mérési metodika kialakítása a Mecsekben, topográfiailag erő- 
sen tagolt területen;

2. bányabeli szeizmikus mérések telephullám-modelljének meghatározása és 
az „átvilágításos” mérési eredmények számítógépes kiértékelése;

3. kéreg- és felsőköpeny-szerkezet kimutatása Biharkeresztestől É-ra és a 
Dunántúli-középhegységben;

4. SD—20 szeizmikus berendezés alapkiépítésének elkészítése;
5. óceáni adatgyűjtő'-, feldolgozó és navigációs rendszer kifejlesztése;
6. sekélyreflexiós kísérletek ESS—01 műszerrel, kis mélységű bauxit- és szén

kutatás elősegítésére.

1. 1980-ban vibroszeiz eljárással módszertani kísérleti méréseket végeztünk 
a Mecsek É-i peremén elterülő, gazdaságilag igen fontos „liász feketekőszén 
kutatási területen”, amelynek szeizmikus kutatása igen nehéz feladatot jelent. 
A hegyvidéki jellegű terület teljes egészében erdővel fedett felszínét mély völ
gyek és meredek lejtők tagolják, földtani felépítését az erős tektonizáltság és a 
meredek dőlések jellemzik.

A terület felszínéből következően a mérési vonalakat csak a topográfiához 
és a területen már meglevő utakhoz lehetett illeszteni, így a görbe vonalú méré
sek, azaz az úgynevezett „slalom line” technikáját választottuk.

A mérési metodika kialakításánál figyelembe vettük a kutatási terület nagy
fokú tektonizáltságát, vagyis azt, hogy a kutatandó szintek várhatóan kis ho
rizontális kiterjedésű blokkokra vannak szabdalva. Ez a tény a horizontális 
felbontóképesség nagyfokú növelését tette szükségessé, amit a geofon-bázis- 
távolság megfelelően rövidre (10 m) választásával értünk el.

A 38. ábrán a mérések helyszínrajzát mutatjuk be. Látható, hogy külön nyom
vonalon fut a terítés, a vibropontok sora és az eredményszelvény vonatkoztatási 
vonala. A 39. ábrán a mérési eredmények illusztrálására a Va—1/80 időszel
vényt mutatjuk be.

* Albu L, Bodoky T., Kaszás M., Kovács B., Posgay K Ráner G.
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38. ábra. Mecseki vibroszeiz módszertani mérések helyszínrajza
1 — a terítés helye; 2 — az időszelvény vonatkozási helye; 3 — a vibropontok helye; 4 — 
korábbi szeizmikus vonalak

Fig. 38. Location map of the methodological VIBROSEIS® measurements in 
the Mecsek Mts.

1 — geophone spread; 2 — reference line of time section; 3 — vibrator points; 4 — previous 
seismic profiles

Puc. 38. План методических вибросейсмических работ в районе гор Мечек
1 — места установки; 2 — место приведения временного разреза; 3 — места возбужде- 
ний; 4 — ранее проведенные сейсмические профили
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39. ábra. Vibroszeiz „slalom line” időszelvény a Mecsekben.
A felső bejelölt szint a széntelepes összlet ( J M ,  az alsó az alap
hegység (7>) felszínét jelöli

Fig. 39. A VIBROSEIS® “slalom line” time section in the Mecsek Mts. The 
higher horizon denotes the top of the coal bearing formation ( /2 Лх), 
the lower one the basin floor (Tsr)

Puc. 39. Вибросейсмический временной разрез, обработанный по методу 
„слаломной линии” в районе гор Мечек.
Верхний горизонт соответствует угленосной толще (Jx hД  а ниж- 
ний — поверхности фундамента (Г3г)

А kísérleti szelvényeken jól követhető — a terület tördelt, blokkos jellegét 
jól tükröző — reflexiók vannak, viszonylag jó jel/zaj viszonnyal. A görbe vonalú 
mérés és a „slalom line” feldolgozás alkalmazása, amelyet a csehszlovák Geo- 
fyzika Brno vállalat végzett el, a korábbi mérésekhez viszonyítva (lásd ELGI 
1976. Évi Jelentése 1.7.2 pont) igen jelentős anyagminőségjavulást eredménye
zett.

2. Bányabeli szeizmikus kutatást — a Mecseki Szénbányákkal együttműködés
ben — két témakörben végeztünk. Első témánk a széntelepben haladó hullámok 
tulajdonságainak meghatározására irányult.

A hetvenes évek folyamán a fejlett szénbányászattal rendelkező országokban 
a széntelepekben kialakuló rugalmas diszperz csatornahullámokra alapozva 
új kutatómódszer fejlődött ki. A mélyművelésű szénbányák fokozottabb gépe
sítésével hazánkban is szükségessé vált ennek a bányabeli tektonika-kutató 
szeizmikus módszernek a bevezetése. Ezért a diszperz csatornahullámok vagyis
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az úgynevezett „telephullámok” vizsgálatára és a rájuk épülő módszer mérési 
módszertanának kifejlesztésére a Mecseki Szénbányák Kutatási Osztálya együtt
működési szerződést kötött az ELGI-vel.

A kutatások első lépéseként elemeztük a szakirodalomból ismert vizsgálati 
módszereket és végül a telephullámokkal kapcsolatban eddig még nem alkal
mazott numerikus modellezés mellett döntöttünk. A telephullámok numerikus 
modellezését egy harmadik együttműködő partnerrel, az MTA Számítástech
nikai és Automatizálási Kutató Intézetével közösen kezdtük el. A feladat a

02J
Q - ^ 2  =  М у + (Л +  ім) grad div s

rugalmas hullámokra vonatkozó vektor-egyenlet megoldása volt, a zavartalan 
illetve tektonikaiig zavart telepnek megfelelő határfeltételek mellett (g a sűrű
séget, s a részecske elmozdulás vek tort, t az időt, A és /л a Lamé-féle rugalmas- 
sági állandókat jelentik).

Megfelelően választva a koordináta rendszert, az s vektor komponenseire 
felírható parciális diífereciálegyenlet-rendszer két részre szeparálható: az SH 
vagy Love csatornahullámokat, illetve a P—SV vagy Rayleigh csatornahullá
mokat leíró differenciálegyenletekre. Az eddig elvégzett munka során elkészült 
mindkét komponensnek a zavartalan telepre, illetve a tetszőleges helyen, tet
szőleges dőléssel elhelyezett vetővel zavart telepre vonatkozó programrend
szere. A numerikus modellprogramok matematikailag a véges differenciák 
módszerén alapulnak.

Modellszámításainkra példaként a 40. ábra egy SH komponensre számolt 
modell egy „pillanatát” mutatja be. A modellen berajzoltuk a konstruktív 
interferenciában levő hullámfrontokat, amelyek jól szemléltetik a diszperz 
csatornahullámok szimmetrikus módjainak elméletileg levezethető interferen
ciaképét. A 41. ábra egy P—SV modell x komponensének egy „pillanatát” ábrá
zolja. Ezen a megfelelően választott dinamika következtében jól látszanak a 
P hullámfrontot megelőző refraktált hullámfrontok, amelyek a nagyobb terje
dési sebességekkel jellemzett külső kőzetekből törnek vissza a telepbe.

A Mecseki Szénbányákkal folytatott együttműködés másik fontos témája 
a Mecseki Szénbányák Kutatási Osztálya által kifejlesztett átvilágításos méré
sek számítógépes kiértékelésének kidolgozása volt.

A bányaművelés során megváltozó feszültségviszonyok (lazulás, átterhelő- 
dés) ismerete biztonsági és gazdaságossági okokból nagy fontosságú. Mivel a 
szeizmikus hullámok sebessége a földtani tényezőkön kívül a nyomástól is 
függ, a sebességmező két időpont közötti megváltozásának ismeretében követ
keztetni lehet a feszültségviszonyok alakulására.

Az átvilágítás-mérések eredményeinek feldolgozására iteratív programot 
fejlesztettünk ki. Az eljárás lényege: a program automatikusan addig módosít 
egy kiinduló sebességmezőt, míg a (geometriai optika alapján) számított és a
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mért első beérkezési idők eltérése — minden robbantópont-geofon párra — a 
mérési hibánál kisebbé válik. Az így meghatározott sebességmezőt tekintjük 
az átvilágított terület valódi sebességeloszlásának.

A 42. ábrán a módszer alkalmazásának egy példáját mutatjuk be. A vágatok 
között 9 hónapos különbséggel két mérés történt; a közben folyt művelést 
vonalkázással jelöltük. A szintvonalak a két időpontra meghatározott sebesség
mezők relatív különbségeit ábrázolják (%). Bejelöltük a számítási eredmények 
megbízhatósági határait is (a terület szélein a mérési elrendezés következtében 
túl kevés a sugárút). A sebességmező megváltozásai jól korrelálhatok a műve
léssel. A sebességnövekedés helye átterhelődés miatt megnövekedett nyomást, 
a sebességcsökkenés fellazulás következtében létrejött, csökkent nyomást jelent. 
(A jobb felső sarokban jelentkező fellazulás is egy közeli aláfejtés következ
ménye).

3. A szeizmikus földkéreg- és felsőköpeny vizsgálatokat az 1970-es években 
négy reflexiós módszerrel folytattuk.

a) Sebességszondázás reflexiós Dix módszerrel. A Karcag környéki és a 
KÉSZ—1 szelvénymenti eredményeket az 1979. Évi Jelentésben közöltük 
(45—51. oldal).

b) Mélyreflexiós közös mélységpontos szelvénymérést 1976-tól kezdve a 
fiatal üledékekben jelentkező mozgási zónát keresztező KÉSZ—1 vonal men
tén végeztünk. Az 1978. Évi Jelentésben (55—69. oldal) már közöltük a Bihar- 
keresztes—Hosszúpályi térségében húzódó vonal és a terepi mérés paraméte
reit, a feldolgozás menetét, valamint az időszelvény déli, 196°°-ig tartó szakaszát. 
Most a befejező északi szakaszával együtt a teljes szelvényt ismertetjük. A vo
nallal azt vizsgáltuk, hogy a mozgásokra utaló jelenségek a földkéreg mélyebb, 
és a felsőköpeny felső részén is jelentkeznek-e.

A 43. és 44. ábrákon bemutatott migrált, időben változó szűréssel, amplitúdó 
nagyság szerinti színezéssel készített időszelvények tetején a fiatal neogén üledé
kek medencealjzatát is feltüntettük. Jól látható, hogy a medencealjzat lefutá
sával ellenkező dőlésű a 8,4—9,2 s közötti, könnyen korrelálható Moho-disz- 
kontinuitás.

Egy másik jellegzetes felület 16 s körül figyelhető meg. A reflexiós beérkezések 
nyugodt, közel vízszintes rétegződésre utalnak. A sebességszondázás alapján 
ezt a 16 s körüli szintet az LVL tetejeként lehet értelmezni. A közölt szelvé
nyekből mélytörésekre lehet következtetni. A bejelölés szerint (amely egy lehet
séges változat) két törésvonal a medencealjzat süllyedésével hozható kapcso
latba és feltehetően a Moho-diszkontinuitás alatt az asztenoszféra tetejéig kö
vethető. Erre utal, hogy a Moho alatt a szelvény baloldali, D-i részén görbült 
határfelületek vannak. Az É-i oldalon a hullámkép kevésbé zavart. Ez arra 
enged következtetni, hogy az időszelvényen látható szerkezet horizontális fe
szültség hatására jött létre. Valószínű, hogy nyomás hatására a kéreg mereveb-

66





42. ábra. Bányaszeizmikus „átvilágítással” meghatározott sebességmezők szá
zalékos relatív különbségi térképe

1 — a mérések közötti időben folyt bányaművelés területe; 2 — a számítási eredmények meg
bízhatósági határa

Fig. 42. Percentage relative velocity deviation map determined by transmission 
method

1 — work-out between the two measurements; 2 — confidence limits

Puc. 42. Карта процентных относительных разностей скоростных полей, 
определенных при помощи сейсмического „просвечивания“ в 
шахте

1 — площадь разработки за промежуток между измерениями, 2 — предел надежности
результатов вычислений





43. ábra. KÉSZ— 1 földkéreg- és felsőköpenykutató szelvény migrálással és 
időben változó I szűréssel, amplitúdó szerinti színezéssel. A  legna
gyobb amplitúdót a piros, a legkisebbet a kék szín jelöli. Az egyes 
színsávok dinamikatartománya 12 dB. Az időben változó szűrés 
idő—frekvencia függvényét az 1978. Évi Jelentés 44. ábráján közöltük.

Fig. 43. KÉSZ— 1 crust- and upper mantle exploration time section after mi
gration and time-varying (I) filtering. Colours represent amplitudes: 
red= highest amplitude, blue= lowest amplitude. Amplitude steps 
between different colours: 12 dB (Frequency—time function of the TVF 
is given in Fig. 44 o f Annual Report, 1978)

Puc. 43. Временной разрез для изучения земной коры и верхней мантии 
KESZ— 1 с миграцией и меняющейся во времени фильтрацией (I) 
с окраской по величине амплитуд. Максимальная амплитуда по
казана красным цветом, минимальная — синним. Шаги амплитуд 
между отдельными полосами окраски составляют 12 дБ. Функция 
время-частота меняющейся во времени фильтрации приведена на 
Рис. 44 Годового отчета за 1978 г.





44. ábra. KÉSZ— 1 földkéreg- és felsők öpenykutató szelvény migrálással és 
időben változó Ц szűréssel, amplitúdó szerinti színezéssel. A  legna
gyobb amplitúdót a piros, a legkisebbet a kék szín jelöli. Az egyes 
színsávok dinamikatartománya 12 dB. Az időben változó szűrés idő—  
frekvencia függvényét az 1978. Évi Jelentés 44. ábráján közöltük.

Fig. 44. KÉSZ— 1 crust- and upper mantle exploration time section after mi
gration and time varying (II) filtering. Colours represent amplitudes: 
red=highest amplitude, b lue= low est amplitude. Amplitude steps 
between different colours: 12 dB. (Frequency —  time function o f  the 
TVF is given in Fig. 44 o f  Annual Report, 1978)

Puc. 44. Временной разрез для изучения земной коры и верхней мантии 
KESZ— 1 с миграцией и меняющейся во времени фильтрацией 
(II), с окраской по величине амплитуд. Максимальная амплитуда 
показана красным цветом, а минимальная —  синним. Шаги 
амплитуд между отдельными полосами окраски составляют 
12 дБ. Функция время-частота меняющейся во времени фильтра- 
ции приведена на Рис. 44 Годового отчета за 1978 г.



ben, a felsőköpeny pedig képlékenyebben viselkedik, s így alakult ki — az idő
szelvény bal oldali részén — a felsőköpeny gyűrődéses képe felett a kéreg suga
ras töréses szerkezete.

Igen érdekes, hogy az időszelvény leghatározottabb, legélesebb szintjei — a 
Moho-diszkontinuitás és az asztenoszféra tetejeként értelmezett szint — nem 
korrelálnak az általános szerkezeti képpel. A kép úgy is értelmezhető, hogy e két 
jelentős határfelület eltérő tulajdonságú a többi reflexiós szinttől. Az is elkép
zelhető, hogy az itt meghatározott helyzetük később alakult ki, mint a többié 
és e kettő helyzete megváltozik, ha környezetük főbb fizikai-kémiai paraméterei 
(hőáram, nyomás, gáztartalom) megváltoznak.

A két különböző időben változó szűréssel készült időszelvényen a Moho- 
diszkontinuitás jellege jelentősen különbözik. E jelenségre, amely további vizs
gálatra szorul, már az említett 1978. Évi Jelentésben is felhívtuk a figyelmet. 
Egyik lehetséséges magyarázatát a következőkben látjuk. Korábbi hazai, és 
külföldi eredményekből arra lehet következtetni, hogy a Moho-diszkontinui
tás környéke lamellás, vékony réteges felépítésű. Úgy véljük, hogy a lamellá- 
zódás kapcsolatban van a Moho-diszkontinuitás átalakulásával. Pl. ha a kör
nyezet fő fizikai-kémiai paraméterei tektonikus mozgások következtében meg
változnak, a kőzet elveszti stabilitását a diszkontinuitás környékén. Ha a kőzet
szerkezetben levő átalakuláshoz szükséges nagy időtartományt is figyelembe 
vesszük, akkor az instabil zónák belsejében a lamellás, vagy réteges szerkezet 
kialakulását a kéreg átrendeződésével lehet magyarázni. Az átrendeződési álla
pot szerint a mélységben is változó sebességű (grádiens) rétegek alakulhattak 
ki, melyek térben és időben változhatnak. Ilyen feltételek esetén az instabil zóna 
képének változását különböző sávszűrések alkalmazása esetén a lamellákról 
származó reflexiók interferenciájaként lehet értelmezni.

c) Szélesszögű reflexiós harántszelvényezés. A robbantás ill. az észlelés két 
megfelelő távolságú párhuzamos vonalon történik, így a kritikus szög közelében 
visszaverődő hullámokat regisztrálunk a Moho-diszkontinuitásról.

A Dunántúli-középhegységben kéregkutatásra a felszíni nehézségek miatt 
ezt az eljárást alkalmaztuk. Előnye, hogy nem kell magán a hegységen keresztül 
fektetni az észlelési és robbantási vonalat, azok kedvezőbb domborzati és fel
színi viszonyú területen haladhatnak. Három robbantóponton (4 1 250, 59 850, 
93400) ellenőrző hosszirányú mérést is végeztünk, elsősorban sebességmeghatá
rozás céljára.

A terepi paraméterek a következők voltak: A két szelvény közti távolság 
60 km, az észlelési vonalon a csatornák távolsága 200 m, a töltetnagyság 300 kg. 
A szelvények menti domborzati hatásból, valamint a triász medencét kitöltő 
üledékvastagság változásból eredő korrekciószámítást, mint statikus korrek
ciómeghatározást tekintettük. Ugyancsak meghatároztuk az eltérő hullám- 
utakból eredő dinamikus korrekcióhatást. A korrekciók után 1-szeres időszel
vényt kaptunk a középvonalra vonatkozóan.
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d) Mélyreflexiók megfigyelése egyéb célú közös mélységpontos reflexiós ku
tatás során. A regisztrálási idő 10 s-ig való megnövelésével a kéreg mélyebb sza
kaszaiból és a Moho-diszkontinuitásról jövő reflexiókat sikerült regisztrál
nunk.

A terepi paraméterek az adott kutatási feladathoz alkalmazkodnak. így ka
pott anyagokat ismertettünk az 1977. Évi Jelentésünk 34—41. oldalán és az 
1978. Évi Jelentésünk 31—35. oldalán.

Az összes reflexiós- és refrakciós mérés során kapott adatok felhasználá
sával pontosítottuk a magyarországi Moho-mélységtérképet (45. ábra). A tér
kép a Dunántúli-középhegység területén négy vonal alapján több részletet 
tartalmaz, mint Magyarország más részén. Az eredmények alapján a legvasta
gabb kéregrész az ÉNy-i Bakony alatt tételezhető fel.

4. 1980-ban befejeztük az ELGI—VEB Geophysik Leipzig kooperációban 
folytatott, mikrogéppel vezérelt szeizmikus berendezés alapkiépítésének fejlesz
tési munkáit és megépült a berendezés prototípus szintű példánya. A 46. ábrán 
bemutatott blokkvázlat tükrözi azt a fejlesztési koncepciót, amely — követve 
a korszerű műszerépítési elveket — megteremti a moduláris bővítés lehetőségét. 
A berendezés 48 csatornás alapkiépítése robbantásos rezgéskeltés mellett 2 és

45. ábra. A Mohorovicié-diszkontinuitás mélységtérképe

Fig. 45. Contour map of Mohorovicié discontinuity

Puc. 45. Карта глубины залегания поверхности Мохоровичича
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4 ms-os mintavételezésű, de 24 felvevő csatorna esetén a mintavételezés kiter
jeszthető 1 ms-ra is.

Az időosztásos összegező egység, amely később terepi korrelátorral egészít
hető ki, lehetővé teszi a berendezés használatát a dinoseis ill. vibroseis felszíni 
rezgéskeltőkkel végzett szeizmikus kutatásra.

Az analóg erősítőkből, multiplexerből, digitális erősítésszabályozóból, A/D 
konverterből és terepi visszajátszóból kialakított ún. szeizmikus adatgyűjtő 
rendszer megfelelő illesztéssel ellátva összekapcsolható az M051 mikroszámító
gépen kívül R—10 ill. R—11 miniszámítógépekkel is és ebben az esetben a

46. ábra. SD-20 mikrogéppel vezérelt szeizmikus berendezés blokkvázlata

Fig. 46. Schematic sketch of SD-20 microcomputer-controlled seismic equip
ment

Puc. 46. Блок-схема сейсморазведочной аппаратуры, управляемой микро- 
ЭВМ типа SD-20
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Videoton—ELGI együttműködés keretében gyártott tengerkutató szeizmikus 
rendszerek az adatgyűjtés funkcióját is elvégzik az egyidejű számítógépes elő- 
feldolgozás mellett. Egy óceánkutató hajóra telepített számítógépes rendszer 
részeként az ELGI 1980-ban elkészítette az SDA—1 típusú adatgyűjtő első 
gyártmányszintű példányát is. Az SD—20 típusú berendezés alapkiépítésének 
prototípusa 1981-től rendszeres terepi munkában vesz részt.

5. Az OMFB—GKNT közötti kisszámítógépes együttműködési egyezmény 
keretében az OMFB segítségével oceanológiai kutatóhajók többprocesszoros 
számítástechnikai rendszerét fejlesztettük ki 1976—79 között a VIDEOTON 
R—10 számítógépére alapozva. A rendszer célja: oceanológiai kutatóhajók 
fedélzeti automatikus adatgyűjtő-feldolgozó feladatainak ellátása. A számító
komplexumnak biztosítania kell a kísérleti adatok betáplálását, feldolgozását 
(real-time előfeldolgozását), tárolását, megjelenítését, a mérőeszközök munká
jának vezérlését. A hajókat kifejezetten hosszú (5—12 hónapos), kikötés nél
küli utakra tervezik, ezért a rendszerek megbízhatóságának (és a tartalék egy
ségek számának) a szokásos felhasználók eseténél nagyobbnak kell lennie.

A teljes rendszer három nagyobb — egymással kapcsolatban levő — kvázi 
rázásálló processzorból és azok perifériáiból áll (lásd a 47. ábra blokksémáját). 
Az I. processzor fő feladata geofizikai (elsősorban szeizmikus) és egyes nagy 
feldolgozási igényű hidrofizikai jellemzők (pl. turbulencia) mérése, adatainak 
rögzítése és real-time előfeldolgozása. A II. processzor nagy számú (több száz) 
hidrofizikai érzékelő adatainak tárolását, feldolgozását, megjelenítését végzi. 
A III. processzor navigációs célokra szolgál és vezérli a többi mérőkomplexumot.

47. ábra. Oceanológiai kutatóhajókra telepíthető többprocesszoros adat
gyűjtő és feldolgozó rendszer

Fig. 47. On-board multiprocessor oceanographic data-acquisition and process
ing system

1 — processor, 32 k words; 2 — memory bus extension; 3 — 8-channel DMA; 4 — periph
eral bus; 5 — R-10/R-10 interface; 6 — magnetic tape control; 7 — disc control; 8 — real
time control; 9 — display control; 10 — line-printer control; 11 — punched-tape station -f 
control; 12 — console +  control; 13 — ESR adapter; 14 — decimal arithmetics; 15 — hard
ware multiplication/division; 16 — floating point arithmetics; 17 — plotter control; 18 — 
special processor; 19 — magnetic tape drive; 20 — disc; 21 — display; 22 — plotter; 23 — na
vigation

Puc. 47. Многопроцессорная аппаратура для сбора и обработки данных, 
устанавливаемая на океанологических исследовательских судах

I — процессор, 32 кслова; 2 — расширение запоминающего устройства; 3 — 8-каналь
ный DMA (непосредственный доступ к памяти); 4 — устройство сопряжения с пери- 
ферийными устройствами; 5 — интерфейс ЕС-10/ЕС-10; 6 — управление магнит
ной лентой; 7 — управление диском; 8 — управление режимом реального масштаба 
времени; 9 — управление дисплеем; 10 — печатающее устройство с управлением;
II — перфоратор лент с управлением; 12 — консоль с управлением; 13 — приставка 
для ЭВМ ЕС; 14 — десятичная арифметика; 15 — умножение-деление, проволочные 
схемы; 16 — арифметика с плавающей запятой; 17 — управление плоттером; 18 — 
специализированный процессор; 19 — магнитная лента; 20 — диск; 21 — устройство для 
представления данных; 22 — плоттер; 23 — навигация
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Első — nem teljes konfigurációjú — rendszerünket 1978-ban szállítottuk be
tanulási célra, a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának.

6. A sekélyreflexiós szeizmikus kutatásban új lehetőségeket nyitott az 
ESS—01—24 berendezés, amelyet a KGST INTERGEOTECHNIKA együtt
működés keretében fejlesztettünk ki. A műszerrel 1980-ban több területen foly
tattunk kísérleteket. A 48. ábrán látható időszelvényt bauxitkutatási területen 
(Csordakút közelében) mértük. A mérések során az energiakeltés kézzel 
fúrt sekély lyukakban, 5 db gyutaccsal történt. A szeizmométer bázisköz és 
a geofoncsoport hossza 5 m volt, 40 Hz-es vertikális geofonokat használtunk. 
A szelvény háromszoros fedéssel, középlövéses észlelési rendszerrel, 0,5 ms 
mintavételezési idővel készült. Az alulvágó szűrő áteresztő frekvenciája 72 Hz, 
meredeksége 24 dB/oktáv. A dinamikus korrekciót 2000 m/s állandó sebesség
gel számítottuk. A feldolgozás során 100—200 Hz-es sávszűrést használtunk.

A kísérlet biztató. Az időszelvényben már 50 ms-nál láthatók az első korre
lálható reflexiók (eocén felszín sárgásbarnával jelölve). A triász felszínről szár
mazó reflexiók (lila színnel jelölve) jó energiájúak és ez lehetővé teszi kis mély
ségben is a bauxitfekü tektonizáltságának kutatását.
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Fig. 48. Shallow-reflection bauxite exploration time section Csűr—1/80 (Csor
dakút region). Band-pass filter: 100—200 Hz

Puc. 48. Временной разрез (Csűr — 1/80, полученный в результате изу- 
чения мелких горизонтов по МОВ для разведки боксита в районе 
с. Чордакут
Фильтрация: 100—200 Гц

48. ábra. Csűr— 1/80 bauxitkutató sekélyreflexiós időszelvény C sordakút k ö r
nyékéről
Szűrés: 100—200 Hz


