
2.1 SZEIZMIKUS MÓDSZER- ÉS MŰSZERKUTATÁS

2.1.1 A felszínközeli lazaréteg felülvágó hatásának vizsgálata 
vibroszeiz sekélykutatásban *

Kis mélységek (100-200 m) szeizmikus kutatásánál legfontosabb követelmény 
a nagy vertikális és horizontális felbontás, azonban az ilyen mélységek kutatása csak 
a kisebb ráfordítást igénylő felszíni források alkalmazásával oldható meg gazdaságo
san. A felszíni források egyik problémája, hogy a forrás által gerjesztett jel kétszer 
halad át a felszínközeli fellazult összleten, melynek frekvencia-szelektív abszorpciós 
hatása igen erős felülvágó hatást gyakorol a szeizmikus jelekre. Ennek eredménye
képpen a jelek spektruma az alacsonyabb frekvenciákra korlátozódik, s így romlik 
a mérés vertikális felbontóképessége.

A kőzetek rugalmas energiát elnyelő tulajdonsága több fizikai paraméterrel jel
lemezhető. Leggyakrabban alkalmazott paraméterek a csillapodási együttható (a), 
illetve а minőségi tényező (Q). A csillapodási tényező meghatározásának számos 
módszere ismeretes. Ezek közül legmegbízhatóbb a VSP mérések első beérkezéseiből, 
az amplitúdó spektrumok hányadosa alapján történő számítási eljárás. Legyen 
A(f, 0) a forrásfüggvény amplitúdó spektruma, A(f, H)  a H  mélységben észlelt jel 
amplitúdóspektruma. Homogén közegre a H  mélységben észlelt jel amplitúdó spekt
ruma a forrásfüggvény amplitúdó spektrumával a következőképpen fejezhető k i:

ahol K  — a geometriai szóródást tartalmazó állandó, a(f)  — a közeg rugalmatlan
ságát jellemző csillapodási tényező. Vízszintesen rétegzett közeg esetében a K  tar
talmazza a rétegsor reflektivitásának hatását is, a (f)  pedig а rétegsort jellemző effek- 
tív érték.

Az abszorpciós együttható számos vizsgálat szerint a szeizmikus frekvenciasáv
ban (5-500 Hz) a frekvencia lineáris függvénye:

k  — a csillapodási együttható frekvenciától független része, Q — dimenzió nélküli 
minőségi faktor, V — a hullámterjedési sebesség az adott közegben. Az (1) egyenlet
ből a(f)  kifejezhető az egyenlet logaritmálása után:

* Gombár L.t György L.

(1)

(2)
ahol
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(3)

A (2) egyenlettel összevetve

k f  =  — — In — ^  ^  + Const. (4)
Я  Л(/, 0)

itt feltételeztük, hogy a rétegsor reflektivitása nem függ a frekvenciától. így az ampli
túdó spektrumok hányadosának logaritmusa k iránytangensű egyenest ad a frekvencia 
függvényében, amelynek segítségével a (2) egyenlettel kiszámíthatjuk Q-t. A minőségi 
faktor értéke fiatal, laza üledékre általában g= 5-50 , idősebb, kompaktált kőzetekben 
0=50-500 közötti érték.

A felszínközeli, különböző vastagságú lazaréteg felülvágó hatásának vizsgálatára 
kísérleti mérést végeztünk egy nagyon változékony topográfiájú területen, ahol a laza
réteg vastagsága is erősen ingadozott. A terepi mérést Failing Y-1100 CB típusú 
nagyfrekvenciás teljesítményszabályzó egységgel ellátott vibrátorral, DFS-V felvevő
műszerrel (1 ms-os mintavétellel) és Cs-2502 korrelátorral végeztük. A K-l/87 mód
szertani szeizmikus szelvény mentén négy ponton, 50-55 m-es fúrt lyukakban, falhoz 
szorított VSP szondával észleltük a P-hullámokat 50 m-tol, 10 m-es lépésközönként. 
A vibrátort a lyukszájtól 10 m-re helyeztük el. A szonda jele mellett külön érzékelők
kel figyeltük és regisztráltuk a vibrátor alaplapjának és a reaktív tömegnek a jelét, 
valamint a két gyorsulásjelnek a tömegekkel súlyozott összegét, mely a vibrátor által 
a talajra gyakorolt erőt (earth force) adja meg. Ez a jel tekinthető a forrás jelének.

A mérést 40-200 Hz frekvenciatartományt átfogó lineáris, 16 s hosszú (52. ábra), 
illetve a 40-200 Hz-es tartományt átfogó, a 190-200 Hz-es tartományt erősen ki
emelő, nem lineáris vibrojellel végeztük (53. ábra). A 54. és 55. ábrán bemutatunk 
néhányat a különböző mélységben regisztrált jelek amplitúdó spektrumai közül, vas
tag (15 m), illetve vékony (5 m) lazaréteg esetében. Látható a 100 Hz fölötti frekven
ciakomponensek amplitúdójának csökkenése, ami különösen nagy mértékű a vastag 
lazaréteggel fedett mérési helyen. A jelek spektruma egy keskeny sávra szűkül, s a 
spektrum domináns frekvenciája 80-100 Hz körüli érték.

A spektrumhányadosok logaritmusa a 80-160 Hz-es tartományban általában jól 
kiegyenlíthető egy egyenessel (56. ábra). Az értékek helyenkénti túl nagy szórását 
a 170-200 Hz-es tartományban valószínűleg az okozza, hogy ott a spektrum nem a 
jel komponenseit, hanem csak a zajokat tartalmazza. A spektrumhányadosok mód
szerével, különböző felszíni viszonyok mellett, meghatározott elnyelődési paraméterek 
értékeit a IV. táblázat mutatja. A meghatározott k és Q értékek ún. effektív értékek, 
melyek a felszíntől a szonda mélységéig terjedő összletet jellemzik. A 10-20 m-es 
mélységben mért adatokat azonban alapvetően a felszíni lazaréteg hatása befolyá
solja. Ennek alapján a lazaréteg A:^l-3-10“3 [1/m/Hz] és 2-2,5 értékekkel jel
lemezhető. A lazaréteg alatti konszolidálódott, oligocén korú homokokra, agyagokra 
az effektív értékekből számítható A:^l,5-10"4 [1/m/Hz], 10-15, azaz egy nagy
ságrenddel kisebb a csillapodás, mint a lazarétegben. 15 m vastag lazaréteg esetében 
pl. a 200 Hz -es bemenő jelek már a réteg talpánál 18-20 dB-lel csillapodnak, a 80-100 
Hz körüli domináns frekvenciához képest. Ilyen mértékű felülvágó hatást pedig nem 
lehet a nagy frekvenciákat erősen kiemelő, nem lineáris frekvenciamenetű bemenő
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52. ábra. A vibrátor által kibocsátott 
jelek normált amplitúdó 
spektrumai 40-200 Hz-es li
neáris vibrojel esetében 

a — a földerő jele; b — a reaktív tömeg 
jele; c — az alaplap jele; d — a referenciajel

Fig. 52. Normalized amplitude spectra 
of vibrator signals for a 
40-200 Hz linear sweep 

a—earth force signal; b—signal of the reac
tive mass; c—signal of the base plate: d— 
reference signal

Puc. 52. Нормированные ампли
тудные спектры сигналов 
от вибратора при линей- 
ном вибросигнале 40-200 
гц:

а — сигнал, передаваемый почве; b — сиг- 
нал от реактивной массы; с — сигнал от 
опорной плиты; d — основной сигнал

53. ábra. А vibrátor által kibocsátott 
jelek normált amplitúdó 
spektrumai f ( t )=40+160 
[l-(//16)3/2] frekvencia menetű 
nem lineáris vibrojel esetében

Jelmagyarázat, mint az 52. ábráé

Fig. 53. Normalized amplitude spectra 
of vibrator signals for the 
non-linear sweep of f ( t )  = 
40+160[l-(//16)3/2] frequency 
function

Legend as in Fig. 52

Puc. 53. Нормированные ампли
тудные спектры сигналов 
от вибратора при нели- 
нейном вибросигнале с 
частотой

f ( t ) =  40+ 160 [1 — (í/16)3/2]
условные обозначения — на рис. 52.



54. ábra. A VSP szondával regisztrált 
első beérkezések normált amp
litúdó spektrumai 15 m vas
tag felszíni lazaréteg mellett, 
különböző mélységekben 

a — 20 m; b — 40 m; c — 56 m

Fig. 54. Normalized amplitude spectra 
of the first arrivals recorded 
by a VSP sonde in various 
depths for a low-velocity layer 
of 15 m thickness 

a—20 m; b—40 m; c—56 m

Puc. 54. Нормированные ампли
тудные спектры первых 
вступлений, зарегистри- 
рованных зондом ВСП 
при мощности припо- 
верхностного рыхлого 
слоя в 15 м на различных 
глубинах

а — 20м ;Ь  — 4 0 м ;с  — 56 м

55. ábra. VSP szondával regisztrált első 
beérkezések normált amplitó- 
dó spektrumai 5 m vastag fel
színi lazaréteg mellett, külön
böző mélységekben 

a — 20 m; b — 40 m; c — 53 m

Fig. 55. Normalized amplitude spectra 
of the first arrivals recorded 
by a VSP sonde in various 
depths for a low-velocity layer 
of 5 m thickness 

a—20 m; b—40 m; c—53 m

Puc. 55. Нормированные ампли
тудные спектры первых 
вступлений, зарегистри- 
рованных зондом ВСП 
при мощности припо-
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56. ábra. Csillapodási együttható meghatározása a spektrumhányadosok logaritmu
sának módszerével

Fig. 56. Determination of the attenuation coefficient through the logarithm of the 
spectrum quotients

Puc. 56. Определение коэффициента затухания способом логарифмов от- 
ношений спектров

jelekkel sem kompenzálni, annak ellenére sem, hogy az általunk alkalmazott/= 4 0 +

frekvenciaváltozású vibrátorjel látszólag meredeken emeli ki a 190-

200 Hz-es tartományt 10 dB-lel, 53. ábra). A lyukban mért jel vastag lazaréteggel 
borított helyeken ugyanolyan lesz, mint a lineáris vibrojel esetében. Vékony lazaréteg 
mellett látható, hogy nem lineáris vibrojel használata esetén a szondajel valamivel 
gazdagabb magas frekvenciákban (57. ábra), mint a lineáris vibrojelnél. Tehát 3-4 
m-nél vastagabb lazaréteggel borított területeken nincs értelme a 160-180 Hz fölötti 
frekvenciák gerjesztésének még nem lineáris vibrojel típusokkal sem.

Ezt támasztja alá az 58. ábrán látható 40-240 Hz-es vibrojellel készült felvétel 
szűrővizsgálata, amelyen látható, hogy 140-150 Hz fölött már nincs koherens jel a 
felvételeken, a hanghullámokat kivéve.
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IV. táblázat. VSP méréssel meghatározott szeizmikus paraméterek 
№ — a mérési pont száma; d  — a lazaréteg vastagsága; VLVl — lazaréteg sebessége; Vgjy— kon
szolidált rétegben mért sebesség; h — szondamélység; V — átlagsebesség; kef j  — csillapodási 
együttható; Qeff  — minőségi faktor

57. ábra. A 65. ponton, 30 m mélység
ben regisztrált első beérkezé
sek normált amplitúdó spekt
rumai 7 m-es lazaréteg vastag
ság esetében

a — lineáris vibrojel; b — nem lineáris vib- 
rojel

Fig. 57. Normalized amplitude spectra 
of the first arrivals recorded 
at point 65, in a depth of 
30 m for an LVL thickness 
of 7 m

a —linear sweep; b—non-linear sweep
Puc. 57. Нормированные ампли

тудные спектры первых 
вступлений, зарегистри- 
рованных в пункте № 65 
при мощности припо- 
верхностного слоя
в 7 м на глубине 30 м 

а — линейный вибрсигнал; b — нелиней
ный вибросигнал
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58. ábra. 48-csatornás, 10 m- 
es geofonbázis közű 
felvétel szűrővizsgá
lata, 40-240 Hz-es 
lineáris gerjesztőjel 
esetén

Fig. 58. Filter test of a 48- 
channel record with 
10 m geophone base 
interval and a linear 
40-240 Hz sweep

Puc. 58. Фильтрация 48- 
канальной записи 
с шагом 10 м при 
линейном воз
буждающей сиг- 
нале 40-240 гц
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2.1.2 Mélyfúrások közötti térrészek vizsgálata nagy felbontóképességű, 
transzformált szeizmikus szelvények segítségével *

A hazai szénhidrogénbányászat az utóbbi időben egyre inkább igényli a már 
felkutatott kőolaj- és földgázmezők termelési stratégiájának felállításához a felszíni 
szeizmika és a mélyfúrási geofizika szolgáltatta információk együttes értelmezését. 
E feladat megoldásához a mélyfúrások adataival összevethető információtartalmú, 
„nagy részletességű” szeizmikus szelvényeket kell előállítani. Ez kettős feladatot 
jelent:

— egyrészt a szokásosnál nagyobb és egyenletesebb felbontást kell elérni, hogy 
a különböző korú kőzetekből álló tároló részekben egyaránt a mélyfúrási 
adatokkal összevethető információt kapjunk;

— másrészt a kinematikai jellemzők mellett (menetidők, sebességek) az akusz
tikus impedanciára és a dinamikus jellemzőkre is ki kell terjeszteni a vizsgálatot.

A magyarországi tároló összletek jellemző intervallum-sebességeire elvégeztük a 
felbontóképesség frekvenciafüggésének vizsgálatát. Ennek alapján a tárolók belső fel
építésének tanulmányozását lehetővé tevő nagy és közel egyenletes felbontást akkor 
kapunk, ha a szeizmikus szelvények frekvenciatartalmát kiterjesztjük az 50 Hz feletti 
tartományra. A mezőn belüli mérések kivitelezését és feldolgozását ennek figyelembe
vételével a „tárolóra célorientál tan” terveztük meg az egyik K-magyarországi szén
hidrogén-előforduláson .

A tárolót — amely 1800-2070 m mélységtartományban halmaztelepet tartal
maz — vékony miocén összlet és prekambriumi metamorf képződmények alkotják. 
A nagy felbontású mérés kivitelezése előtt egy kísérletsorozattal megvizsgáltuk, hogy 
a kőolaj- és földgázkutatásban megszokott, 10-50 Hz-nél magasabb frekvenciatar
tományú gerjesztő jel esetén kapunk-e kellő energiával beérkezést a tárolóról és 
annak belsejéből. Azt találtuk, hogy nem elegendő a nagy frekvenciák felé kiterjesz
teni a sávot, hanem a kis frekvenciák domináló hatásának leküzdése érdekében az 
alsó határfrekvenciát feljebb kell tolni. A kísérletek eredményeképpen a választott 
frekvenciasáv 18-92 Hz volt.

A feldolgozás során — amelyet az SzCSz-3 programrendszerrel végeztünk — a 
jelek nagyfrekvenciás tartalmának megőrzése volt a fő célunk. Ennek eredményeképp 
az időszelvények tartalmaznak az 50-70 Hz frekvenciasávban is jeleket. Ezek kieme
lésére 35-80 Hz sávban is megszűrtük a szelvényeket. Ezáltal a vékony, 0-100 m 
között változó vastagságú, miocén összlet térképezése is lehetővé vált. Az elsődleges 
porozitású miocén, és a másodlagos porozitású, breccsásodott prekambriumi összlet 
elválasztásával, továbbá a prekambriumon belül az olaj-víz fázishatár kimutatásával 
(59. ábra) — úgy gondoljuk, — hogy elősegítettük a tároló jobb megismerését. 
Számos megállapításunkat az azóta mélyített fúrások igazolták.

A munka második szakaszában kezdtük meg a szeizmikus jelek dinamikai vizs
gálatát, valamint a szeizmikus és mélyfúrási geofizikai adatok integrálásához a szeiz
mikus szelvény pszeudoakusztikus transzformációját. Ezektől várható, hogy közvet
len információt nyerünk a rétegtartalomról és a tároló belső szerkezetéről. Az idő
szelvények Hilbert transzformáltjaiból készített pillanatnyi amplitúdószelvényt kom
bináltuk a pillanatnyi fázisszelvénnyel. A pillanatnyi amplitúdót színezéssel, a pilla
natnyi fázist a fél hullámalak fekete-fehér megjelenítésével ábrázoltuk. A Ga-6/86 
szelvényen a 3000-5200 közötti kiemelt metamorf tároló középső szakasza amplitúdó
maximummal jelentkezik, jelezvén az alsó-pannóniai és a prekambriumi kristályos
* Szulyovszky I. (GKV), Albu /., Ján váriné Kántor I., Pápa A., Tímár Z.
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59. ábra. Egyesített, migrált pillanatnyi amplitúdó és pillanatnyi fázis szelvény (Ga- 
6/86 részlete)

Pt — prekambriumi metamorfit; víz — olaj-víz fázishatár; M — szarmata vagy idősebb miocén 
összlet; Pl i — alsó-pannóniai mészmárga

Fig. 59. Combined migrated time section of instantaneous amplitude and instan
taneous phase (part of Ga-6/86)

Pt—pre-Cambrian metamorphites; viz—oil-water phase boundary; M—Sarmatian or older Mio
cene formation; Pli—Lower Pannonian limey marl

Puc. 59. Временной разрез объединенные мгновенных амплитуд и мгно- 
венных фаз (фрагмент Ga-6/86) с миграцией

Pt -докембрийские метаморфиты, víz—водо-нефтяная фазовая граница, М—сарматские 
и более дверние миоценовые отложения, Р1, нижнепаннонский известковый мергель
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Fig. 60. Combined migrated time section of instantaneous amplitude and instan
taneous phase (part of Ga-3/86). Notations as in Fig. 59

Puc. 60. Временной разрез объединенных мгновенных амплитуд и мгно- 
венных фаз (фрагмент Ga-3/86) с миграцией. Условные обозначе- 
ния как на рис. 59.

60. ábra. Egyesített, migrált pillanatnyi amplitúdó és pillanatnyi fázis szelvény
(Ga-3/86 részlete). Jelölések mint az 59. ábrán



kőzetek közötti nagy sebesség-ugrást. A szárnyakon foltokban fellépő ugrásszerű 
amplitúdócsökkenés idős vetőkhöz kötődő breccsásodott kőzettömegeket valószínű- 
sít. Ebből arra következtethetünk, hogy másodlagos porozitású, repedezett metamorf 
tároló esetében az amplitúdócsökkenés a porozitás növekedésével hozható kapcso
latba (az agyagosság mértékének meghatározása további vizsgálatokat igényel).

A Ga-3 szelvényt a 60. ábrán mutatjuk be. Ezen volt lehetőségünk a pillanatnyi 
fázisszelvénynek az amplitúdótól független értelmezést adni. A vonal bemutatott 
szakaszára eső három mélyfúrásból az Sz-15-ben a GKV VSP-mérést végzett 710 m 
és 1990 m között. A feldolgozott szeizmogram és a felszíni mérés migrált időszelvé
nyének összehasonlításából, 7 ms-os időkorrekcióval, a legjellemzőbb jelalakok azo
nos helyzetbe kerültek. így a VSP adta lehetőségek — litológiai azonosítás és réteg
sebesség adatok — átvihetők voltak a szeizmikus szelvénybe. A tároló tetőhöz fázis
maximum volt kapcsolható, ezáltal — az amplitúdómenettől függetlenül — a tároló 
tető követhető a szelvény mentén.

A mélyfúrási adatok és a szeizmikus időszelvény integrált értelmezését, a fúrási 
adatok korrelálását, valamint a mélységadatok pontosabb időbe való transzformálá
sát az akusztikus karotázs szelvény kalibrálásával érhetjük el. Az Sz-15-ben 1940 m 
és 2145 m között akusztikus szelvényezést végzett a KV (Szolnok), 1500 m és 1940 m 
között pedig más mélyfúrási geofizikai szelvényekből, a KISS programrendszerrel, 
akusztikus szelvényt szintetizált. Az így előállított „akusztikus” szelvényt, t0 időre 
transzformáltuk, majd kalibráltuk a szeizmikus szelvényhez, az előzőleg kalibrált 
VSP adatok felhasználásával. Ezáltal lehetőség nyílt a mért szeizmikus és akusztikus, 
valamint az ezekből előállított szűrt, ill. transzformált csatornák összehasonlítására 
(61. ábra). A jelek esetleges időbeli egyeztetésével további sebességfüggvény-finomí- 
tást érhetünk el. Az így kalibrált akusztikus sebességgörbét a 60. ábrán — az Sz-15 
fúrás tengelyét 3500 m/s sebességértéknek véve — tüntettük fel.

A miocén gáztároló alsó szakasza (amely a szelvényben hirtelen sebességcsökke
néssel és amplitúdómaximummal jellemezhető) a fúrási adatok szerint környezetéhez 
képest megnövekedett porozitású homokkő. Ezt az értelmezést a szeizmikus jellem
zők alapján a fúrások közötti térrészbe extrapolálhatjuk: a hasonló amplitúdóanomá
liák feltehetően jó porozitású gáztárolókat jelölnek ki.

A kutak közötti térrészek vizsgálata teljesebbé tehető a pszeudosebesség szelvé
nyek előállításával. Erre mutatjuk be példaként a Ga-4 vonal egyik szakaszát, amely 
a Ga-3 vonallal csaknem párhuzamosan, attól D-re kb. 600-800 m-re található. 
A 62. ábrán a pillanatnyi amplitúdó és pillanatnyi fázis együttes szelvényét, a 63. 
ábrán a rekurzív inverzióval készült relatív, a 64. ábrán pedig az abszolút pszeudo
sebesség szelvényváltozatot szemléltetjük. Mindegyik változaton feltüntettük az 
akusztikus mérésből származó, illesztett sebességgörbéket is. Az abszolút pszeudo
sebesség szelvény (64. ábra) tartalmazza a VSP adatokból és a szeizmikus sebesség
vizsgálatokból származó intervallumsebesség értékeket, azaz a „vastagréteg-modellt” .

A fúrások között egy jelentős kiterjedésű kiemelkedés mutatkozik. A pillanatnyi 
amplitúdó szelvényen (62. ábra) e kiemelkedést tagoló vetők amplitúdócsökkenéssel 
jelentkeznek. A kiemelt prekambriumi aljzat sebességanomáliái esetleges belső brecs- 
csásodott zónákkal vannak kapcsolatban. A fedő összletben az 1,4-1,5 s időtarto
mányban az alsó-pannóniai kis sebességű agyagok, agyagmárgák közötti homokkő- 
és aleurittestek pozitív sebesség anomáliákkal azonosíthatók. Az Sz-45 és Sz-31 fúrás 
között két 10-17 m vastagságú homokkő-aleurit réteg korrelálható. Felismerhető, 
hogy ezek nem összefüggő rétegek, hanem elkülönült homokkőtestek, amelyek né
melyike gáztároló is lehet.
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61. ábra. Az Sz-15 mélyfúrás környezetének szeizmikus-akusztikus analízise 
1-5 — a fúrás környezetének migrált szeizmikus csatornái; 6 — 1-5 átlaga; 7 — szintetikus 
szeizmogram; 8 — szűrt szintetikus csatorna; 9 — impulzuscsatorna; 10 — akusztikus sebesség
csatorna; 11 — szeizmikus jellel konvolált sebességcsatorna; 12 — szeizmikus pszeudosebesség 
csatorna (13-17 átlaga); 13-17 — 1-5 migrált szeizmikus csatornák pszeudosebesség transzfor- 
má ltjai

Fig. 61. Seismic-acoustic analysis of the surroundings of well Sz-15 
1-5—migrated seismic traces of the surroundings of the well; 6—average of 1-5; 7—synthetic 
seismogram; 8—filtered synthetic seismogram; 9—impulse seismogram; 10—acoustic velocity 
trace; 11—velocity trace convolved with a seismic wavelet; 12—seismic pseudo velocity trace 
(average of 13-17); 13-17—pseudo velocity transforms of migrated seismic traces 1-5

Puc. 61. Сейсмо-акустический анализ окрестностей скважины Sz-15:
1-5 — мигрированные сейсмические каналы в окрестностях скважины; 6 — среднее по 1-5; 
7 — синтетическая сейсмограмма; 8 — отфильтрованный синтетический канал; 9 — импульс
ный канал; 10 — канал акустических скоростей; 11 — канал скоростей, конвольвированных 
сейсмическим сигналом; 12 — каналы сейсмических псевдоскоростей (среднее по 13-17); 
13-17 — трансформанты псевдоскоростей мигрированных сейсмических каналов 1-5
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Fig. 62. Combined migrated time section of instantaneous amplitude and instan
taneous phase (part of Ga-4/86). Notations as in Fig. 59

Puc. 62. Временной разрез объединенных мгновенных амплитуд и мгно- 
венных фаз (фрагмент GA-4/86) с миграцией. Условные обозначе- 
ния как на рис. 59.

62. ábra. Egyesített, migrált pillanatnyi amplitúdó és pillanatnyi fázis szelvény
(Ga-4/86 részlete). Jelölések mint az 59. ábrán





Fig. 63. Relative pseudo velocity section (part of Ga-4/86). Notations as in Fig. 59

Puc. 63. Разрез относительных псевдоскоростей (фрагмент Ga-4/86). Ус
ловные обозначения как на рис. 59.

63. ábra. Relatív pszeudosebesség szelvény (Ga-4/86 részlete). Jelölések mint az 59.
ábrán





Fig. 64. Absolute pseudo velocity section (part of Ga-4/86). Notations as in Fig. 59

Puc. 64. Разрез абсолютных гісевдоскоростей (фрагмент Ga-4/86). Услов
ные обозначения как на рис. 59.

64. ábra. Abszolút pszeudosebesség szelvény (Ga-4/86 részlete). Jelölések mint az
59. ábrán



A bemutatott anyag egy megkezdett munka első fázisát képviseli. Mind a mód
szertani kutatás, mind a földtani értelmezés területén még igen sok tennivalónk van.

2.1.3 Kompakciós vizsgálatok*

Több hasznosítható ásványi nyersanyag, de mindenekelőtt a szénhidrogének 
képződésének és felhalmozódásának legfontosabb területei a nagy vastagságú üledé
kes képződményekkel kitöltött medencék. A medencekutatás korszerű módszereit 
alkalmazó medenceanalízis célja, hogy geológiai, geofizikai és geokémiai adatok 
együttes elemzésével a medencét és az üledékösszlet mai belső szerkezetét létrehozó 
folyamatokat időben és térben rekonstruálja. A medenceanalízis során kitüntetett 
szerepük van a reflexiós szeizmikus adatoknak, mert a medence szerkezeti jellemzőit 
és makrosztratigráfiai viszonyait döntő mértékben szeizmikus szelvények értelmezé
sével ismerhetjük meg. Megvan annak az elvi lehetősége is, hogy szeizmikus adatok 
alapján felvilágosítást kapjunk olyan alapvető további paraméterekről, mint a poro- 
zitás, rétegnyomás és az ezek által meghatározott folyadékáramlás. Meghatározható 
ezen adatoknak a paleoadatrendszere is.

1986- ban az ÉLTE TTK Geofizikai Tanszékének kutatócsoportja tanulmányt 
készített, amely magában foglalja:

— a témához kapcsolódó alapfogalmak és összefüggések ismertetését,
— az üledékek kompakciójának általános elméletét,
— a porozitás- és nyomásszelvények előállításának elméletét,
— a rétegsor egydimenziós dekompakciójának közelítő algoritmusát.
A feladatok megoldásához kidolgozandó eljárások blokkvázlatát a 65. ábra mu

tatja. A vázlat egy szeizmikus feldolgozási rendszerbe illeszthető műveletsorozatot 
tartalmaz. A szeizmikus to(x) összegszelvényből indulunk ki, amelyből előállítjuk az 
akusztikus impedanciát ábrázoló pszeudoakusztikus (PÁK) szelvényt. A P-hullám 
sebességértékeket a közeg sűrűségeloszlásának ismeretében számolhatjuk. Az algo
ritmus lényeges része, hogy a PÁK csatornák számításakor mellékfeltételként figye
lembe vesszük a sebességanalízis eredményeit. A pórusfolyadékban és a kőzetváz 
anyagában ismertnek tételezve fel a longitudinális hullám terjedési sebességét, a PÁK 
szelvényből előállíthatjuk a porozitás szelvényt. A porozitás-mélység függvényből 
pedig kiszámítható a pórusnyomás mélységtől való függése. A porozitás szelvény 
egyúttal bemenet lehet az egy-, illetve kétdimenziós dekompakció számára.

1987- ben együttműködési szerződés keretében részletesen kidolgoztuk a PÁK, 
a porozitás és a nyomás szelvények előállításának algoritmusait és megvalósítottuk 
számítógépes programjait. Kidolgoztunk egy egyszerűsített egydimenziós dekompak- 
ciós eljárást is, és beillesztettük az SzCSz-3 feldolgozó programrendszerbe. A PÁK 
szelvények számításának alapgondolata szerint a í0(x) szeizmikus időszelvény ampli
túdó adatait — megfelelő előfeldolgozás után — a {c,} reflexiós együtthatók becslé
sének fogadjuk el. Az előfeldolgozás fontos lépése, hogy a szeizmikus csatorna, s így 
a visszaállított akusztikus impedancia ne legyen sávkorlátozott. Ezt a csatorna spekt
rumának autoregresszív kiterjesztésével érhetjük el [ V e r m e s  M. 1986: Akusztikus 
impedancia becslése szeizmikus csatornák spektrumának extrapolációjával. Magyar 
Geofizika, 27, 3-4, pp. 92-123]. Az extrapolációnál a szeizmikus csatorna kiválasz
tott szakaszának frekvenciatartománybeli sávszélességét megnöveljük. Eközben arra 
törekszünk, hogy a kiterjesztéssel minél kevesebb idegen információt vigyünk-be az

* Horváth F., Vermes M. (ELTE), Petrovies I., Sípos J., Tímár Z. (ELGI)
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adatrendszerbe. A kiterjesztést az eredeti spektrum jellegének fenntartásával hajtjuk 
végre. Az így kapott {ej} reflexiós együtthatósorozatból a

l g ( ^ i ) = 2 2 c J
y=i

összefüggés alapján kapjuk az akusztikus impedanciát, ahol: £k = QkVk a A>adik réteg 
akusztikus impedanciája (q* a sűrűség, Vk a sebesség). Az impedanciagörbe át kell, 
hogy haladjon a sebességanalízisből számított pontokon. Ezt a spektrum kiterjesztés

65. ábra. Mai és egykori porozitás- és nyomásszelvények szeizmikus szelvényekből 
való előállításának blokkvázlata

1 — íoCx) összegszelvény; 2 — spektrum kiterjesztése; 3 — pszeudoakusztikus szelvény; 4 — 
porozitás szelvény; 5 — nyomás szelvény; 6 — paleoporozitás szelvény, 2D dekompakció; 
7 — paleonyomás szelvény; 8 — sebességanalízis eredménye, sűrűségtrend; 9 — mélység-kor 
függvény; V\(z) — folyadék sebesség-mélység függvény; Vm(z) — kőzetmátrix sebesség-mélység 
függvény; Qf— a folyadéksűrűsége; Qm — a kőzetmátrix sűrűsége; а(Ф) — effektív feszültség- 
porozitás függvény; #(Ф) — permeabilitás-porozitás függvény

Fig. 65. Block diagram of the software system of creating present and palaeo poro
sity and pressure sections from seismic time sections 

Vf(z)—velocity-depth function for pore fluid; Vm(z)—velocity-depth function for rock matrix; 
Qy—fluid density; Qm—rock matrix density; а(Ф)—effective stress-porosity function; K(Ф)—per
meability-porosity function

Puc. 65. Блок-схема создания современных и древних пористости и давле- 
ния по сейсмическим разрезам

1 профиль суммы t0{x); 2 — рашсирение спектра: 3 —  псевдоакустический профиль; 4  
профиль пористости; 5 — профиль давления; 6 — профиль палеопористости, двумерная 
декомпакция; 7 — профиль палеодавления; 8 — результаты анализа скоростей, тренд плот
ностей ; 9 — зависимость глубина-возраст; Vf(z) — зависимость глубина-скорость для жидко
сти; Ѵт(г) — зависимость глубина-скорость для породного каркаса ;q/  — плотность жидко
сти; Qm — плотность породного каркаса; а  ) — зависимость эффективное напряжение-по- 
ристость; К(Ф) — зависимость проницаемость-пористость
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66. ábra. Időszelvény részlet

Fig. 66. Part of a time section

Puc. 66. Фрагмент временного разреза



67. ábra. Spektrumkiterjesztés utáni időszelvény részlet 

Fig. 67. Part of a time section after spectrum extension 

Puc. 67. Фрагмент временного разреза после расширения спектра





Fig. 68. Part of an absolute pseudo acoustic section. The colour scale with the velo
city values can be seen on the left-hand side of the figure [unit: m/s)

Puc. 68. Фрагмент разреза абсолютного псевдоакустического каротажа; 
в левой части видна шкала цветов со значениями скоростей в м/с

68. ábra. Abszolút pszeudoakusztikus karotázs szelvény részlet. Az ábra bal oldalán
a színskála látható a sebességértékekkel (egység: m/s]





Fig. 69. Part of a porosity section. The colour scale with the porosity values can be 
seen one the left-hand side of the figure (unit: per cent)

Puc. 69. Фрагмент профиля пористости; в левой части видна шкала цветов 
со значениями пористости в %%

69. ábra. Porozitás szelvény részlet. Az ábra bal oldalán a színskála látható a porozitás
értékekkel (egység: százalék)



A porozitást a karotázs értelmezésben használt

1 1-Ф
V ~ V f +  v m

Wyllie-féle összefüggéssel határozzuk meg. А V hullámterjedési sebességet a PÁK 
szelvényből vesszük. Vf  és Vm a pórusfolyadék, illetve a kőzetmátrix anyagában 
terjedő longitudinális hullám sebessége, Ф a keresett porozitás. A nyomás meghatá
rozásakor az üledékek statikus egyensúlyát leíró Terzaghi-féle egyenletből indu
lunk ki:

p(z) =  S(z)+a(z)

ahol p(z) a pórusfolyadékok nyomása a mélység függvényében, S(z) a rétegterhelés 
(a z magasságú kőzetoszlop teljes nyomása), a(z) a kőzetvázban ébredő effektív 
feszültség. Ez az egyenlet végül egy differenciálegyenlet megoldásához vezet.

A következőkben a megvalósított programrendszer működését gyakorlati példá
kon mutatjuk be. A 66. ábrán látható egy időszelvény részlet. Ez képezi eljárásaink 
kiinduló adatrendszerét. A 67. ábrán mutatjuk be a kiterjesztett spektrumú csatornák 
sorozatát. Nyolc sebességértéket adtunk meg a kiterjesztés pontosságának javításá
hoz. A 68. ábra a PÁK szelvényt ábrázolja. A színezés a sebességértékek alapján 
történt. A sebességértékeket konstans sűrűség feltételezésével számítottuk. A sebes
ségre kalibrált színskálát az ábra bal oldalán láthatjuk. A 69. ábra a számított poro
zitás szelvényt mutatja. A számításhoz az idézett Wyllie-féle összefüggést használtuk. 
A színskálát a százalékos porozitás értékekre kalibráltuk.

További feladataink: a 65. ábrán látható blokkvázlat még nem kidolgozott ele
meinek megvalósítása, éspedig a paleoporozitás és a paleonyomás meghatározása a 
Terzaghi-egyenlet alapján. Természetesen az eddig kidolgozott eljárásokat is, de főleg 
az újabb eljárásokkal együtt, sok szeizmikus szelvényen, egy egész területen ki kell 
próbálni, megismerni a különböző paraméterek hatását, a rendszer érzékenységét 
ezekre.
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2.1.4 Interaktív geofizikai munkahely kifejlesztése*

Az ELGI-ben folyó fejlesztési program célja egy grafikus munkaállomás létre
hozása a szeizmikus értelmezés elősegítésére. A fejlesztés szovjet kooperációban egy
idejűleg halad gépi (hardver) és programrendszer (szoftver) vonalon.

A fejlesztés jelen stádiumában a munkaállomás (IAGM-I) a következő rész
egységekből áll:

— Z80 központi processzor,
— 2 Mbyte operatív memória,
— 2 db 86 Mbyte-os Winchester lemeztároló; az egyiken 30 db 2 Mbyte adat

mennyiségű 2D időszelvény tárolható, míg a másikon maximum 256 x 256 x 512 
adatból álló 3D anyag,

— 2 db színes monitor, felbontásuk: 850x512 képpont. Az egyiken különböző 
képmanipulációkat lehet végezni, a másikra összehasonlítás végett képet 
lehet átmásolni,

— fekete/fehér monitor; operátor konzol,
— GITA-11 digitalizáló egység manuális szint bejelölésre és menüvezérlésre; ré

szei: a grafikus tábla, a leolvasó tekercs és a kezelőpult,
— klaviatúra menüvezérlésre.

A rendszerhez kapcsolt R -l 1 számítógéppel kétirányú szeizmikus adat-, ill. grafikus 
információátadásra van mód. A munkahely önálló, az R -l 1-től független működését 
egy, a munkahellyel együtt szállítható IBM-PC/AT számítógép és a hozzá kapcsolt 
mágnesszalagos egység biztosítja. Az IBM-PC/AT és a munkahely között szeizmikus 
adat- és paraméter oda- és visszaadásra van mód.

A szeizmikus képmegjelenítés úgy történik, hogy az egyes képpontokban az adott 
mintavétel amplitúdójához rendelt színértéket látjuk, és egy függőleges pontsor egy 
szeizmikus csatornának felel meg. A színválaszték 4096 színből áll, ebből egyszerre 
maximálisan 64 szín látható. A 70. ábrán lévő nagyegyházi szeizmikus szelvény meg
jelenítése a leírt módon, 16 osztású színskálával történt. A negatív maximális ampli
túdók egy adott tartománya a színskála felső színével -  jelen esetben fehér színnel -  
jelenik meg, amely az adott skálázás mellett, erős reflexiók esetén gyakorlatilag a fél 
fázis összes mintavételét magába foglalja. A pozitív maximális amplitúdók tartomá
nyában ugyanez a helyzet a skála legalsó színével, a bordó színnel. így a színezés 
egy csatornán belüli fokozatossága csak a gyengébb reflexióknál látható.

A programrendszer menü felépítésű. A fekete/fehér monitorról készült fényképen 
(71. ábra) látható a feldolgozó menürendszereket tartalmazó főmenü; ezek mind
egyike további almenüket tartalmaz. A főmenü csúcsán a rendszert inicializáló menü
rendszervan. Alatta egy szelekciót biztosító menü látható, ahonnan 3 különböző irányba 
lehet továbbhaladni. A „Computer Transfer and Communication” menüág a rend
szerhez kapcsolt IBM-PC/AT vagy R -ll  számítógéppel az oda-vissza átadást teszi 
lehetővé, a „System Test, Maintenance, Test Patterns” menüág a rendszer tesztelésére 
szolgál, a „Local Mode Processing of Stored Data” menüág pedig a Winchester mág
neslemezeken tárolt szeizmikus anyagokon végezhető műveleteket foglalja magába. 
Ezen belül választható a „2D Transfer between Display and Winchester” menü, 
amellyel 2D anyagot lehet beolvasni a képernyőre és elmenteni a mágneslemezre. 
A „3D Transfer from Winchester into Display” menüág a 3D anyag felhozatalát 
végzi a mágneslemezről a képernyőre. A „Display Parameter Set-up” menüágon a

* Horváth F., Kaszás M., Kiss J., D. Lőrinci K., Rácz I., Széphelyi E., Zsadányi É.
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vizsgált kép paramétereit lehet beállítani, ill. változtatni (színek, dinamikatartomány, 
skálaválasztás, ablakozás a képernyőnél nagyobb méretű szelvényben képernyő mé
retű ablakkal), a „Geophysical Image Processing” a geofizikai képfeldolgozás menü
ága, amely különböző képmanipulációs eljárásokat, jelölési, feliratozási lehetőségeket 
tartalmaz. Ennek almenüit a fekete/fehér monitorról készült fénykép alapján a 72. 
ábra mutatja. System

77. ábra. Az interaktív munkahely főmenüje az egyes feldolgozási fázisokat végző 
menürendszerekkel

Fig. 71. Main menu of the interactive workstation with the menus performing the 
processing

Puc. 71. Главное меню интерактивной станции с системами основных ме
ню по отдельно взятым фазам обработки

А geofizikai képfeldolgozás funkciói а következők: а „Markers” blokkból víz
szintes vonal, függőleges vonal, pontként megjelenő kurzor hívható. A kurzor ak
tuális pozícióját a képernyő tetején látjuk számokkal kijelezve. A ROI eljárással pon
tonként vízszintesen és függőlegesen lehet rajzolni a képernyőre. (Ha botkormányt 
csatlakoztatunk a rendszerhez, akkor a ROI alkalmazásával bármilyen irányban 
lehet rajzolni.) A „Text” funkcióval szöveget lehet felírni a képernyőre. A szöveg 
8 alfanumerikus karakterből állhat, s a „Text window” blokkban jelenik meg be
gépeléskor. A „Graph table” paranccsal a digitalizáló egység aktivizálódik, ahol a 
leolvasó tekercs grafikus táblán történő mozgatásával manuálisan lehet rajzolni a 
képernyőre (szintvonal követés, vető berajzolás, karotázs szelvények felvitele).
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72. ábra. A főmenü geofizikai képfeldolgozás ágának almenüi
Fig. 72. Sub-menus of the geophysical image processing branch of the main menu

Puc. 72. Подменю ветви обработки геофизических изображений главного 
меню

А „Clear point” és „Clear field” funkciókkal a felrajzolt grafikus információ (szöveg, 
vonalak) törölhető, alkalmat adva a javításra. Az „Object” blokkban változtatható 
méretű és helyzetű kör és négyzet kijelölése végezhető el, amelyekre a később emlí
tendő funkciónál van szükség. A számok az oldalhosszat, ill. a sugarat jelentik kép
pontban megadva. A „Filters” blokk hívásával 3-féle szűrésből lehet választani. 
A „Gauss” és „Laplace” átlagoló szűrés, a „Contour” élszűrés. A „GEO Color” 
blokk parancsaival az amplitúdó szerint színezett szelvényt más paraméterek szerinti 
színezéssel is meg lehet jeleníteni. A blokk első funkcióját választva előjel szerint 
színezett képet kapunk, a másodikat választva frekvencia, míg a harmadik maximális 
amplitúdó szerint színezett képet eredményez (73. ábra). A maximális amplitúdó 
szerinti színezés abban különbözik a szeizmikus kép eredeti megjelenítési módjától 
(70. ábra), hogy az adott félfázis (pozitív, ill. negatív fázis) az abban a félfázisban 
fellépő maximális amplitúdó színével szerepel. így a szeizmikus csatornának meg
felelő függőleges pontsorozat szakaszossá válik, hiszen az egy félfázisba eső minta
vételi helyek azonos színnel jelennek meg. Ez a színezési mód megkönnyíti a határ-
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70. ábra. Szeizmikus időszelvény megjelenítés a munkahelyen — amplitúdó szerint 
színezett kép (NSZ-1/80 szelvény)

Fig. 70. Seismic time section displayed on the workstation coloured according to 
amplitude (section NSZ-1/80)

Puc. 70. Визуализация сейсмического временного разреза в поамплитуд- 
ной раскраске (разрез NSZ-1/80)

73. ábra. А 70. ábrán bemutatott szelvény maximális amplitúdó szerinti színezéssel 
Fig. 73. Time section of Fig. 70, coloured according to maximum amplitude
Puc. 73. Визуализация временного разреза на рис. 70 в раскраске по макси- 

мальным амплитудам

74. ábra. Három egymás mellé másolt sík (2 függőleges és 1 vízszintes) amplitúdó
szerinti színezéssel megjelenítve (a szovjet CGE 3D szeizmikus anyaga)

Fig. 74. Open cube (three planes—2 vertical and 1 horizontal—placed next to each 
other) coloured according to amplitude (3D seismic material of the Soviet 
CGE)

Puc. 74. Визуализация трех плоскостей рядом друг с другом (двух верти- 
кальных и одной горизонтальной) в поамплитудной раскраске 
(материал трехмерной сейсморазведки ЦГЭ СССР)

75. ábra. А 74. ábrán látható három sík axonometrikus ábrázolása, amplitúdó sze
rinti színezéssel. A két szint bejelölése automatikus szintkövetéssel történt

Fig. 75. Corner cube (axonometric view of the three planes of Fig. 74) coloured ac
cording to amplitude. The two horizons were marked by means of auto
matic picking

Puc. 75. Аксонометрическое изображение трех плоскостей рис. 74 в по
амплитудной раскраске; два горизонта были намечены путем 
автоматическою прослеживания горизонтов

76. ábra. Hat sík axonometrikus ábrázolása „szék” formában 

Fig. 76. Chair (axonometric view of six planes)

Puc. 76. Аксонометрическое изображение шести плоскостей в виде «сту
ла»

77. ábra. 4 ms-ként egymást követő időmetszetek a 75. ábrán AH-val jelölt határ
felületről, Gauss-féle átlagoló szűréssel

Fig. 77. Time slices in a succession of 4 ms from the horizon marked by AH  in 
Fig. 75, smoothed by Gaussian averaging filter

Puc. 77. Временные срезы граничной поверхности АН  рис. 75 через 4 мс 
с гауссовской усредняющей фильтрацией



felületek mentén az amplitúdónagyság változásának nyomonkövetését. A különböző 
tulajdonságok szerint színezett képek létrehozása egyszerű képfeldolgozási algorit
musok szerint történik (nem Hilbert transzformáció!).

A „Statistics” blokk „Density profile” parancsával a „Markers” blokkból hív
ható függőleges vagy vízszintes vonal mentén ki lehet rajzoltatni a jelintenzitást. 
Ez függőleges vonal esetében az adott csatorna amplitúdóinak jelalakos megjeleníté
sét eredményezi. A „Histogram” funkció az „Object” blokkban kijelölhető zárt 
görbékre, vagy a teljes szelvényre amplitúdóeloszlást számít, amelyet grafikusan jele
nít meg, a középértéket és szórást számszerűleg is megadja. Ennek alapján lehet 
beállítani a megjelenítés paramétereit a szelvény megfelelő dinamikatartományára. 
A „Search” eljárással lehet elvégezni az automatikus szintbejelölést. Vízszintes vagy 
függőleges irányban végig lehet követni bármelyik fázist. Az „Enlarge” blokk funk
cióival nagyítani lehet vízszintesen vagy függőlegesen vagy mindkét irányban. A na
gyítás 2 hatványai szerint középpontosan történik, egymás után korlátlan számban 
ismételhetően, a képpontok között lineáris interpolációval.

A „Geomark” blokk segítségével lehet a grafikus információkat megjeleníteni 
és tárolni. A „Reference” paranccsal a szelvény azonosító adatait lehet felvinni a 
képernyőre. Megjeleníthető a szelvény mágneslemezen tárolt fejléce, és egy számokkal 
ellátott azonosító rács, ahol vízszintesen a csatornasorszámok, függőlegesen az idő
értékek szerepelnek. A grafikus információ megjelenítésére 6 bit áll rendelkezésre. 
Ebből 2 az ún. munkabit (W, F), ha tárolni akarjuk tartalmukat, akkor át kell 
másolni a TW, ТВ, M l, MO jelzésű bitek valamelyikére, vagy ezek kombinációira. 
Az „Overlay CTRL” paranccsal a felsorolt 6 bit bármelyike engedélyezhető vagy 
letiltható. (Letiltáskor a bit tartalma megmarad, csak nem látszik.) A 72. ábra bal 
sarkában lévő „Overlay” blokkban az engedélyezett bitek inverz kijelzéssel szerepel
nek. Az „Overlay color” az egyes bitek vagy bitkombinációk színezésére használható. 
Mivel a bitkombinációk is önálló színnel rendelkeznek, összesen 15 különböző színű 
jelölést lehet megjeleníteni. Az „Over, to Image” a munkabitekből a fent említett 
4 bitbe másol, az „Image to Over.” pedig ugyanezt visszafelé teszi lehetővé. A 4 bit 
tartalmát el lehet tárolni a Winchester mágneslemezen, 3D anyagnál a szintbejelölés 
automatikusan átjelölődik a keresztszelvényekre is. A „Clear Overlay”-vel az egyes 
bitek tartalma törölhető. A „Mapping” funkció térbeli anyagnál használható. Az idő
metszeteken végzett bejelöléseket egy velük párhuzamos síkra vetíti, s azok egymástól 
eltérő színnel jelennek meg szintvonalas ábraként.

A térbeli adattömbben a főmenü „3D Transfer from Winchester into Display” 
jelzésű menüágának almenüi segítségével lehet tájékozódni. Bármelyik főirányú sík 
megjeleníthető önmagában vagy egymással kombináltan is. Az adattömbbe 4 külön
böző irányból nézhetünk be, s 3 sík összemásolása esetén a 3 sík (2 függőleges és 
1 vízszintes) egymás mellé kiterített formában (74. ábra) vagy axonometrikusan (75. 
ábra) ábrázolható.

A 75. ábrán az AH  és BH-\al jelzett két szintet automatikus szintkövetéssel 
jelöltük be. Lehetőség van arra is, hogy a képernyőn lévő szelvénnyel párhuzamos 
szelvényeket egymás utáni gyors lapozással megjelenítsük. Ha 3 egymásra merőleges 
szelvény van a képernyőn (74., 75. ábra), akkor a két függőleges szelvény közül a bal 
oldali szelvénnyel párhuzamosak hívhatók fel gyors egymásutánban a képernyőre. 
A 76. ábrán látható ún. „szék” képkombinációval egyszerre 6 síkot jeleníthetünk 
meg. Ekkor a 3 alapsíkon belül 3 tetszőleges sorszámú síkkal határolt téglatest lát
ható. Emellett egymást követő időmetszeteket egymás mellett elhelyezve is lehet
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vizsgálni. Erre mutat példát a 77. ábra. Ezek az időmetszetek a 75. ábrán AH  val 
jelzett felső határfelületről készültek. A bemutatott 3D anyag a Szovjetunióban ké
szült, a CGE mérésének eredménye.

A térbeli adattömbben való vizsgálódás lehetőségei az általános geológiai kép 
kialakítását gyorsítják meg, a leírt szintbejelölési és átjelölési lehetőségek pedig a 
felületek gyors korrelációjával a részletes szerkezeti értelmezést segítik elő. Az LAGM-T 
a térbeli szeizmikus anyag értelmezését jelentős mértékben megkönnyíti. A tovább
fejlesztés iránya a 2D szeizmikus időszelvény hálózat interaktív értelmezési lehetősé
geinek a megteremtése.
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