
2.1 SZEIZMIKUS MÓDSZER- ÉS MÜSZERKUTATÁS

2.1.1 Dőlő határfelületre vonatkozó normálkorrekció (DMO) és összegzés 
előtti migráció (PSM)*

A nem nulla észlelési távolságú szelvény nulla észlelési távolságú szelvénybe 
transzformálásához az NMO eljárás csak vízszintes határfelület, laterálisán nem 
változó sebességfüggvény és a mélységhez viszonyítva kis észlelési távolság 
esetén ad jó megoldást. Bonyolult határfelületek és erős laterális sebességválto
zás esetén egyéb transzformációs eljárásokra is szükség van. Ezért kidolgoztuk 
a DMO és a PSM eljárást. A következőkben a kifejlesztett eljárások szükséges
ségét és helyét adjuk meg a szeizmikus feldolgozás folyamatában. Csak a 
szempontunkból lényeges eljárásokkal foglalkozunk.

A hagyományos feldolgozás folyamata:
— közös középpont szerint gyűjtés
— sebességanalízis
— NMO
— stacking
— migráció

Az NMO-t V/cos 6> sebességfüggvénnyel hajtjuk végre, ahol: V a legkisebb 
négyzetes (rms) sebesség, Ѳ pedig a visszaverő felület dőlésszöge.

A 72. ábrán mutatjuk be a fellépő problémákat. Egy adott közös közép
pontnál és időnél az A pontról visszaverődő jeleket Ѳ A sebességgel
összegezzük, a B pontról azonos időben beérkező VJcos Ѳв sebességgel korri
gált jelekkel. Ha k /̂cosé)  ̂jelentősen különbözik VJcos <9B-től, az összegzésnél 
probléma lép fel. Ha VA közel azonos k̂ -vel és csak a dőlésszögek különböznek 
a DMO eljárás teljesen megoldja a problémát. Ugyanis ez az eljárás eltünteti 
a dőlés hatását a stacking sebességből. DMO után mindkét pontról visszaverő
dő jelet ugyanazzal a sebességgel kell összegezni, s ez a sebesség megfelelő a 
migrációhoz is.
Ekkor a feldolgozás folyamata a következő:

— NMO
— közös észlelési távolság szerinti gyűjtés
— DMO
— inverz NMO
— közös középpont szerinti gyűjtés

* Sípos J.
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— sebességanalízis
— NMO (dőlésfüggetlen sebességfüggvénnyel)
— stacking
— migráció

A DMO eljárás eredményét a következő differenciálegyenlet megoldása adja:

ahol P (x, h, t) = a mért közös észlelési távolságú szelvény NMO után, 
x  = a közös középpont koordinátája, 

h = az észlelési távolság fele,
/ = az idő.

A megoldás = P (x, 0, t) a nulla észlelési távolságú szelvény. A megoldást a 
véges differenciák módszerével hajtottuk végre.

72. ábra. Összegzési probléma különböző dőlésű visszaverő felületek esetén. 
és VB, illetve ѲА és Ѳв az A és Boldali sebesség, illetve dőlésszög

Fig. 72. Stacking problems of reflector of varying dip. VA, VB and , Ѳв are 
velocities and dip angles on sides A and B, respectively

Puc. 72. Проблема суммирования в случае отражающих границ с различ
ными наклонами: ѴАи Ѵв, ѲАи Ѳв — скорость и угол падения на 
стороне А или В

Nagy laterális és vertikális sebességváltozás esetén VA nagyon különbözhet 
VB-től. Ekkor a terjedési utak különböznek az és pontról visszaverődő 
események között. A DMO ekkor nem oldja meg a problémát. Sőt a DMO 
utáni összegzés még rosszabb minőségű is lehet mint a hagyományos, ha 
VJcos ѲA és KB/cos Ѳв közötti különbség kisebb mint a és közötti. 
Ebben az esetben a PSM eljárást kell alkalmazni VA, illetve VB sebességgel. 
Ekkor a feldolgozás folyamata a következően alakul:
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— NMO
— közös észlelési távolság szerinti gyűjtés
— PSM 1. lépése
— közös középpont szerinti gyűjtés
— inverz NMO
— sebességanalízis
— NMO
— PSM 2. lépése
— stacking.

A PSM megoldását a következő két differenciálegyenlet megoldása adja:

ahol: r = a kétszeres terjedési idő (a mélységkoordinátának felel meg)
t = terjedési idő

jt = a közös középpont koordinátája

ahol: V= V{x, r) az rms sebesség
2 h = az észlelési távolság 

P(x, t, x) — ahullámtér
P(т = 0, t, x) = egy közös észlelési távolságú szelvény NMO korrekció után 

P(z, t=0,x) = a differenciálegyenlet megoldása
A második differenciálegyenlet:

VV2
P z t t +  4 P x x t ~  P xx z  =  0 ,

ahol: z = a mélységkoordináta 
P(z, t, x)= a hullámtér 

P(z, í=0, x) = a megoldás (PSM eredménye).
Az első lépésben a különböző észlelési távolságú szelvényeket nulla észlelési 
távolságú szelvényekbe transzformáljuk. A második lépésben a nulla észlelési 
távolságú szelvényeket migráljuk és ezután végrehajtjuk az összegzést. Tehát a 
második lépés bemenetét az első lépés kimenete adja. Az eljárás átviteli tulaj
donságait az úgynevezett „egy jel” modell bemenet alkalmazásával tanulmá
nyozhatjuk. Az „egy jel” modell: a szelvény mentén, egy csatornán bizonyos 
időpontokban elhelyezett elemi jelek (Ricker-wavelet) összessége. A modellt a
73. ábrán mutatjuk be, a jeleket 100 ms-onként helyeztük el. A 74. ábrán 

láthatjuk a PSM első lépésének eredményét ( V= 3000 m/s, = 800 m, 12,5).
A 75. ábrán bemutatjuk a DMO eljárás eredményét. Az eljárás eredménye 
hasonló a PSM eljárás első lépésének eredményéhez. A DMO eljárásnak jobb 
a jel/zaj viszonya, viszont kisebb dőlésszögtartományra ad eredményt.
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Következő modellünkben diffraktáló pontokat helyezünk el 150m-től 
1200 m-ig, 150 m-enként (V =3000 m/s). A ábra mutatja a 0 észlelési távol
sággal mért egycsatornás időszelvényt (A* = 12,5 m). NMO és PSM első lépésének 
alkalmazása után a szelvény képe nem változik. A PSM 2. lépése adja a 0 észlelési 
távolságú szelvény migrált képét (77. ábra), amely természetesen megegyezik 
a 0 észlelési távolságú szelvény összegzés előtti migrációjával. Ugyanezen diff
rakciós modell 2 h = 800 m észlelési távolságú szelvényét a 78. ábrán mutatjuk 
be. A 79. ábrán láthatjuk a szelvényt NMO után. A 80. ábra az NMO utáni 
migráció eredményét mutatja. Itt látható a PSM eljárás lényege. Ez a migrációs 
kép lényegesen különbözik a 0 észlelési távolságú szelvény migrációjától (77. 
ábra), nem húzza össze egy pontba a diffrakciós hiperbolákat. Ha ezt a két 
szelvényt összegezzük, a jel/zaj viszony romlik. A 81. ábra szemlélteti a 
2 h = 800 m-es észlelési távolságú szelvény 0 észlelési távolságú szelvénybe törté
nő transzformációját (PSM 1. lépése). A 82. ábra a 800 m-es észlelési 
távolságú szelvény a PSM 1. és 2. lépése után. Ez a kép már sokkal inkább 
hasonlít a 0 észlelési távolságú szelvény migrációjához (77. ábra).

Mivel a PSM eljárás az NMO korrekció utáni szelvényekre alkalmazható, 
meg kell vizsgálni, hogy mennyire érzékeny az elsődleges sebességfüggvény 
pontosságára. Kísérleteink azt bizonyították, hogy az eljárás nem érzékeny az 
elsődleges sebességre. Megvizsgáltuk azt is, hogy mennyire érzékeny az eljárás 
az észlelési távolságra. A PSM eljárás első lépését végrehajtottuk 2 = 600 m-rel 
(83. ábra), ill. 2 h =1000 m-rel (84. ábra). Ezek az eredmények már lényegesen 
eltérnek a 74. ábrán bemutatott képtől. Látható, hogy ettől a paramétertől 
lényegesen függ az eljárás eredménye.

2.1.2 A horizontális és vertikális felbontóképesség növelésének lehetőségei 
a szénhidrogén-kutatásban*

A részletező-szénhidrogén-kutatásban, az úgynevezett mezőn belüli szeiz
mikus méréseknél egyre nagyobb a felbontóképességgel szembeni igény. Füzes- 
gyarmat-Szeghalom térségében több év óta folyamatosan végzünk ilyen mezőn 
belüli méréseket egy többé-kevésbé már ismert CH-tároló felett. A mérések jó 
része lakott területeken, vagy azok közelében történik, ami kizárja a robbantá
sos rezgéskeltés alkalmazását.

1989. évi módszertani méréseinket egy olyan, hagyományos paraméterek
kel (lineáris gerjesztőjel, hosszú vibrátor- és geofon csoportosítás) már lemért 
vibrátoros szelvény mentén végeztük, ahol mód nyílt robbantásos rezgéskeltés
re, így a két módszer lehetőségeinek összéhasonlítására is. Szakmai körökben 
jól ismert, hogy a vibroszeiz módszerrel készült szelvények általában alacso
nyabb frekvenciásak, frekvenciaképük egyveretűbb és így gyengébb a felbontó- 
képességük, mint az ugyanazon területen készült robbantásos szeizmikus szelvé
nyeké. Ennek okát többnyire a vibrátor forrás sávkorlátozott jellegében és a 
* Albu I., Gombár L., Guthy T., Hegedűs E., Pápa A., Petrovics I.
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felszínközeli lazaréteg felülvágó hatásában jelölik meg. Ezen két elkerülhetetlen 
spektrumszűkítő tényező mellett vannak egyéb olyan felülvágó hatások, melyek 
a terepi gerjesztési és észlelési paraméterek megfelelő tervezésével jelentősen 
csökkenthetők. Ilyen a vibrátorok által keltett zavarhullámok eliminálására 
alkalmazott hosszú geofon- és vibrátorcsoportosítás, mely a kutatási mélységgel 
összemérhető robbantópont-geofoncsoport távolságnál már drasztikus felülvá
gó hatást fejt ki a reflexiós jelekre is, valamint a vibrátor-talaj rezgőrendszer 
15-35 Hz-es tartományt erősen kiemelő átviteli függvénye.

A zavarhullám eltávolítás elvégezhető a terítési és csoportosítási rendszer 
olyan speciális paraméterezésével is, melyet a szakirodalom stackarray néven 
ismer. Az elrendezés lényege, hogy a zavarhullámok hullámhosszától függetle
nül a forrás és vevő oldali csoportosítás hossza a robbantópontok közötti 
távolsággal egyezik meg, valamint a robbantópontok a geofonpontok féltávol
ságába esnek. Ilyen rendszer esetén a közös mélységpont szerinti gyűjtésben 
szereplő, dinamikusan korrigált csatornák összegzése olyan szűrő hatást fejt ki 
a dinamikusan nem korrigált koherens zavarokkal szemben, mint egy egyenlete
sen mintavételezett, maximális geofon-robbantópont távolságnak megfelelő 
hosszúságú csoport. A zavarok teljes eltávolítása ilyenkor tehát nem a terepi 
felvételezésnél, hanem a CRP összegzés során valósul meg.

A felbontóképesség szempontjából legkedvezőbb stackarray akkor alakít
ható ki, ha középlövéses rendszernél a robbantópont köz megegyezik a geofon- 
közzel, illetve az egyes geofoncsoportok nem fedik át egymást. A 85. ábrán a 
módszertani mérésnél alkalmazott terítési és csoportosítási rendszer hullám
szám átviteli függvénye látható. A 85/a ábrán a 60-szoros fedési rendszer átviteli 
függvényén az alias csúcsok a robbantópont köz egész számú többszörösével 
megegyező hullámhosszoknál jelennek meg. A stackarray kritériumainak meg
felelően tervezett geofoncsoportoknak (85/b ábra) éppen ezeken a helyeken van 
zérus helye, s így az eredő átvitel (85/c ábra) alias csúcsoktól mentes, sima 
átviteli függvény lesz.

A mérések megkezdése előtt megvizsgáltuk a vibrátorok alaplapja által 
ténylegesen a talajba sugárzott jel spektrumát, amelyet a talaj-vibrátor rezgő 
rendszer átvitele jelentősen eltorzít az elvi spektrumokhoz képest (86. ábra). 
Lineáris gerjesztőjel esetén a 20-30 Hz-es tartományban jelentkező rezonancia 
csúcsot egy öt tagból álló aszimmetrikus kombinált gerjesztőjel alkalmazásával 
kíséreltük meg simítani (lásd VI. táblázat). Ez bizonyos mértékig sikerült (86/b 
ábra).

A 87. ábrán látható egy hagyományos és egy, az itt ismertetett terepi 
gerjesztési és észlelési paraméterekkel készült felvétel. A felvételeket összehason
lítva két dologban van szembetűnő különbség. A lineáris gerjesztőjellel és 
hosszú geofon csoporttal készült felvételen (87/a ábra) nincsenek felszíni zavar
hullámok, viszont a reflexiós jelek látszólagos frekvenciája beérkezési időtől 
függetlenül végig 25-30 Hz körüli, egyveretű. A 87/b ábrán látható felvételen 
a zavarhullámok jelentős mértékben kierősödtek, viszont a reflexiók látszólagos 
frekvenciája lényegesen magasabb és a reflexiós kép differenciáltabb, mint az 
előző felvételnél. A robbantóponthoz közeli csatornáknál, még csak igen kis
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85. ábra. A „stackarray” hullámszám
átviteli függvényei
a) A terítési rendszer átvitele
b) A geofoncsoportosítás át

vitele
c) Az eredő átviteli függvény

Fig. 85. Wave number response func
tions of stackarray
a) Response of spread
b) Response of geophone ar

ray
c) Resulting response func

tion
Puc. 85. Функции передачи волно-

вых чисел при stackarray-e
a) Передача системы раз- 

носов
b) Передача групп сейс- 

моприемников
c) Результирующая функ- 

ция передачи

86. ábra. А vibrátor forrás elméleti (а) 
-  és az alaplapon mért (b) 
amplitúdó spektruma, lineá
ris (folyamatos vonal) és 
kombinált gerjesztőjel (szag
gatott vonal) esetén

Fig. 86. Amplitude spectra of vibra
tor signals for linear (con
tinuous line) and combi- 
sweeps (dashed line): (a) the
oretical sweep, (b) effec
tive signal recorded on base
plate

Puc. 86. Теоретический (а) и изме- 
ренный на опорной плите 
(Ь) амплитудный спектр 
вибратора при линейном 
(сплошная линия) и ком- 
бинированном (прерыви
стая линия) сигнале воз- 
буждения



VI. táblázat. A módszertani kísérlet során alkalmazott gerjesztési- és észelelési 
paraméterek összehasonlítása

Table VI. Comparison of the source and recording parameters applied in the 
methodological experiment

Таблица VI. Сопоставление параметров возбуждения и наблюдений при 
методических опытах

mértékben érvényesül а csoportosítások felülvágó hatása, így itt egyértelmű, 
hogy a frekvenciaképbeli különbséget a bemenő spektrum rezonanciacsúcsának 
lesimítása, illetve a nagyfrekvenciás komponensek kiemelése eredményezte. 
Nagy robbantópont-geofon távolságoknál (1000 m) -  modellszámításaink sze
rint -  a 40 m hosszú geofon csoportosítás a nagyfrekvenciás komponenseket 
(70-90 Hz), már 12-20 dB-lel csillapítja a rövid csoporthoz képest.

A 88. ábrán egy szakasz látható a kétféle vibrátoros és a robbantásos 
szelvényből, összehasonlítva a szelvényeket, egyértelműen a robbantásos rez
géskeltéssel készült (88/c ábra) adja a legjobb vertikális és horizontális felbon
tást (mérési paramétereket lásd а VI. táblázatban). A kísérleti gerjesztési és 
észlelési paraméterekkel mért vibrátoros szelvény (88/b ábra) nagyfrekvenciás 
tartalmának javulása szemmel látható a hagyományoshoz (88/a ábra) képest. 
A stackarrayben észlelt felvételek összegzése tehát kiszűrte a terepi felvételeken 
(87/b ábra) még határozottan jelentkező felszíni zavarhullámokat, a felvételek 
nagyfrekvenciás tartalmának megőrzése mellett.

A 89. ábra normált amplitúdó spektrumai számszerűen is mutatják a 
különböző rezgéskeltéssel és terítési paraméterekkel mért szelvények különbsé
geit frekvenciatartalom, ill. felbontóképesség szempontjából. Az összehasonlí
tásból egyértelműen kiderül, hogy a robbantásos jelgerjesztés és az ehhez kap
csolódó észlelési paraméterek biztosítják a nagyobb frekvenciákban leggazda
gabb spektrumot. Ha viszont a felszíni adottságok nem teszik lehetővé a rob
bantásos gerjesztést, meg kell becsülnünk az olyan eredményeket is, amit az 
ismertetett gerjesztési és észlelési paraméterek eredményeznek.
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88. ábra. Különböző rezgéskeltési és észlelési paraméterekkel mért időszelvény sza
kaszok
a) Hagyományos paraméterekkel mért vibrátoros szelvény
b) Kombinált gerjesztőjellel és „stackarray”-vel készült vibrátoros szel

vény
c) Robbantásos rengéskeltéssel mért szelvény

Fig. 88. Parts of time sections recorded with various source and recording 
parameters
a) Conventional Vibroseis time section
b) Vibroseis time section of combisweep and stackarray
c) Explosion seismics

Puc. 88. Отрезки временных разрезов, полученных при различных пара- 
метрах возбуждения и наблюдений
a) Вибросейсмический разрез с традиционными параметрами
b) Вибросейсмический разрез с комбинированным сигналом воз

буждения и stackarray-ем
c) Разрез взрывной сесйсморазведки
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89. ábra. Különböző rezgéskeltési és észlelési paraméterekkel mért szelvények nor
mált amplitúdó spektrumai különböző időkapukban
a) Hagyományos paraméterekkel mért vibrátoros szelvény
b) Kombinált gerjesztőjellel és „stackarray”-vel készült vibrátoros szel

vény
c) Robbantásos rengéskeltéssel mért szelvény

Fig. 89. Normalized amplitude spectra of time sections recorded with various 
source and recording parameters in various time windows
a) conventional Vibroseis time section
b) Vibroseis time section of combisweep and stackarray
c) Explosion seismics

Puc. 89. Нормированные амплитудные спектры разрезов, полученных при 
различных параметрах возбуждения колебаний и наблюдений 
в различных временных окнах
a) Вибросейсмический разрез с традиціонными параметрами
b) Вибросейсмический разрез с комбинированным сигналом воз

буждения и stackarray-ем
c) Разрез взрывной сесйсморазведки
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2.1.3 Mélyfúrásgeofizikai és szeizmikus adatok együttes feldolgozása személyi 
számítógépen*

Napjainkban a szeizmikus feldolgozás egyik alapvető célja a nagyobb 
felbontású mélyfúrásgeofizikai adatok és a szeizmikus szelvények integrált értel
mezése. 1989. tavaszán kezdtük el egy olyan személyi számítógépes program- 
rendszer kidolgozását, amellyel rugalmasan és gyorsan végezhető el az integrált 
értelmezés előkészítése.

A programrendszer bemenetét karotázs szelvények, szeizmikus csatornák 
és VSP-adatok képezik. A karotázs szelvények közül pillanatnyilag az akuszti
kus terjedési idő, a sűrűség és a neutron porozitás szelvényeket használjuk. 
A bemenő szeizmikus csatornák a hagyományos feldolgozás végső stádiumában 
lévő migrált csatornák. Az akusztikus és a szeizmikus adatok közötti kapcsola
tot a VSP-mérés teremti meg.

A rendszernek jelenleg négy fő funkciója (alprogramja) van, melyek lépcső
zetesen egymásra épülnek. Ezek:

— a szeizmikus-akusztikus analízis,
— a szeizlog szelvények előállítása,
— a szeizmikus porozitás szelvények előállítása, és
— a szeizmikus attribútum szelvények számítása.
Az IBM AT/PC-re kidolgozott program az R-61 feldolgozó rendszerhez 

azon a ponton csatlakozik, ahol a hagyományos szeizmikus feldolgozás befeje
ződik (migráció). A migrált csatornákat terminál vonalon keresztül lehet bevin
ni a személyi számítógépbe. A program által nyújtott lehetőségeket a 90. ábrán 
látható blokkvázlat szemlélteti. A különböző műveletek menürendszerből hív
hatók.

A szeizmikus-akusztikus analízis egyik célja az, hogy a litológiát minél 
pontosabban azonosítani tudjuk a szeizmikus szelvényen. Ez a karotázs adato
kon keresztül történik. A szónikus sebesség, vagy az akusztikus impedancia 
menetből előállított szintetikus szeizmogram összehasonlítható a migrált szel
vény megfelelő csatornáival, illetve a szűrt szónikus sebesség, vagy a szűrt 
akusztikus impedancia görbe a szeizloggal. Ilyen módon hasonló jelenségeket 
keresve a nagyobb felbontású mélyfúrásgeofizikai adatok változásaihoz hozzá
rendelhetők a szeizmikus szelvény megfelelő jelenségei a szeizmikus felbontóké
pesség határain belül. Az analízis másik célja a szeizlog előállításához szükséges 
akusztikus modell felállítása, az akusztikus és a szeizmikus terjedési idők egyez
tetése (kalibráció).

A programrendszer VSP mérés segítségével lehetőséget ad a drift görbe 
számítására. Ez mélység függvényében ábrázolja az akusztikus és a szeizmikus 
terjedési idők eltérését (91. ábra). Ezt az eltérést figyelembe lehet venni a 
karotázs szelvények kétszeres szeizmikus futási időre való transzformálásánál 
(92. ábra). A migrált csatorna spektrumából (93. ábra) határozható meg annak 
a jelnek a frekvenciája, amellyel a szintetikus szeizmogramot célszerű számítani.
* Bereczky Cs., Pápa A., Takács E.
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SZEIZMIKUS-AKUSZTIKUS ANALÍZIS

Drift számítása
Transzformáció szeizmikus futási időre
Spektrumvizsgálat
Szintetikus szeizmogram előállítása
Szintetikus szeizmogram és migrált szelvény összehasonlítása 
Szónikus sebesség,vagy akusztikus impedanciamenet szűrése

SZEIZLOG-ELOALLITAS

Szeizmikus szintek kijelölése migrált szelvényen
Szónikus sebességmenet lépcsósítése
Interpoláció a mélyfúrások között
Kisfrekvenciás sebességmodell előállítása szűréssel
Relatív szeizlog számítása
Abszolút szeizlog előállítása szuperponálással

PSZEUDOPOROZITÁS SZELVÉNYEK ELŐÁLLÍTÁSA

Agyagtartalom számítása 
Effektiv porozitás számítása 
Crossplot készítése 
Pszeudoporozitás szelvény előállítása

SZEIZMIKUS ATTRIBÚTUMOK SZÁMÍTÁSA

Pillanatnyi fázis szelvény előállítása 
Pillanatnyi amplitúdó szelvény előállítása 
Pillanatnyi frekvencia szelvény előállítása 
Látszólagos polaritás szelvény előállítása

90. ábra. A program menü rendszere
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92. ábra. Kalibrált szónikus sebesség és akusztikus impedancia görbék szeizmikus 
futási időre transzformálva

Fig. 92. Calibrated sonic velocity and acoustic impedance curves transformed 
to seismic traveltimes

Puc. 92. Калиброванью кривые акустических скоростей и акустического 
импеданса, приведенные к временам сейсмического пробега
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93. ábra. Mért szeizmikus csatorna és spektruma
Fig. 93. Seismic trace and its spectrum
Puc. 93. Измеренная сейсмическая трасса и ее спектр

А program lehetőséget nyújt minimum, és zéró fázisú Ricker wavelet, illetve 
Klauder wavelet használatára. A programmal megjeleníthetők egymás mellett 
a fúrás környezetében mért szeizmikus csatornák és a szintetikus szeizmogram 
(94. ábra). Végül az abszolút szeizlog elkészítéséhez szükséges alacsonyfrekven- 
ciás sebesség komponens a szónikus sebességmenet szűrésével állítható elő.

Az abszolút szeizlog előállításához a képernyőn megjeleníthető á migrált 
szelvény, és ezen cursor mozgatással szeizmikus szekvenciákat lehet kijelölni 
(95. ábra). A kijelölt szekvenciák szerint lépcsősíteni lehet a szónikus sebesség
görbéket és a mélyfúrások közötti interpolálással nyerhető a lépcsősített vastag
rétegű sebességmodell. Ebből alacsonyfrekvenciás szűréssel adódik az alacsony
frekvenciás sebességmodell (96. ábra), amelyre szuperponálva a program által 
számított relatív szeizlogot, előállítható az abszolút szeizlog.

A programrendszer harmadik alprogramja szeizmikus porozitásszelvény 
előállítását teszi lehetővé. A rendelkezésre álló akusztikus paramétereket össze
vetve a neutron porozitással, különböző eloszlásokat (crossplot) kapunk. Mód 
van továbbá agyagtartalom és az agyagtartalommal korrigált porozitás számí
tására. Példaként egy agyagtartalom-effektív porozitás eloszlást mutatunk be 
(97. ábra). Végül az agyagtartalom, valamint a sebesség és a porozitás közötti 
összefüggés ismeretében az abszolút szeizlogból, mint pszeudosebesség szel
vényből kétkomponenses porozitásszelvény állítható elő.

A negyedik alprogram a Hilbert-transzformáció és a médián szűrés alkal
mazásával módot ad szeizmikus attribútum szelvények számítására. Előállítha
tok a pillanatnyi fázis, az amplitúdóerősség, a pillanatnyi frekvencia és a látszó
lagos polaritás szelvények.
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94. ábra. Migrált csatornák és szintetikus szeizmogram 

Fig. 94. Migrated traces and synthetic seismogram 

Puc. 94. Мигрированные трассы и синтетическая сейсмограмма 95 *

95. ábra. А migrált szelvényen kijelölt szekvenciák és a fúrásokban mért szónikus sebességek 

Fig. 95. Seismic sequences selected in migrated sections and sonic velocities determined in wells
Puc. 95. Последовательности, выделенные на мигрированном разрезе, и акустические скоро

сти, измеренные по скважинам
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Fig. 96. Low-frequency (0-20 Hz) velocity model 
Puc. 96. Низкочастотная (0-20 гц) модель скоростей

97. ábra. Agyagartalom-effektív porozitás eloszlás 
Fig. 97. Clay content-effective porosity crossplot 

Puc. 97.3ависимость между акустическими скоростями и нейтронной по
ристостью
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98. ábra. Színes megjelenítésű mélységszelvények
a) Abszolút szeizlog
b) Kétkomponenses porozitás
c) Amplitúdó erősség

Fig. 98. Depth sections displayed in colours
a) Absolute seislog
b) Two-component porosity
c) Amplitude strength

Puc. 98. Цветные разрезы (вертикальная ось -  глубина)
a) Абсолютный сейслог
b) Двухкомпонентная пористость
c) Интенсивность амплитуд





99. ábra. Interaktív értelmezői panel 

Fig. 99. Panel of interactive interpretation 

Рыс. 99. Панель интерактивной интерпретации



Az EGA monitor lehetővé teszi a szelvények színes megjelenítését akár idő, 
vagy akár mélységszelvény formájában. A 98. ábrán egy abszolút szeizlog-, egy 
agyagtartalommal korrigált porozitás- és egy amplitúdó erősség mélységszel
vény látható. Az interaktív értelmezést elősegíti, hogy a képernyőn egyszerre is 
megjeleníthető a szelvényválaszték egy része (99. ábra). A pillanatnyi fázisszel
vényen kijelölve egy szeizmikus szintet, az automatikusan rákerül a többi szel
vényre és a paraméterek (sebesség, porozitás, amplitúdó erősség, stb.) horizon
tális változása a szeizmikus szint mentén kirajzoltatható.

Az R-61 feldolgozó rendszer és a PC közötti terminál kapcsolat megvalósí
tását Szabó Péter és Táborszki Gyula dolgozta ki. A mélyfúrás-geofizikai 
szelvények feldolgozásához iQ. Zilahi Sebess László nyújtott segítséget a prog
ramrendszer elkészítésénél.

2.1.4 Bányabeli reflexiós mérések alkalmazhatósága többréteges 
barnakőszén-telepekben*

A bányabeli szeizmikus mérések elméleti hátterét és feldolgozási módszer
tanát az NSZK-ban és Angliában dolgozták ki elsőként. Mindkét országban a 
vizsgált szenes összletek többsége 3-réteges -  fedő (szén) fekü -  modellel közelít
hető. Magyarországon azonban számos esetben a barnakőszéntelepeket eltérő 
vastagságú meddő betelepülések szakítják meg, ezért a széntelep „szendvics” 
szerkezetűvé válik. Ilyen körülmények között a telephullám szeizmika feldolgo
zása és értelmezése eltér a 3-réteges elmélettől, ahol az Airy-fázis kiemelésével 
és burkolásával juthatunk eredményre.

Ezért első lépésként a „szendvics” típusú széntelepekben kialakuló telep
hullámok diszperziós tulajdonságait tanulmányoztuk. Két 3-réteges modellt 
vizsgáltunk (100. ábra); az elsőnél a szénrétegek vastagsága különbözött (I), 
míg a másodiknál (II) a minőségük -  vagyis akusztikus impedanciájuk -  volt 
eltérő. A diszperziós görbék alapján látható (101. ábra), hogy az egyes módu- 
sok, főként a módusok Airy-fázisa nem választható szét frekvenciájuk szerint. 
Ezért a mérések feldolgozása során eddig jól bevált frekvenciaszűréssel az alap, 
ill. magasabb módusok nem különíthetők el.

A telephullámokra a diszperziós görbék mellett jellemző a vertikális ampli
túdó eloszlás. Ezekben a „szendvics” szerkezetű modellekben ez igen érdekesen 
alakul (102.ábra). Míg az alap módus alacsony frekvenciája egyenletesen oszlik 
el mindhárom szénrétegben, addig a magasabb frekvenciák felé haladva az 
egyes módusok energiája a különböző szénrétegekben válik dominánssá. Ez azt 
jelenti, hogy bár az egyes módusok frekvencia szerint nem választhatók szét, de 
térben elkülöníthetők. Azaz attól függően, hogy az adott telep mely szénrétegé
ben helyezünk el érzékelőket, más és más hullámképet regisztrálunk. Ezt mutat
juk be a 103. ábrán látható szintetikus szeizmogramokon. A számításnál feltéte
leztük, hogy az érzékelők az egyes szénrétegek középsíkjában egymástól 5 m-re 
helyezkednek el és a minimális észlelési távolság 100 m.
* Bodoky T., Cziller Scholtz P.
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100. ábra. Széntelep modellek eltérő fi
zikai paraméterekkel 
I. különböző szén telepvas

tagságok
II. különböző rugalmas 

hullámsebességek az 
egyes széntelepeken

Fig. 100. Coal deposit models with 
different physical parame
ters
I. various coal seam thick

nesses
II. various elastic wave velo

cities in different coal 
seams

Puc. 100. Модели угольных зале
жей с различными физи
ческими параметрами:
I. Различные мощности 

угольных залежей
II. Различные скорости 

упругих волн в разных 
залежах

101. ábra. Az I. és II. modellre számí
tott diszperziós görbesere
gek

cn — n. módus fázissebessége; un — n. módus 
csoportsebessége

Fig. 101. Dispersion curve set cal
culated for models I and II

cn — phase velocity of mode n ; un — group ve
locity o f mode n

Puc. 101. Палетки дисперсионных 
кривых, рассчитанных 
для моделей I и II 

сп — фазовая скорость моды п ;и п — группо
вая скорость моды п.
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102. ábra. Az I. és II. modell összletre számított amplitúdóeloszlás

Fig. 102. Amplitude distribution calculated for models I and II. 1, 2, 3 and
4—serial numbers of modes

Puc. 102. Распределение амплитуд, рассчитанных для толщ моделей I. 
и II.; 1, 2, 3 и 4 — порядковые номера мод
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A leírt jelenségek a mérések feldolgozásakor, ill. értelmezésekor döntő 
jelentőségűek. Ha nem tudjuk pontosan a hullámforrás, ill. érzékelők pontos 
helyét az adott felépítésű telepben -  márpedig ez egy vastag, többpados szénte
lep esetén nagy valószínűséggel fennáll -  akkor nem dolgozhatjuk fel az adato
kat a megszokott séma szerint. Tehát nem végezhetünk közös mélységpontos 
összegzést a szelvény mentén, mert az összegzés hatékonysága az összeadandó 
jelek hasonlóságán alapul, ami jelen esetben nem teljesül. A problémát két 
módon oldhatjuk meg. Az egyik lehetőség, hogy a diszperzív jelet összehúzzuk. 
Ehhez azonban viszonylag pontosan ismerni kell a diszperziós görbét, ami 
számtalan további problémát vet fel. Pontos adatok kellenek a széntelep para
métereiről (vastagságok, sebességek, sűrűségek) amit egyrészt nagyon nehéz 
biztosítani, de a széntelep laterális inhomogenitása miatt szinte lehetetlen meg
adni. Ezért ez az út nehezen járható.

A mérési adatok feldolgozásának és értelmezésének másik lehetősége a 
modellvizsgálatok alapján igen egyszerű, de eredményes. A magas frekvenciákat 
egy felülvágó szűrővel eltávolítva, csupán a spektrum viszonylag alacsonyfrek
venciás részét tartjuk meg. Miután ez a rész -  mint a 102. ábrán látható -  
minden szénrétegben jelen van, biztosan regisztrálható, függetlenül attól, hogy 
az érzékelők a széntelep mely részén helyezkednek el. Az így kapott alacsony-

103. ábra. Az I. és II. modell egyes szénrétegeiben kialakuló szintetikus Love típusú 
telephullámok
A) I. modell 1. szénréteg
B) I. modell 2. szénréteg
C) I. modell 3. szénréteg
D) II. modell 1. szénréteg
E) II. modell 2. szénréteg
F) II. modell 3. szénréteg

Fig. 103. Synthetic Love seam waves in individual seams of models I and II
A) Model I, coal seam 1
B) Model I, coal seam 2
C) Model I, coal seam 3
D) Model II, coal seam 1
E) Model II, coal seam 2
F) Model II, coal seam 3

Puc. 103. Синтетические пластовые волны Лава, возникающие в отдель- 
ных пластах моделей I. и II.:
A) модель L, пласт 1.
B) модель L, пласт 2.
C) модель L, пласт 3.
D) модель II., пласт 1.
E) модель II., пласт 2.
F) модель II., пласт 3.
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frekvenciás adatokat a továbbiakban már a 3-réteges modell esetén bevezetett 
módszerrel dolgozzuk fel. Természetesen nem szabad figyelmen kívül hagyni, 
hogy a felülvágás miatt a felbontóképesség jelentősen csökken és a jel/zaj 
viszony romlik.

Az elméleti megfontolások után nézzünk két bányabeli reflexiós időszel
vényt ( 1 0 4 .  és 105. ábra). Az eddig publikált eredményekkel összevetve ez a két 
szelvény lényegesen gyengébb minőségű, zajosabb. Ennek ellenére, a leírt elvi 
alapok felhasználásával sikerült kimutatni két nagyobb méretű vetőt, amelyek 
karsztvízbetörés veszélyét jelentik. Ennek fontosságát úgy gondoljuk, nem kell 
hangsúlyozni.

Tekintve, hogy Magyarországon a széntelepek többsége a fentiekhez ha
sonló „szendvics” szerkezettel modellezhető, az ismertetett eljárás teszi lehetővé 
a reflexiós szeizmikus módszerek alkalmazását, mint ezt a bemutatott példák 
szemléltetik. Ez mind a termelés, mind pedig a bányabiztonság szempontjából 
lényeges.

104. ábra. Többréteges barnakőszéntelepben mért szeizmikus reflexiós szelvény 
párhuzamos reflektáló felülettel

Fig. 104. Reflection seismic section recorded in multiseam brown-coal deposit 
with parallel reflector

Puc. 104. Сейсмический разрез MOB, полученный в многопластовой зале
жи углей с отражающей границей раздела параллельно измери- 
тельной выработке
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105. ábra. Többréteges barnakőszéntelepben mért szeizmikus reflexiós szelvény a 
mérővágattal szöget bezáró reflektáló felülettel

Fig. 105. Reflection seismic section recorded in multiseam brown-coal deposit 
with reflector which forms an angle with the gallery of measurement

Puc. 105. Сейсмический разрез MOB, полученный в многопластовой зале
жи углей с отражающей границей раздела под углом к измери- 
тельной выработке

2.1.5 Refrakciós tomográfia: Módszertani kísérlet*

A Szeizmikus és Számítástechnikai Főosztály Bányageofizikai Osztályán 
készített szeizmikus sebességtomográf program [H e r m a n n  et al. 1982] bányabeli 
alkalmazása [K ö r m e n d i et al. 1986] mellett már korábban is megkíséreltük 
használatát „területi” refrakciós mérések feldolgozására [B o d o k y  et al. 1983]. 
Ennek tapasztalatait is felhasználva 1989-ben egy vonal menti sekélyrefrakciós 
méréssorozathoz kapcsolódva újabb kísérleti mérést végeztünk. A bemutatott 
méréssel egy kis letakarási arányú mészkőbánya tektonikai viszonyainak és a 
haszonanyag tömbösödésének megismerésére kerestünk megoldást.

Ismeretes, hogy a geometriai optikai közelítésen (jelterjedés görbült sugár
utak mentén) alapuló 2D szeizmikus sebességtomográfia a vizsgált területen 
áthaladó, egymást keresztező nagyszámú sugárúton mért terjedési időkből hatá
rozza meg a „körbemért” terület sebességeloszlását. Lényeges alapfeltevése, 
hogy a mérési elrendezés koplanáris és a sugárutak is a mérés síkjában halad
nak. Nyilvánvaló, hogy refrakciós beérkezések esetén nem ez a helyzet (106. 
ábra) -  a sugárutak kilépnek a mérés SG síkjából és a refraktor sebességre 
jellemző TR időhöz hozzáadódik a laza rétegen való áthaladás Ts és TG ideje is.

* Detzky G„ Dianiska L., Hermann L., Toros E.
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106. ábra. A refrakciós tomo
gráfia mérési elve

Fig. 106. Principles of refrac
tion tomography

Puc. 106. Принцип измере- 
ний в методом пре- 
ломленных воли

Ezeket а korrekciós időket а AB,ВС, CD, és DA vonal mentén a kutatási 
feladatból adódóan egyébként is elvégzett kisrefrakciós szelvényezésből hatá
roztuk meg (107. ábra).

107. ábra. Szőlősardó Bedela-kút refrakciós szelvényezés helyszínrajza és ered
ménytérképe

A refrakciós határsebesség: 1 — 1000-2000 m/s között; 2 — 2000-3000 m/s között; 3 — 3000 m/s fölött

Fig. 107. Location map and results of refraction profiling
Refraction boundary velocities: 1 — 1000-2000 m/s, 2—2000-3000 m/s, 3— >3000 m/s

Puc: 107. План ситуации профилей МП В на участке Бедела-кут, Сёлёшар- 
до и карта результатов измерений

Граничные скорости преломленных воли: 1 — 1000-2000 м/с; 2 — 2000-3000 м/с; 3 — > 3000 м/с
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A tomográf mérés során az AB, és vonal mentén elhelyezett két, 24 
geofonból álló térítést a BC és CD vonal mentén 27 robbantópontból váltakoz
va „lőttük meg” kalapácsos gerjesztéssel az ESS-01-24 műszer összegzési lehe
tőségeit felhasználva (elvileg 888 beérkezési idő, a közeli, direkt hullámbeérkezé
sek nélkül).

Az eredménytérképet a 108. ábrán mutatjuk be. A szelvényezés (107. ábra) 
és a tomográf térkép azonos helyére vonatkozó adatai jól korrelálnak, de 
szükségképpen nem egyeznek meg. A vonal menti mérés ugyanis viszonylag kis 
robbantópont-geofon távolságokat befutott hullámok terjedési sebességeit ad
ja, míg a tomográfia esetében általában nagyok a távolságok, így a területre 
jellemző „bemerülő” jelleg miatt nagyobb sebességek adódnak. A vonal menti 
refrakciós méréstől eltérően természetesen a tomográf térképből a lazaréteg 
vastagsága a területen nem határozható meg, de a módszer az ismertetett 
kísérlet alapján jól használható kiegészítője lehet a refrakciós szelvényezésnek. 108

108. ábra. Szőlősardó Bedela-kút szeizmikus refrakciós tomográfia térképe 

Fig. 108. Refraction tomographic map

Puc. 108. Томографическая карта участка Бедела-кут, Сёлёшардо по дан- 
ным сейсморазведки МПВ
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A sebességtérképezéssel a fedett mészkő reliefjének minőségi vizsgálatát 
végeztük el. Az üde, nem tektonizált, jó megtartású, szálban álló kőzettestekben 
a rugalmas hullám terjedési sebessége nagyobb, míg kisebb a mállott, bontott, 
töréses vagy kevésbé konszolidált tömbökben. Szerkezeti elem meglétére követ
keztettünk a tomográf térképen az ÉK-DNy-i irányra merőleges sebességradi- 
ens megléte miatt. Az így elkülönült területrészek egymástól eltérő kifejlődésű- 
ek, vagy később eltérő környezeti hatásnak kitett kőzetösszletet jelentenek.

A sebességtérkép anomáliáinak konkrét helyi okait a további földtani 
kutatásnak kell tisztáznia. Az eredmények egybevetésével a későbbi vizsgálatok
ban a refrakciós tomográfia önálló, közvetlen termelési kutatási szerephez 
juthat.
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2.1.6 Épületek rezgésállóságának vizsgálata*

Lakott területen végzett vibroszeiz mérések kivitelezésekor gyakran merült 
fel az épületek vibráció okozta károsodásának veszélye. Ennek kapcsán jelent
kezett az igény 1989-ben, hogy vizsgálatot indítsunk az építmények rezgésállósá
gának tanulmányozására.

A módszertani mérés céljául a rezgés épületekre gyakorolt hatásának eg
zakt meghatározását, és a megfelelő mérési módszer kidolgozását tűztük ki. 
A legfőbb megválaszolandó kérdés, hogy a vibroszeiz mérések közben használa
tos frekvenciatartományban kialakulhat-e rezonancia egy átlagos épület-talaj 
rendszerben (pl. családi ház), és ha igen, akkor milyen mértékben múlja felül 
az épületben mérhető rezgés amplitúdója a talajét. Szakirodalmi adatok alapján 
eldönthető volt, hogy a vizsgált vibrátor-épület távolságon nem kell számolni 
a szeizmikus jel spektrumának diszperzió okozta torzulásával, valamint a mély
ből jövő hullámok hatásával.

Rendelkezésre álló eszközeink pontosságát megfelelő kalibrálással igyekez
tük kvantitatív adatok előállítására alkalmassá tenni. Ehhez egy nagy pontossá
gú B&K rezgésmérő műszerrel bemértük a teljes mérőrendszer átviteli karakte
risztikáját a geofonoktól a digitális regisztrátumig bezárólag minden egyes 
csatornán. A számított korrekciós szűrőkkel az átvitelt csak a 8 Hz fölötti 
sávban sikerült linearizálni.
* Baki Gy., Detzky G., Szabó P.
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A valós környezetben végzett mérések során a rezonancia jelenségét igye
keztünk kimutatni egy földszintes épületen, valamint a rendszerben mérhető 
transzverzális és longitudinális terjedési sebesség meghatározásával kiinduló 
adatokat szereztünk a jelenség végeselemes számítógépes modellezéséhez. 
A terepi mérőrendszer 4,5 Hz sajátfrekvenciájú háromkomponenses geofoncso- 
portokból, ESS-01-24 mérnökszeizmikus műszerből és egy Failing 1100-CB 
típusú vibrátorból állt. A falakon lévő geofoncsoportok mechanikai rögzítőele
meinek rezonancia frekvenciáját zajfelvételek spektrumai alapján a vizsgált 
tartományon kívül esőnek találtuk (109. ábra). A mérőrendszert a 110. ábrán 
látható elrendezésben telepítettük. A vibrátorral 4-től 40 Hz-ig monofrekvenci
ás vertikális rezgéseket generáltunk és az А, В, C, D mérőpontokon regisztráltuk 
a rezgés sebesség dimenzióját. A legnagyobb amplitúdókat a B ponton érzékel
tük x irányban. Ennek az egyes forrásfrekvenciákon mért jelekből számítható 
spektrumai a 777. ábrán láthatók. A spektrumokból kiemelkedik az egymástól 
egy oktávra lévő 8 és 16 Hz körüli tartomány, ami a vizsgált épület B pontjának 
rezonancia frekvenciája és annak felharmonikusa. (A 4 Hz-es csúcs a mérőrend
szer nor’inearitásából adódik).

109. ábra. A geofonrögzítés rezonanciája 

Fig. 109. Resonance of geophone fastening 

Puc. 109. Резонанс прикрепления сейсмоприемников
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110. ábra. Mérési elrendezés 

Fig. 110.Observation system 

Puc. ПО. Измерительная установка

111. ábra. A rezgés дт-irányú komponensének 
spektrumai a B pontban

Fig. 111. Spectra of jc-component of vibra
tions at point B

Puc. 111. Спектры колебаний в направле
н ъ  х в точке В
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A jelenség nagyvonalú analízisét számítógépi modellen is szeretnénk meg
valósítani. A jelenleg meglévő szoftver eszközeink alkalmasságának ellenőrzésé
re, az adott épület-talaj rendszerben mért valós terjedési sebességek alapján 
felépítettünk egy kétdimenziós végeselemes modellt, melynek geometriai elren
dezését a 112. ábra mutatja. Az ábrán feltüntettük a valós rendszerben mért
sebességeket. A modellben a terepi méréssel megegyező frekvenciájú gerjeszté
sek, a 113. ábrán látható spektrumokat eredményezik. E rendszer, bár geomet
riájában lényegesen különbözik a reálistól, szintén 10 és 20 Hz között rezonál. 
Megállapítható továbbá, hogy a falon felfelé haladva, a magasabban elhelyez
kedő szenzorok a rezonancia frekvencián egyre nagyobb amplitúdót érzékelnek. 
Ez a frekvencia az első módusú rezgéshez tartozik, melynek csomópontja a fal 
tövében van.

A téma további tanulmányozására olyan háromdimenziós számítógépi 
modellt szeretnénk létrehozni, ahol a modell pontjai geometriailag a ténylegesen 
vizsgált épület alakját reprezentálják. A pontokhoz pedig a valós rendszerben 
mért átviteli karakterisztikákat rendeljük. Ilyen modellen tanulmányozható lesz 
olyan rezgések hatása is, amilyeneket mesterségesen nem lehet, vagy biztonsági 
okokból nem szabad kelteni a valós vizsgálati helyen. 112

112. ábra. A kétdimenziós számítógép modell (1...6 — észlelési pontok sorszámai)

Fig. 112. Two-dimensional computer model (1 through 6—serial numbers of 
observation points)

Puc. 112. Двухмерная модель на компъютере (1-6 — номера точек наблю- 
дений)
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113. ábra. A számítógépi modellen észlelt rezonancia 
spektrumok (1.. .6 — észlelési pontok sorszá
mai)

Fig. 113. Resonance spectra observed in computer 
model (1 through 6—serial numbers of ob 
servation points)

Puc. 113. Резонансные спектры в двухмерной мо
дели на компъютере (1-6 — номера то 
чек наблюдений)

2.1.7 Mérőműszer kifejlesztése vertikális szeizmikus szelvényezés céljára*

A vertikális szeizmikus szelvényezés egyre elterjedtebb alkalmazása szüksé
gessé tette egy speciális műszertípus létrehozását, amely konstrukciós rendszeré
ben inkább megfelel e sajátos mérési módszer követelményeinek. A felszíni 
mérésekre használt nagy csatornaszámú (48, 96), bonyolult felépítésű műszerek 
ugyan alkalmasak a szelvényezés céljára, de ahol rendszeresen végeznek ilyen 
méréseket más fúrólyukszelvényezési eljárásokkal együtt, ott túlságosan költsé
ges és nehézkes a nagyberendezések használata. Fokozza a nehézségeket, ha a 
fúrások távoli, nehezen megközelíthető helyen vannak, ahová a felszerelést csak 
légi úton, többnyire helikopterrel lehet eljuttatni. A VSP-módszer által támasz
tott követelményeknek a felszíni műszertípusok közül leginkább a sekély mély
ségű kutatások céljára kifejlesztett 12-24-csatornás hordozható berendezések 
felelnek meg, mivel ezek méretei, súlya, fogyasztása, alacsonyabb ára meghatá
rozó előnyöket jelentenek.
* Gili L., Kovács B.
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114. ábra. ESS-01-08/VSP szeizmikus berendezés 

Fig. 114. Seismic instrument, type ESS-01-08/VSP 

Puc. 114. Сейсмическая аппаратура ЕСС-01-08/ВСП



Az ELGI által kifejlesztett és forgalmazott ESS-01-24 típusú sekély szeiz
mikus mérőműszer felépítése, alapvető paraméterei megfelelő kiindulási alapot 
nyújtottak egy speciális VSP-műszer kidolgozásához. A műszaki követelmé
nyek meghatározása után 1988-ban kísérleti példány szintjén kialakítottuk a 
műszer konstrukcióját, néhány kísérleti mérés után ezt véglegesítettük és 1989- 
ben kibocsátottuk az ESS-01-08/VSP típusú műszer nullsorozatát. Az ESS-01 
konstrukciójából megtartottuk a 10-2000 Hz-es átviteli frekvenciatartományt, 
a felvétel és a terepi lejátszás szűrőkészletét, a digitális jeltárolás és jelrögzítés 
áramköreit, a vezérlési, ellenőrzési, megjelenítési rendszer felépítését és a kazet
tás mágnesszalagos egységet.

A VSP-mérések követelményeihez igazodva a mintavételezési időinterval
lumokat kiegészítettük a 2 és 4 ms-os fokozattal, a csatornaszámot 24-ről 8-ra 
csökkentettük. A jeltárolás egy csatornára jutó kapacitásának növelésével lehe
tővé vált a maximum 16 s-os felvételhossz. Osztott memória alkalmazásával 
lehetővé tettük a felvett mérési anyag utólagos szűrését, a szűrt adatok megjele
nítését képernyőn, rögzítését mágnesszalagon és kinyomtatását printeren. A ko
rábbi írótollas termoszentizív terepi regisztrálást elhagyva a mérési anyag rögzí
tésére a sokkal rugalmasabb mátrix-printeres megoldást választottuk.

A mérési anyag információtartalmának növelése szempontjából a legfonto
sabb változtatást a pillanatnyi lebegőpontos erősítésszabályozás (IFP) bevezeté
se jelentette, amely 42 dB-es növekedést eredményez a felvétel dinamikatarto
mányában. A berendezés használatát és szállítását megkönnyítő lényeges vál
toztatás az, hogy a csatornaszám csökkentésével, áramkörök összevonásával 
egyetlen kompakt kisméretű műszeregységben helyeztük el a központi áramkö
röket és a perifériákat is (114. ábra). Különálló egységet csak a berendezéshez 
tartozó mátrix printeres regisztráló képez.

A VSP szondákat kifejlesztő és gyártó szovjet VNIIGISZ (Oktjabrszkij) 
vállalattal együttműködve közös gyártmányként komplett mérőrendszert hoz
tunk létre (SVK-1 VSP), amely a felszíni műszeren kívül tartalmazza a különbö
ző átmérőjű karos szondákat és a szondák működtetéséhez szükséges kezelő 
egységet is.
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Mintavétel, frekvenciatartomány, 
felvételhossz

Alulvágó szűrő 
Késleltetés
Az A/D konverter felbontása 
Adatformátum 
Memória kapacitás 
Jelrögzítés 
Terepi megjelenítés 
Tápfeszültség 
Működési hőmérséklet 
Méretek és súly 

szeizmikus műszer 
printer

4 ms 10 -  62,5 Hz 16,384 s 
2 ms 10- 125 Hz 8,192 s 
1 ms 10 -  250 Hz 4,096 s 
0,5 ms 10 -  500 Hz 2,048 s 
0,25 ms 1 0 - 1000 Hz 1,024 s 
0,125 ms 10 -  2000 Hz 0,512 s 
72 Hz, 22 dB/oktáv 
max. 10 s 0,01 s-os lépésekben 
12 bit előjellel 
16 bit 
48 Kszó
kazettás mágnesszalagra 
monitoron és mátrix nyomtatón 
12 V, 8 A 
+ 5 °C-tól +40 °C

560x400x320 mm, 25 kg 
500x350x150 mm, 12 kg
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