
4. 4 KÍSÉRLETI SZEIZMIKUS MÉRÉSEK AUSZTRIÁBAN

Gombár László

1990 nyarán az ELGI egy igen érdekes kísérleti mérésben működött közre. 
A mérést az ÖMV (Wien) megbízásából a Leobeni Egyetem, mint fővállalkozó 
szervezte, a kísérletben az ELGI-n kívül még a Terra Linda of Canada vett részt. 
Felső-Ausztriában a Mészkő-Alpok északi peremén történtek a mérések, hegyi 
utak mentén (88. ábra) A vibrátorokkal, illetve robbantással keltett rezgéseket két 
egymással párhuzamosan elhelyezett érzékelővonalon regisztráltuk, két különbö
ző szeizmikus adatgyűjtővel. Az MDS- 16-os telemetrikus műszer hagyományos 
geofoncsoportokkal, a DFS-V adatgyűjtő pedig a Terra Linda of Canada-tól bérelt 
speciális érzékelőkkel, úgynevezett omnifonokkal végezte a regisztrálást. Az 
omnifonokkal idáig mindössze 4-5 mérés történt a világon.

Az omnifon olyan háromkomponenses érzékelő, mely 14 K-s memóriát és 
mikroprocesszor vezérelte számítóegységet is tartalmaz. A piramidális, úgyneve
zett Galperin elrendezésben elhelyezett három 4,5 Hz-es geofon jelei mintavéte
lezés után egy un. polarizációs szűrési műveleten mennek át, ahol megtörténik a 
vertikális, transzverzális és radiális komponensek real-time szétválasztása. A 
polarizációs szűrő elvégzi a felszín mentén terjedő, valamint a szelvény síkján 
kívülről beérkező hullámok csillapítását is azok eltérő polarizációja alapján. A 
testhullámok ugyanis lineárisan polarizáltak, míg a felszíni hullámok közel cirku
láris polarizáltságúak.

A szűrés után a vertikális komponens az omnifon kimenetére kerül, a másik 
két komponens pedig a memóriába. A kimeneten a szűrt adatok 20 dB-es erősítése 
és D/A átalakítása történik meg. Az analóg jelek innen a hagyományos stacking- 
kábelen jutnak az adatgyűjtő műszerbe. A vertikális komponenst a transzverzális, 
majd a radiális komponens követi. Az egyes komponensek "0" idejét egy-egy 
impulzus jelzi minden csatornán, s gyakorlatilag egy felvételen, egymás után 
jelenik meg a három komponens a mágnesszalagos regisztrátumon.

Az omnifonnal történő mérés előnye, hogy a pontszerű vevővel nagyobb 
felbontás érhető el, mivel nem torzítja a nagyfrekvenciás komponenseket változé
kony terepen sem. A polarizációs szűrés elvén lehetőség van a zavarhullámok 
szűrésére. Egyidőben három komponens regisztrálható a műszer egyetlen csator
náján, s egyetlen méréssel előállítható a P- és S-hullám szelvény.
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4. 4 EXPERIMENTAL SEISMIC MEASUREMENT IN AUSTRIA

László Gombár

In the summer of 1990, ELGI participated in a very interesting experimental 
seismic survey. It was organized — on behalf of ÖMV (Wien) — by Leoben 
University as the main contractor. Besides ELGI, Terra Linda of Canada took part 
in the experiment. The measurements were carried out in Upper Austria on the 
northern edge of the Limestone Alps along mountain paths (Fig. 88.). Waves 
generated by vibrators and explosives were recorded along two parallel lines by 
two different seismic data acquisition systems. The telemetric equipment type 
MDS-16 recorded the signal with conventional geophone groups while the 
DFS-V equipment recorded with special sensors, the so called omniphones, rented 
from Terra Linda of Canada. Up till now, only 4-5 measurements in the world 
have been carried out with omniphones.

The omniphone is a three-component sensor containing 14 K memoiy and a 
microprocessor-controlled computing unit. After sampling the signals of three 
4.5 Hz geophones, placed in pyramidal, so called Galperin arrangement, go 
through a so called polarization filtering procedure where the vertical, transverse 
and radial components will be separated in real time. Both the waves travelling 
along the surface and those arriving from outside the plane of the profile will be 
attenuated in the polarization filter, on the basis of their different polarization as 
the body waves are linearly polarized while the surface waves have near circular 
polarization.

After filtering, the vertical component will get to the output of the omniphone, 
while the other two components will pass into the memory. The filtered data will 
be amplified by 20 dB and will be converted from digital to analog at the output. 
Analog signals will reach the data acquisition equipment through a conventional 
stacking cable. The vertical component will be followed by the transverse one and 
later by the radial one. ‘0 ’ time of the individual component is indicated by a pulse 
at each channel, so the three components appear in one recording, successively on 
the magnetic tape.

One o f the advantages o f measurement by the omniphone is that a higher 
resolution can be achieved by the point-like sensor because it does not distort the 
high frequency components even in variable topography. There is a possibility to
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A robbantásos rezgéskeltésű mérésnél 2 ms volt a mintavétel, 3x7 s a teljes 
felvételhossz, a vibrátoros mérésnél pedig 4 ms és 3x14 s. A 14 s-ból 7 s volt a 
vezérjel-idő (sweep-idő) és 7 s a csend-idő (listening time). Természetesen a 
regisztrált csatornák előbb ismertetett felépítése miatt a terepi keresztkorreláció 
nem volt megvalósítható, így korrelálatlan és összegzetten vibrogramokat regiszt
ráltunk a mágnesszalagon. A vertikális összegzés és a keresztkorreláció a feldol
gozó centrumban történt. Érdekesség, hogy az egy vibrátorponton regisztrált 
részösszegek éppen megtöltöttek egy 1200 láb hosszú mágnesszalagot, így napon
ta a munka végeztével egy kisteherautónyi mágnesszalagot kellett terepről beszál
lítani. A fakitermelés és szállítás miatt a vibrátoros mérést éjszaka kellett végezni 
(88. ábra), a terítés felszedése és az érzékelők telepítése napközben folyt. A mérési 
anyag feldolgozása az ÖMV számítóközpontjában történik.
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88. ábra. Éjszakai mérések Felső-Ausztriában

Fig. 88. Night survey in the Austrian Alps

puc. 88. Ночные измерения в Верхней Австрии



filter the noise waves based on the principle of the polarization filter. At the same 
time three components can be recorded in a single channel of the equipment, and 
the P- and S- wave section can be produced by a single measurement.

The sampling time was 2 ms, the total length of recording was 3x7 s in the 
case of using explosives; the corresponding values for vibrator measurements were 
4 ms and 3x14 s, respectively. Of the 14 s, 7 s was the sweep length and 7 s was 
the listening time. Of course, there was no possibility for cross-correlation in the 
field because of the above mentioned build-up of the recorded channels, so 
vibrogrammes without correlation and stacking were recorded on the magnetic 
tape. The vertical stacking and the cross correlation were performed in the 
processing centre. It was interesting that partial stacks recorded at one vibrator 
point have filled a whole magnetic tape of 1200 feet, so a small truck of magnetic 
tapes had to be transported from the field to the centre every day. The vibrator 
measurements had to be performed at night because of the woodcutting and 
transportation (Fig. 88); the cables were laid down and the sensors were located 
in the daylight. The measured material has been processed in the computer centre 
of ÖMV.
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