
EVALUATION OF SEISMIC REFRACTION MEASUREMENTS BY MEANS
OF TIME CHECKING

Author is discussing the refraction method of evaluation by means of time 
checking developped by Gy. Kilczer. This method makes use of the shortest time 
paths of seismic waves in constructing the dip of strata interfaces and the times 
calculated along them are compared to the observed times of arrival; thus a 
conclusion is drawn as to the depths of strata interfaces. Several groups of the 
Geophysical Institute have been applying this method of evaluation for some 
years now and, as experience proves, it is found to be very useful in the rese
arch of complicated geological structures, too.

SZEIZMIKUS REFRAKCIÓS MÉRÉSEK KIÉRTÉKELÉSE 
IDÖELLENÖRZÉSSEL
MITUCH ERZSÉBET

A szeizmikus refrakciós mérések kiértékelésekor arra törekszünk, 
hogy olyan módszert alkalmazzunk, amely a lehető legegyszerűbben és 
leggyorsabban vezet a kitűzött feladatnak és a mérési pontosságnak meg
felelő eredményhez.

Ha az irodalomban található különböző kiértékelési eljárásokat sorra 
vesszük, arra az eredményre jutunk, hogy sem a hullámfrontok elméletén 
alapuló szerkesztési módszerek [1], sem a képleteket alkalmazó számolási 
eljárások [2], [3], [4] gyakorlati kiértékelésre nem alkalmasak, mert hossza
dalmas szerkesztéseket és számításokat igényelnek. Slotnick grafikus 
módszere [5] már sokkal egyszerűbb, de hiányossága, hogy több kiértéke
lési feladat nem oldható meg vele (antiklinális oldalainak megszerkesztése 
a kapott nagyobb látszólagos sebességekből, átlőtt réteg).

E hiányosságot pótolja és Slotnick módszerét továbbfejleszti Kilczer 
Gyula időellenőrzéses eljárása, amelynek alkalmazása a tapasztalat 
szerint igen jól bevált és eredményeiben is sikeres volt.

E dolgozat célja ennek a módszernek olyan részletes ismertetése, 
hogy mindazok részére, akik munkájuk közben alkalmazni akarják, 
tényleges segítséget nyújtson.

sebességKilczer Gyula módszere lényegében az idő = -----------  egyszerű
út

viszonyán alapszik. Ezenkívül feltételezi, hogy fennállnak mindazok a
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közelítések és összefüggések, amelyek a módszer alkalmazását elméletileg 
alátámasztják. Feltételezi, hogy

1. a rétegek homogének és izotrópok,
2. felülről lefelé haladva, az egyes rétegekben a rengéshullámok 

terjedési sebessége ugrásszerűen nő,
3. a hullámsugarakra a gyakorlatban általánosan elfogadott elv 

szerint a geometriai optika törvényei érvényesek.
Kivétel a teljes visszaverődés határszögével (az ún. kritikus szöggel) 

beeső sugárhoz tartozó megtört, „refraktált” sugár, amely az új közeg

1. ábra. Hullámfrontok, sugárutak és menetidőgörbe két vízszintes réteg
határ esetében

határfelületén halad tova és a Huygens elv értelmében új elemi hullámokat 
kelt, ennek nincs optikai megfelelője. Az 1. ábrán látható, hogy az egymás 
alatt levő réteghatárokon kialakuló új hullámfelületek azokban a pontok
ban érkeznek először a felszínre, amelyekben a hullámfelületek találkozása 
mentén kialakuló kontakt parabolák, illetőleg a felsőbb rétegekben azok 
egyenesvonalú folytatásai is metszik azt (P  és Q pont). Ez azt jelenti, 
hogy ezekben a pontokban érik utói a felszínen a mélyebben fekvő rétegről 
nagyobb sebességgel érkező hullámok a felette levő rétegekben kisebb 
sebességgel haladókat (az időgörbén ezeken a helyeken töréspont mutat
kozik).

A gyakorlatban a hullámfrontok helyett egyszerűség kedvéért csak 
a hullámsugarakat tüntetjük fel. Ügy tekintjük, hogy az energia az RABC 
úton jutott el a C pontba az RA és BC útszakaszokon vv az AB  útszakaszon 
Vo sebességgel haladva. E sugarak mentén végezzük el az időellenőrzést
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is úgy, hogy meghatározzuk az RA H- BC
vi

+ -----időt és összehason-

htjuk a menetidőgörbéből leolvasott l idővel. A két időnek egyeznie kell.

Hasonlóképpen egyenlőnek kell lennie az RD +  GII , DE +  FG +  E F
Vi v2 v3

időnek a grafikon t1 idejével.
A következőkben az a feladatunk, hogy az időgörbék sebességágai 

alapján megszerkesszük először a sugárutakat, majd segítségükkel meg
határozzuk a réteghatárok dőlését és mélységét is.

Az első réteghatár megszerkesztése*
A felszín alatti rétegben a robbantási hullám terjedési sebessége 

legyen vv  az alatta levőben v2. Normális sebességeloszlás esetében v1 <  v2. 
Jelöljük a v2 sebességű réteg dőlését yj-gyel. A kiritkus szög i12, ez a

- UQOQ m/s
2. ábra. Valódi sebesség, látszólagos sebesség, dőlés, emergencia 

szög összefüggése

sin z'12 =  — összefüggésből kiszámítható. Ezzel a szöggel lép ki a refraktált

sugár a v2 sebességű réteghatárról emelkedés és dőlés irányában egyaránt, 
ha a szelvényt mindkét irányból meglőjük (2. ábra, P  és Q pont). A fel
színre érkező sugarak a felszínre állított merőlegessel az úgynevezett

* Réteghatár szeizmikus értelemben vett réteghatárt jelent.
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emergencia szöget zárják be. Az ábrából látható, hogy ez a szög —  amely 
vízszintes település esetén egyenlő a kritikus szöggel —  dőlt rétegnél 
a ту-től függően változik: emelkedés irányában z12— yv dőlés irányában 
*12 ~r Yv Láthatjuk továbbá, hogy a refraktált energia hullámfrontja 
más sebességgel halad a felszín mentén, mint a második réteg határ
felületén (két egyenlő fáziskülönbségben levő hullámfront nem egyenlő 
hosszú szakaszokat metsz ki a felszínből és a réteghatárból). Ha a felszínen 
haladó hullámfront sebességét, az ún. látszólagos sebességet emelkedés 
irányában í /2-vel jelöljük, /-vei pedig azt az időt, amely alatt a refraktált 
hullám B-bői C-be jut, akkor az ABC  derékszögű háromszögből

• /• \ i’i t zysin (*i2 Y1) =  —  = “7’v2t v2

vagyis az emergencia szög a felső réteg zy és az alatta levő réteg v\ látszó
lagos sebességének hányadosából kiszámítható. A z/2-t közvetlenül az 
időgörbéből olvashatjuk le.

Az előbbi képletből

v2 = -------—------ 1 ezt összehasonlítva a
sin (i12— }y)

v2 = ------- —------ összefüggéssel látható, hogy
sin i12

u2 >  v2,

vagyis, ha a réteg emelkedik, akkor látszólagos sebessége nagyobb a 
valódinál.

Dőlés irányában viszont az RXDE derékszögű háromszögből

• /• I \ vi t vi - » vism (i12 +  Yi) =  -77 =  - j  es v2 =  - — ------ ------ -
v2 sm (iia +  уг)П Iv 2t

Az előző összehasonlítást itt is elvégezve látjuk, hogy a v" 2 <  гу, azaz 
a dőlés irányában a látszólagos sebesség kisebb, mint a valódi.

Ha az időgörbéből mind a két látszólagos sebesség megállapítható, 
akkor a réteghatárt kétféle módon szerkeszthetjük meg.

a) Meghatározzuk a v2 és v'2 alapján mind a két emergencia szöget 
és ezeket felmérjük a felszín két tetszés szerinti pontjában úgy, hogy a 
kapott sugarak messék egymást (3. ábra P  pont). A közbezárt szög 2í12, 
tehát szögfelezője megadja i12-t, mellékszögének felezője pedig a réteg
dőlését. A valódi sebesség értékét —  ha még nem ismernénk—  a v„ =  ———

sm i12
összefüggésből határozhatjuk meg.

A réteghatár helyes mélységét ezután időellenőrzéssel állapítjuk meg. 
A teljes sugárút megrajzolása végett a P-ben megrajzolt baloldali szög
szárat eltoljuk önmagával párhuzamosan azR 1 robbantópontba, a másikat
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a sebességág alá eső tetszés szerinti C pontba. Ha a réteghatár az ábrán 
látható módon dőlésváltozás nélkül húzódik végig a két robbantópont 
között, akkor ugyanígy eltoljuk a sugarakat az i?2 robbantópontba, 
illetőleg a v2 sebességág alá eső tetszés szerint választott F  pontba. Ezután 
lemérjük az R^A, AB  és BC távolságokat, és elvégezzük az időellenőrzést 
az R 1 robbantópontból a már ismertetett módon. Ha az így kiszámított 
idő nem egyezik az időgörbéből leolvasott idővel, akkor a réteghatárt

3. ábra. Az első réteghatár megszerkesztése a látszólagos 
sebességekből (emergencia szögekből)

párhuzamosan fel vagy le kell tolnunk aszerint,' hogy a számított idő 
több-e vagy kevesebb a leolvasott időnél.

„ A párhuzamos eltolás mértékét egyszerű összefüggésből számítjuk. 
Jelöljük zE-vel az időellenőrzéssel kapott és az időgörbéből leolvasott 
idők különbségét, Ah-xal a réteghatár eltolásának értékét, akkor (4. ábra)

2 cos i12

A másik robbantópontból is ellenőrizzük az időt az R.2DEF  út mentén. 
Az idők egyeztetésénél megengedett hibahatár a mérés megkívánt 

pontosságától függ.
b) A másik szerkesztési módnál ismernünk kell a v2 valódi sebességet. 

Közelítő értékét vagy a látszólagos sebességek egyszerű számtani közép-
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értékéből, V» =
y  2
— vagy a v2 — V2 V2 harmonikus középérték

2 Pg —|— Pg
alapján határozzuk meg. (Megjegyezzük, hogy ezek az összefüggések 
közelítésben is csak akkor érvényesek, ha az összetartozó látszólagos 
sebességek különbsége nem túlságosan nagy.)

4. ábra. Az első réteghatár mélységének meghatározása 
Ah =  - 3 . i i . f -  képlettel

zj COS i

5. ábra. Az első réteghatár dőlésének megszerkesztése a valódi és az egyik látszó
lagos sebességből (emergencia szögből)

Kiszámítjuk az i12-t. Utána meghatározzuk és megrajzoljuk az egyik 
látszólagos sebesség alapján az emergencia szöget és az így kapott szög 
megfelelő szárára tetszés szerinti P  pontban arra a félsíkra, amelyen a
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sugár kiindulási robbantópontja fekszik, felmérjük az í12 - f  90°-ot. Ennek 
a szögnek másik szára megadja a réteg dőlésének irányát (5. ábra).

A sugár útját visszafelé úgy szerkesztjük meg, hogy a réteghatár 
tetszés szerinti Q pontjában ellenkező irányban mérjük fel az í12-t. Utána 
az időellenőrzés végett megrajzoljuk a teljes sugárutat.

Előfordul, hogy csak az egyik látszólagos sebesség jelentkezik az 
időgörbén. Ilyenkor (feltéve, hogy a v2 már máshonnan ismert) csak ezt 
a második eljárást alkalmazhatjuk.

A második réteghatár megszerkesztése

A valódi sebességek felülről lefelé haladva vv v2, v3 (u1 <  v2 <  t>3). 
A látszólagos sebességek v'2, v" 2 és v'3, v"3, a dőlésszögek y x és y 2.

A kritikus szöget a sin i23 =  — összefüggésből kapjuk. Ezzel a szög
es

gél lép ki a refraktált sugár a v2/v3 réteghatárról (6. ábra), r[3 szöggel
esik a felette levő v jv 2 réteghatárra, majd a Sm ll3 =  — összefüggésből

sin r '13 v2
számított z'í3 szöggel megtörik és i[3— yt emergencia szöggel lép ki a fel
színre. Ellenkező irányban (dőlés irányában) a szögek: r{3, zj'3 és 
l is +  k i 

ismert összefüggések alapján emelkedés irányában

К =  - — jtt------7 » azaz К  >  v3,sin (г13 —  y j
dőlés irányában pedig

V3
vi----------—------1 azaz Vo <  Vo.

sin (i'is +  Ei)
A második réteghatárt ezekután —  ha mind a két látszólagos sebesség 

ismert — úgy szerkesztjük meg, hogy a látszólagos sebességekből kiszámí
tott emergencia szögeket felmérjük a felszín tetszés szerinti P  és Q pontjá
ban (6. ábra). Az első réteghatáron meghatározzuk az i{3 és i"13 beesési
szögeket és kiszámítjuk (a sin r 'l3 =  2̂SlnZl3alapján) a hozzájuk tartozó

ri3 és r13 törési szögeket. A két megtört sugár 2i23 szögben metszi egymást 
(Á pont), tehát szögfelezője megadja i23-at, mellékszögének felezője pedig 
a második réteghatár dőlését.

Ha az időgörbe csak az egyik látszólagos sebességet adja meg, akkor 
a kilépő sugár útját ennek megfelelően csak az egyik irányban rajzolhatjuk 
meg és erre mérjük fel törés után az i23 +  90°-ot. így megkapjuk a második 
réteghatár dőlésének  irányát Ezután megszerkesztjük a. sugár útját 
visszafelé i23 kritikus szöggel indulva el a második réteghatárról. A teljes 
sugárút megrajzolása után időellenőrzéssel határozzuk meg a réteghatár
mélységét.
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A harmadik, negyedik és akárhányadik réteghatár szerkesztését 
azonos módon végezzük.

Eddig azt az esetet tárgyaltuk, amikor a sebesség megváltozása egy 
új rétegről jövő hullám megérkezését jelezte. Jelentheti azonban a sebesség-

6. ábra. A második réteghatár dőlésének megszerkesztése a 
látszólagos sebességekből (emergencia szögekből)

változás ugyanannak a rétegnek dőlésváltozását is (az ellenlövés sebesség
ágai döntik el, hogy milyen esetről van szó). A dőlés megváltozásának 
helyét a sebességág töréspontjának segítségével állapítjuk meg. Ezért a 
sebességág töréspontjának megfelelő felszíni pontban megrajzoljuk a 
kétféle dőlésnek megfelelő emergencia szögekkel a különböző irányú 
sugárútszakaszokat. A sugárpárok alkotta szögeket ezután egymásután 
megfelezzük úgy, hogy a sugarakat az előző szög szögfelezőjének a réteg
határral való metszéspontjába toljuk el. A réteghatár dőlésváltozási 
helyének az utolsó szög szögfelezőjének vonalába kell esnie (la és 1 b ábra).

Antiklinális szerkesztése
Külön kell megemlíteni az antiklinális szárnyainak megszerkesztését, 

illetőleg az ezekhez tartozó sebességágak meghatározását.
Egyszerűség kedvéért legyen az antiklinális az első diszkontinuitási 

felület. Felette a sebesség vv alatta v2 [7].



Szeizmikus refrakciós mérések kiértékelése időellenőrzéssel 33

la, b ábra. A réteghatár töréspontjának meghatározása 
a hullámfrontok segítségével^ (Ansel szerint)

3  Geofizikai közlem ények — 3/15 S
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Az antiklinális oldalára R± robbantópontból az A pontba i12 szöggel 
beeső sugár refraktálódik és ugyanazon i12 szöggel B-nél kilépve C pont
ban jut a felszínre (8. ábra). Ez az utolsó refraktált sugár. Az antiklinális 
AB  szárnyára i12-nél kisebb szög alatt beeső sugarak megtörnek és а В 
és H pontok között érik el az antiklinális másik szárnyát. Ezen a BH 
felületen megtörve a D és R2 pontok között jutnak a felszínre. BD az első 
megtört sugár.

Ugyanez vonatkozik az antiklinális másik szárnyára is. BE az utolsó 
refraktált, BF  az első megtört sugár.

8. ábra. A refraktált sugarak útjai és a sebességágak antiklinális
szerkezeten

Mivel r' <  90°, ezért a hozzátartozó Ï  szög kisebb i12-nél. Ebből az 
következik, hogy az antiklinális szárnyáról lejtés irányában kilépő sugár 
nagyobb látszólagos sebességgel jelentkezik a felszínen, mint az a dőlésé
ből következnék, azaz, mintha a réteghatár mentén refraktálódott volna. 
(Mivel / '  nagysága pontról pontra változik, ezért a hozzátartozó Г is más 
és más lesz, amiből következik, hogy a sebesség értéke sem állandó. Ez azt 
jelenti, hogy uj és sebességágunk csak közelítésben egyenes.) Ha tehát 
ezekkel a nagyobb sebességekkel szerkesztjük meg az antiklinális szár
nyait, akkor a valódinál kisebb dőléseket kapunk. Ezért akkor járunk el 
helyesen, ha az antiklinális szárnyait az emelkedéshez tartozó uj, illetve
vl sebességágak alapján szerkesztjük meg. (Meghatározzuk a —t és V~
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emergencia szögeket és a felrajzolt szögszárakra felmérjük az i12 -|- 90°-ot; 
1. 5. ábra.) Az antiklinális szárnyait ezután addig toljuk el önmagukkal 
párhuzamosan, míg az utolsó refraktált sugarak (BC, BE) metszéspontjai 
a felszínnel egybe nem esnek a sebességágak töréspontjának abszcisszái
val (C, E).

A dőlés irányába eső sugárutakat (HR2, GRJ úgy szerkesztjük meg, 
hogy az antiklinális szárnyai között haladó sugár r beesési szöge és a törés

9. ábra. A refraktált sugarak útjai a szelvényben az egyik 
robbantóponttól távol kezdődő antiklinális szerkezeten

utáni i szög a Sln -- =  — viszonynak megfelelő legyen. A felszínen kilépő 
sin r v2

sugarak emergencia szögéből számított látszólagos sebességeknek egyezniük 
kell a menetidőgörbéből leolvasható látszólagos sebességekkel. A 9. ábra 
olyan szerkesztési esetet mutat be, amikor az antiklinális előtt kissé 
emelkedő réteghatár van A pontig, és az egyik robbantópont olyan távol 
esik az antiklinális szárnyától, hogy az antiklinális szárnyára a robbantó
pontból csak i12-nél nagyobb szög alatt érkezhetnek sugarak; ezek re
fraktált sugarakat nem keltenek. Ekkor az antiklii ális A  törés pontjá
ból diffrakció útján terjednek tova a rengéshullámok.

Előfordulhat az is, hogy csak a dőlés irányába eső látszólagos sebességet 
ismerjük (10. ábrán b2) és ebből kell megszerkesztenünk az antiklinális
3* -  3/15 S
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oldalának helyes dőlését. Ekkor először a v't látszólagos sebességágból 
szerkesztjük meg az antiklinábs CE szárnyát. Utána a i^-nek megfelelő 
emergencia szöget határozzuk meg (e'-t), ezt felmérjük a sebességág alatt 
tetszés szerinti A pontban, majd az így kapott sugárra első közelítésként

10. ábra. Antiklinális szárnyának meghatározása, ha emelkedésének 
irányában nincs róla beérkezés

rámérjük az i12 -f- 90°-ot (szaggatott vonal). А В pontot összekötjük az 
i12 felmérésével már előzőleg meghatározott C ponttal. Ezután a szögmérő 
В pont körüli elforgatásával próbálgatással döntjük el, hogy melyik az 
az i szög, amelyhez éppen r törési szög tartozik. Ebben a helyzetben 
szögmérő alapvonalának iránya (i -j- 90°) adja meg a réteg helyes dőlés
irányát (folytonos vonal).



Szeizmikus refrakciós mérések kiértékelése időellenőrzéssel 37

Számítással is megkaphatjuk az i szöget [8]. Hosszabbítsuk meg a 
CB távolságot а В ponton túl (10. ábra). A meghosszabbítás a kilépő 
sugár irányával x szöget zár be.

- ,  vir — i x es n== —
»2

sin i . . ,------ =  л sin r =  sm i cos ж -f- cos i sm x
sin r
sin i , .------=  sm i cos x -f- cos i sm «

n

sm i 1 \------- COS X
n J

=  cos i sin X

tg i
sin X

1
— —  COS Xn

sin X

fi
COS X

4Î 1 = -------------------’V2 ----Vx COS X

vv v2 ismert mennyiségek, x lemérhető, így i meghatározható és i +  90° 
megadja a dőlést.

Ezután meghatározhatjuk visszafelé a C/i-hez mint beeső sugárhoz 
tartozó megtört sugarat (DC). Ha DC és RXC távolságok kis szöget zár
nak be, akkor DC egyenlőnek vehető RxC-ye\. Ellenkező esetben a teljes 
sugárutat el kell tolnunk önmagával párhuzamosan az Rx robbantópontba. 
Mivel az első beérkezések a rengéshullámok legrövidebb sugárútjaiból 
származó időket jelzik, ezért az időellenőrzést is ezen a legrövidebb RXCBA 
úton kell végeznünk (nem pedig az antiklinális felszínén).

Átlövés

A felszíntől lefelé haladva három egymásra következő réteg sebessége 
legyen vv v2, vs (vx <  v2 <  v3). Bizonyos rétegvastagságnál és sebesség- 
értéknél előfordulhat, hogy a v2 sebességű rétegről egyáltalában nem 
kapunk első beérkezéseket a robbantópontok egyikéből sem, s így a v2 
a sebességdiagramon sehol sem jelentkezik. Ilyenkor azt mondjuk, hogy 
a v2 sebességű réteg „átlövődik” . На а иг/и2, v2/vs határfelületek egymással 
párhuzamosak, akkor az „átlőtt”  réteget refrakciós méréssel nem lehet 
kimutatni.

Kiértékelés közben mégis megtörténik, hogy számolnunk kell az 
„átlőtt”  réteggel anélkül, hogy az a sebességágakban jelentkeznék. Ilyen 
pl. az az eset, amikor a jobb- és baloldali szomszédos szelvényszakaszban 
mindenütt kimutatható a v2 sebességű réteg, de a kérdéses robbantó
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pontból kiinduló sebességágban nem mutatkozik. Ekkor feltételezhető, 
hogy a réteg annyira elvékonyodik, hogy az alatta levő nagyobb sebességű 
(i>3) rétegről a refraktált hullám előbb érkezik meg, mint a v1/v2 határról 
(11. ábra). Ebben az esetben a szelvény szomszédos szakaszaihoz is iga
zodva olyan mélységben kell meghúznunk a feltételezett v jv 2 réteg
határt, hogy az időellenőrzéskor az RxA BC út mentén kapott idő nagyobb 
legyen az R^DEFGC út megtételére szükséges időnél. A másik robbantó
pontból is elvégezve az időellenőrzést, egyező eredményre kell jutnunk.

A gyakorlatban elég sokszor megtörténik az is, hogy egy réteg csak 
egyik irányból lövődik át.

Ha a szóban levő két határfelület nem párhuzamos, akkor előfordul
hat, hogy az átlőtt réteg dőlése és jellemző sebessége ki is számítható [9].

Kiékelöílés

A vv v2, v3 sebességű rétegek elhelyezkedése lehet olyan, hogy a v2 
sebességű réteg nem fedi végig a i>3 sebességű réteget, hanem egy pontjá
ban kiékelődik (12 ábra).* Különleges rétegvastagságok és rétegsebessé
gek esetében az robbantópontból a vx sebességág után a v1/v2 határfelü
leten refraktált hullám érkezik be elsőnek (v2), utána a v2/v3 felületről

* A 12. ábrán a v" helyes értéke: 4900 m/s
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jövő v3, majd a v jv 3 határáról jelentkezik a v3. Jó szeizmogeológiai és 
felvételi viszonyok esetén — egészen ritkán —  előfordulhat, hogy későbbi 
beérkezésként megkapjuk a v1/v2 határfelület mentén tovahaladó és_a 
kiékelődési pont után a vx/v3 határfelületről refraktált hullámot, a v3-t. 
Az R2 robbantópontból első beérkezésként i\ után a vjvg, majd a v2/v3 
határán refraktált energia jelentkezik a v"3 és v3 sebességágakban. Ha az

12. ábra. A refraktált sugarak útjai és a sebességágak kiékelődő
szerkezeten

említett kedvező feltétel teljesül, akkor a későbbi beérkezésben a v jv 2 
határfelületen refraktált hullám jelentkezhet a v"2 sebességágban [10].

A kiékelődő réteg dőlését a y'2-ből, a harmadik rétegét pedig a v'3 és 
bg—bői határozhatjuk meg.

A kiékelődő réteg adatait elég hosszadalmas eljárással számítás útján 
is megkaphatjuk [10].

Példa a kiértékelés menetére adott szelvény esetében (13. ábra)
A beérkezési idők felrakása után első lépés azt megállapítani, hogy 

az egyes robbantópontokból kiinduló ág- ellenágnak vélhető sebességágak 
a robbantópontokban emelt időtengelyeket azonos időértékben metszik-e 
azaz, hogy az ordinátametszetek a megengedett hibahatáron belül egyen- 
lőek-e.

Ezután meghúzzuk a sebességágakat, figyelembe véve a szelvény 
alá, a szelvénnyel egyenlő léptékben felrakott felszíni adatokat is. Ha a
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felszín sík, akkor a sebességágak meghúzásakor csak az adott időértékek 
lehetőleg pontos grafikus kiegyenlítésére kell ügyelnünk. Egyenetlen, 
dombos felszín (főként, ha a dombok anyaga laza összetételű homok vagy 
lösz) megváltoztatja a beérkezési időket, úgyhogy a sebességágak nem 
egyenesek. Ebben az esetben a felszín okozta egyenetlenségnek ugyanazon

• ‘200.

*ЮО.

О.

-ЮО 

•200

13. ábra. Kiértékelt refrakciós szelvény a sugárutakkal

a helyen minden sebességágban jelentkeznie kell. Ajánlatos ilyenkor a 
kiegyenlítést úgy végezni, hogy főként a völgytalpaknál kapott beérkezési 
időket nézzük és a sebességágakban a dombok okozta dudorodásokat nem 
vesszük figyelembe. Az időellenőrzést ilyenkor természetesen a völgy
talpakhoz végezzük.

A látszólagos sebességek meghatározása után meg kell állapítani, 
hogy a szelvényben hány réteg jelentkezik és mekkora bennük a hullámok 
valódi sebessége. A kutatásra kijelölt területen rendszerint nem egy 
szelvényt, hanem szelvényhálózatot szoktunk fektetni, így a valódi sebes
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ségek értékének megállapításakor a látszólagos sebességeken kívül a többi 
szelvényben már esetleg ismert valódi sebességértékek is felhasználhatók.

Ha a mi szelvényünket megnézzük, látjuk, hogy a robbantópontok
nál mindenütt 2100 m/s direkt sebesség jelentkezik. Az első töréspont 
után 3400, 3600, 3800 és 3700 m/s látszólagos sebességek vannak, amiből 
következik, hogy a második réteg sebessége 3500— 3700 m/s körüli érték. 
Az ág-ellenágban hosszan jelentkező 4550 és 5600 m/s sebességágakból meg-

14. ábra. Dőlt réteghatár megváltoztatja az alatta levő következő 
réteghatárról érkező refraktált hullámok látszólagos sebességét

állapíthatjuk, hogy a hannadik réteg valódi sebessége a ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ - ból

számítva kereken 5000 m/s. Meg kell jegyeznünk, hogy egyes esetek
ben a mélyebben levő rétegek valódi sebességének megállapítását meg
nehezíti az a tény, hogy a látszólagos sebességet nemcsak az illető réteg 
dőlése határozza meg, hanem a felette levő rétegek dőlése is. Mégpedig, 
ha a kérdéses réteg felett vele nem párhuzamos irányú réteg van, akkor 
az emelkedés irányában haladó hullám látszólagos sebessége nő, dőlés 
irányában haladóé pedig csökken (14. ábra).

Ha a legalsó réteg dőlésviszonyai alapján próbáljuk a második réteg 
valódi sebességét megállapítani, akkor rögtön látjuk, hogy ajánlatos azt 
3600 m/s-ra választani, mert ezzel a valódi sebességgel kapunk a legalsó 
rétegnek megfelelő dőléseket.
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Ebben a szelvényben tehát három réteggel számolunk: 2100, 3600 
és 5000 m/s-os valódi sebességekkel.

A szerkesztés megkezdése előtt minden robbantópontban felmérjük 
a kiértékelt felvételeken feltüntetett robbantási mélységek középértékét. 
Az időellenőrzésnél ugyanis nem a felszíntől, hanem a robbantási mélység
től számítjuk a sugárutak

Megállapítjuk a kritikus szögeket:

i12 =  arc sin 2100 . . 3600------=  3b , г„„ =  arc sin-------- =  46 .
3600 5000

A második réteg határfelületének megszerkesztését ajánlatos a 2300-as 
robbantópontnál kezdeni. 3700 m/s-ból megállapítjuk az emergencia szögei
(arc sin ■ —  =  34,5°), felmérjük a sebességág alatt a felszín egy pontjá- 

3700
ban, megrajzoljuk az 7-gyel jelzett sugárutat és a 36° -)- 90° felmérésével 
meghatározzuk a réteg dőlését. Utána az időellenőrzés megadja a réteg 
mélységét. Ugyanígy megrajzoljuk a 2, 3, 4 sugárutakat, a 3800, 3400 és 
3600 m/s látszólagos sebességekhez tartozó emergancia szögekkel elindulva. 
A 3400 és 3600 közötti töréspontnál változik a réteg dőlése. Szögfelező 
szerkesztéssel állapítjuk meg a réteg dőlésváltozásának helyét. A 0-ás 
robbantópontnál a 3600 m/s sebességű réteg nem jelentkezik (a 3700 m/s 
látszólagos sebesség ugyanis már az alsóbb rétegről érkezik be a 8100 m/s-os 
sebesség ellenágaként). E megállapítást az időellenőrzés igazolja.. Itt tehát a 
második réteget átlőttük. A réteghatár időellenőrzéssel nem követhető 
részeit szaggatott vonallal jelöljük.

Az 5000 m/s sebességű réteghatár szerkesztését a 8100 m/s látszólagos
sebességből kiindulva kezdjük. Emergencia szög =  arc sin^ j^  =  15°.

A sugárút többi adata: beesési szög a 2100/3600-as réteghatáron 20°, 
a hozzátartozó törésszög 36°. A sugárra rámérjük a 46° -)- 90°-ot, így meg
kapjuk a réteg dőlését (6 sugárút). A kapott réteghatárra a kritikus szöget 
ellenkező irányban mérve fel, visszafelé szerkesztjük meg a 7-es sugár
utat. Utána az 5600 m/s-ból számított emergencia szöggel a 5-as sugár
utat és a 4500 m/s-ból a P-et rajzoljuk meg. A dőlésváltozás helyét szög- 
felezéssel állapítjuk meg mindenütt. A 4550 és 5600 m/s-os sebességágak
ból a 10 és 11 sugárutak alapján szerkesztjük meg a dőlést. A °° sebesség
ághoz tartozó sugárutat a 12 jelzi (°° sebesség esetén a sugár merőlegesen 
ér a felszínre). Az antiklinális másik szárnyának dőlését a 7200 m/s sebes
ségből szerkesztjük meg (13) tetejét pedig az 5200 és 4900 m/s sebességek 
alapján (14,15). Itt figyelembe kell vennünk, hogy a hullám ez utóbbi 
részen nem a réteg határfelületén haladva refraktálódik, hanem 90°-nál 
kisebb szöggel esik a határfelületre, így a törés szöge kisebb a kritikus 
szögnél. Ebből következik, hogy a látszólagos sebesség is nagyobb, mint 
a réteghatár dőléséből következnék. Ilyen esetben az antiklinális szárnyai
nak szerkesztésénél mondottak szerint kell eljárni (a szelvényen szaggatott 
vonal jelzi a szerkesztéshez felhasznált 14, 15 sugárirányokat). Ugyanez
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vonatkozik az antiklinális dőlés irányába eső (16, 17) sugárútjainak meg
szerkesztésére is.

A réteg dőlésváltozásainak megszerkesztése után elvégezzük az idő
ellenőrzést először a közeli, majd a távoli robbantópontokból, és az idők 
egyeztetésével állapítjuk meg a helyes mélységet.

Egyetlen dolgozat keretén belül lehetetlenség ismertetni mindazokat 
a problémákat, amelyek kiértékelés közben felmerülhetnek. Igyekeztem 
azonban rámutatni azokra az alapvető szerkesztési módokra és leggyak
rabban előforduló műveletekre, amelyeknek ismeretében a kiértékelés 
általában, a jelentkező nehézségek ellenére elvégezhető és a problémák 
többsége megoldható.
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