
.Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 
GEOFIZIKAI KÖZLEMÉNYEK 

XIII. kötet, 4. szám

с. ЭВА КИЛЕНИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСЛЕДУЮЩИХ ВСТУПЛЕНИЙ ПРЕЛОМЛЕННЫХ ВОЛН
В СЕЙСМОРАЗВЕДКЕ

В процессе сейсмических измерений методом преломленных волн в районе Венгер
ского бассейна наблюдаются последующие вступления, имеющие весьма большую энер
гию. Изучение особенностей последующих вступлений позволяет сделать вывод о том, 
что они представляют собой рефрагированную волну, многократно отражаемую от 
дневной поверхности. Такие же волны могут возникать только в толще, характеризу
емой скоростным градиентом.

Энергетические условия первых и последующих вступлений также были подвер
гнуты исследованию. Как кинематические, так и динамические особенности дают воз
можность изучать строение осадочной толщи.

ÉVA SZ. KILÉNYI

THE APPLICATION OF REFRACTION LATER ARRIVALS IN SEISMIC EXPLORATION

. • Irr the course of.refraction sedsmietmeasurements inthe area of the Hungarian Basin there 
appear later arrivals with very high energy. The investigation o f the characteristics of later arri- 

. vais allows to conclude, rthat in this case penetrating direct waves, reflected multiply from the 
surface, are encountered. Waves o f sunk type, however, can be generated only in a complex 
of strata, characterized, by velocity. gradient.

The energy conditions of first, and later arrivals were also examined. Both kinematic and 
dinamic characteristics offer .the. possibility to investigate the structure of the sedimentary 
complex.

A REFRAKCIÓS KÉSŐBBI B E É R K E ZÉ SE K  FELH A SZN ÁLÁ SA  
A G Y A K O R LA TI SZEIZM IK U S K U TATÁSB AN

SZ. K IL É N Y I ÉVA

I. BEVEZETÉS

A refrakciós későbbi beérkezések értelmezésével 1961-ben kezeltünk fog
lalkozni a Geofizikai Intézet Szeizmikus Osztályán. 1962-ben a Magyar Geo
fizikusok V III. Nemzetközi Szimpóziumán beszámoltunk az addig elért ered
ményekről. Azóta kísérleti méréseket végeztünk, és tovább folytattuk vizsgá
latainkat .

Ügy gondoljuk, hogy eredményeink gazdagítják a korrelációs refrakciós 
módszer alkalmazási körét, és így érdeklődésre tarthatnak számot. Ezért, az 
érthetőség kedvéért , összefoglaljuk a régebbi adatokat, és az újabb eredmények 
részletezésével a refrakciós későbbi beérkezések kiértékelését már mint rutin
szerű eljárást szeretnénk ismertetni.
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II. A REFRAKCIÓ S B E É R K E ZÉ SE K  FREK VEN CIAELO SZLÁSA -
M Ű SZER Á TV ITEL

A szeizmikus műszerek helyes tervezésének feltétele a beérkezések frek
vencia-spektrumának ismerete. Régebbi műszereink frekvencia-karakterisz
tikája nem tette lehetó'vé, hogy erre vonatkozólag pontosabb vizsgálatokat 
végezzünk. Ennek ellenére megmutatkozott, hogy nagyobb mélységek kutatá
sakor igen alacsony frekvenciás átvitelre kell törekednünk. 1960-ban liozzá- 
kezdtünk egy tranzisztoros erősítőtípus kidolgozásához. Az első hatcsatornás 
kísérleti példányt 1961 őszén összehasonlítottuk egy 26 csatornás elektron
csöves, ún normál műszerrel. A töltet 100 kg, észlelési távolság 40 km, geofon- 
köz 40 m volt. Az erősítést úgy állítottuk be. hogy az alapzaj mindkét félterí
tésben azonos legyen. Az 1. sz. ábrán az ígv kapott szeizmogram egyes szaka
szait mutatjuk be. Látható, hogy az alapzaj (felső szeizmogram) azonos, és az 
első beérkezésektől (középső szeizmogram) a későbbiek (alsó szeizmogram) 
felé haladva a tranzisztoros erősítő amplitúdóinak aránya a normál műszeré
hez képest egyre növekszik. A jelenség magyarázatáld szolgálhat a 2. sz. 
ábrán látható diagram. Ezen három különböző robbantás (két vízi és egy lyuk
robbantás) hullámainak frekvenciáit a látszólagos sebesség függvényében ábrá
zoltuk. A látszólagos sebességek az idő növekedésével csökkennek. Mint a 
diagramból láthatjuk, a frekvenciára általában 6 — 10 Hz közötti értékeket 
kaptunk, de a mélyből jövő, nagysebességű beérkezések frekvenciái nagyob
bak, mint a későbbi, azaz kisebb látszólagos sebességű beérkezéseké. A 3. sz. 
ábrán látható frekvencia-karakterisztikák mutatják, hogy a tranzisztoros 
műszer görbéje jóval laposabb, mint a normál műszeré, és így kevésbé torzítja 
a kiolvasható frekvenciákat.

Ha a későbbi beérkezéseket a kiértékelés során fel tudjuk használni, 
fokozottan előtérbe kerül alacsony frekvencia-átvitelű műszerek tervezése.

III. A REFRAKCIÓ S KÉSŐBBI B EÉ RK EZÉSE K  KELETKEZÉSE

1961-ben a későbbi beérkezések hullámtani vizsgálata céljából kísérleti 
mérést végeztünk Szentes környékén. Három komponens együttes észlelésével 
megállapítottuk, hogy a későbbi beérkezések is longitudinális testhullámok.

A refrakciós későbbi beérkezések egyéb, kinematikai és dinamikai problé
máinak tisztázására 1962-ben egy kb. 25 km hosszú kísérleti vonal mérését 
végeztük el Hajdúszoboszló és Püspökladány között, a HoR — K — /-et.

Ennek a mérésnek az volt a célja, hogy dinamikai vizsgálatokra is alkalmas 
mérési anyaghoz jussunk, és tisztázhassuk az eddigi homályos sejtéseket vagi' 
bizonyíthatatlan feltevéseket.

A HoR — К — 1 szelvényt már 24 csatornás tranzisztoros műszerrel mértük, 
így az előző mérési anyaghoz képest jóval kisebb mérvű műszertorzítással kel
lett számolnunk.

A mérési anyag igazolta a refrakciós későbbi beérkezések tulajdonságairól 
alkotott korábbi megállapításainkat. Ezek lényegét a következőkben foglal
hatjuk össze:
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1. ábra. 26 csatornás normál- és 6 csatornás tranzisztoros műszer összehasonlító felvételének
részletei

Фиг. 7. Участки сравнительной записи 26-канальной нормальной и 6-канальной тран
зисторной аппаратуры.

Fig. 1. Details of comparative record of the 26 channel normal and 6 channel transistorized
seismic apparatus
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1. látszólagos sebességük a távolság növekedésével folytonosan növek
szik (görbülnek);

2. egy adott terítésben az egymásutáni beérkezések közti időintervallum 
az idő növekedésével csökken ;

3. egy adott terítésben az idő növekedésével csökken az egyes beérkezések 
látszólagos sebessége;

4. egy adott terítésben a későbbi beérkezések energiája nagyobb, mint a 
korábbiaké.

2. ábra. A beérkezések frekvenciái a látszólagos sebesség függvényében, a és & vízi robbantás;
c lyukrobbantás

Фиг. 2. Зависимость частот вступлений от кажущейся скорости, а) и б) взрыв в воде,
с) взрыв в скважине.

Fig. 2. Frequencies of arrivals versus apparent velocities, a and b shot in water, c holeshooting

Ezeknek a tulajdonságoknak a vizsgálata arra enged következtetni, hogy 
a felszínről többszörösen visszavert bemerülő direkt hullámokkal van dol
gunk.

A reverberációknak igen nagy irodalma van. A reflexiós mérések során 
lehetséges reverberációk közül általában a felszínről egyszer vagy többször 
visszavert hullámot tartják a leggyakoribbnak. A talaj-levegő határ reflexiós 
koefficiense az egység körül van, erről a határról való visszaverődéskor ener
giaveszteség jóformán egyáltalában nincs. Ez a tényező tehát adott. De vegyiik 
sorra a többi feltételt is. Berzon és Jepinatyeva (1952) részletesen foglalkoztak 
a reverberált refrakciós hullámokkal, és arra az eredményre jutottak, hogy 
vagy P11121, azaz reflektált-refraktált. vagy Р12Ш, vagyis refraktált-reflektált 
jellegű hullámokat feltételezhetünk; P12121, tehát kétszer refraktált hullámok 
nem jöhetnek létre. Ezt a hullámfrontok vizsgálata alapján állapították meg. 
Ezen túlmenően, csak a P 11121 hullámok útidőgörbéje párhuzamos a P 121-el. 
a P12nl hullám útidőgörbéje már nem párhuzamos. Az energiaviszonyokra 
nézve azt írják, hogy a reverberált hullámok amplitúdója jóval kisebb, mint az 
első beérkezéseké.
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Ezek a jellegek nem egyeznek a megfigyeléseinkkel, tehát nem reflektált - 
refraktált vágj’ refraktált-reflektált hullámokkal van dolgunk. A mi észlelé
seinkhez sokkal inkább hasonló a kínai szerzó'k (Tseng Jung-seng, 1962) által 
a Cajdam medencében megfigyelt hullámok egy része. Ők többek között gör
bülő, nagyenergiájú beérkezéseket észleltek, amelyeket egyes, sebességgradi
enssel jellemezhető rétegekhez kapcsoltak, és a hullámoknak a felszínről való 
többszörös visszaverődésével magyaráztak.

Ha átgondoljuk az ilyen, többszörösen visszavert hullámok törvényszerű
ségeit, beláthatjuk, hogy azok azonosak az általunk megfigyelt későbbi beérke
zések jellegzetességeivel. A kínai szerzők ezen a hullámtípuson kívül leírnak 
fej hullám-reflexiókat (Р12ш) és többszörös reflexiókat (Pnn) is, míg a magyar 
medencében ezeket a hullámokat eddig jóformán egyáltalában nem észleltük.

г3. ábra. A normál és a tranzisztoros műszer frekvencia karakterisztikája, a tranzisztoros, b
normál műszer

Фиг. 3. Частотные характеристики нормальной и транзисторной аппаратуры, а) тран
зисторная аппаратура; б) нормальная аппаратура.

Fig. 3. Frequency characteristics of normal and transistorized apparatus, a transistorized, b
normal apparatus

A 4. sz. ábrán, ami a HoR — K  — 1 szelvény teljes menetidőgörbe rendszerét 
ábrázolja, két ponton felrajzoltuk a szeizmogram képét. A bejelölt egyéb 
hullámok energiája elhanyagolható a többszörösök energiája mellett, inkább 
csak fázisazonosságukkal tűnnek elő az alapzaj háttérből.
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4. ábra. A HoB' — К  — 1 szelvény teljes menetidő görbe rendszere 
Фиг. 4. Полная система годографов по профилю HoR — К -  1 ■ 
Fig. 4. Complete travel-time diagram of the profile HoR — К — 1.



A refrakciós későbbi beérkezések felhasználása . . . 411

Felvetődik a kérdés, hogy a magyar medencét kitöltő üledékösszletben 
számolhatunk-e egyáltalában a köznapi értelemben vett refraktált, azaz 
fejhullámok létrejöttével. Ha csak az első beérkezések menetidőgörbéjét figyel
jük. feltűnik, hogy azok látszólagos sebessége határozott törés nélkül, folyto
nosan növekszik. A szeizmogram elemzésekor a kb. 2 — 2,5 km vastag medence- 
üledékösszletben mindössze két hullámváltást lehet felfedezni. Az első a rob
bantóponthoz egész közel van, tehát a felszín közeli ún. „mállott réteg” 
talpát jelenti, a másik pedig 3 — 4 km távolságban, ami kb. 1 km-es aljzat- 
mélységnek felel meg. Abban a két vastag összletben, amely e réteghatár alatt 
illetve felett van. a sebesség a mélységgel folytonosan növekszik, de gradiense 
különböző. Az ilyen folytonosan növekvő sebességű összletben pedig nem keletkez
nek fejhullámok, hanem bemerülő, direkt hullámok és ezek többszörösei (Ádám- 
Kilényi, 1963. — 5. ábra).

Rp Gi G2 G3 S4 C j Gg £7 Ge

6. ábra. Vázlat a bemerülö direkt hullámok és többszöröseik sugárútjának bemutatására
Фиг. 5. Схема траекторий рефрагированных волн и их многократных волн.

Fig. 5. Schematic figure for representing the trajectories of penetrating direct waves and their
multiples

Miután a többszörös hullám bemerülési mélysége elérte a medencealjzatot, 
megjelennek a reflektált-refraktált hullámok, mégpedig ugyanazzal a szabály- 
szerűséggel. amellyel Berzon és Jepinatyeva leírták. Az amplitúdó hirtelen 
csökken és a hullámok — egy zavaros átmeneti zóna után erősödve — az első 
beérkezéssel közel párhuzamos fázistengellyel jelennek meg. A fázisok nem korre
lálhatok olyan jól. mint a többszörös bemerülő hullámoknál, a menetidőgörbe 
szakadozott. Ez a jelenség is bizonyítja, hogy ebben a fiatal harmadkori meden
cében a medencealjzat az egyetlen refraktáló határfelület.

Ezekből a jellegzetes hullámjelenségekből már következtethetünk a me
denceüledékek sajátosságára. Még további megfigyeléseket is tehetünk, de 
ezekre később térünk ki.
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IV . A H U LLÁM OK E N ER G IA V ISZO N Y A I 

1. A m plitudógörbék

A 6. sz. ábrán bemutatjuk a HoR — K  — 1 szelvény O00 robbantópontjából 
kapott beérkezések egyesített menetidő- és amplitudógörbéit.

Az amplitudógörbéket úgy szerkesztettük, liogy valamennyi szeizmogra- 
mot az elsőre redukáltuk. Az ábrán az alapskálában az első beérkezés és a két
szeres, valamint a háromszoros hullám látható, a további többszörösökre a 
megfelelően eltolt időskála vonatkozik.

Vizsgáljuk meg az első beérkezés amplitudógörbéjét. Elsőként egy való
színűleg vékony rétegről jövő, gyorsan csillapodó beérkezés jelentkezik, majd 
az interferencia zóna után egy lassabban csillapodó, hosszabban tartó hullám, 
és 3,4 —3,6 km között erősen csökkent amplitúdójú interferenciás zóna után a 
harmadik, alig csillapodó hullám. 5,6 —5,8 km távolságban ismét, csökkent 
amplitúdójú interferenciás zóna után, hirtelen általános amplitudócsökkenés- 
sel a medencealjzat jelentkezik. Az ábrán itt egy nágyságrendet ugrattunk az 
amplitúdó-léptékben. A medencealjzatról kapott beérkezés amplitudógörbéje 
a 13 km környékén hirtelen változást, csökkenést mutat, ami valószínűleg 
kőzettani változással vagy egyéb földtani tényezővel függ össze.

A menetidőgörbén és az egyesített amplitudógörbén látható egy, a meden
cealjzatnál mélyebb szintről jövő hullám is. Ez valószínűleg a mélybe zökkent 
paleozoós kristályos alaphegység felszínéről jön. (Ennek domborzati és mélységi 
meghatározására ez a mérés nem elegendő, de ez nem is tartozott a mérés fela
datai közé.) Az amplitudógörbéből mindenesetre megállapíthatjuk, hogy ez a 
felszín egv vastag, konszolidált képződmény felszíne, a hullám energiája a 
távolság növekedésével alig csökken.

A többszörösük amplitudógörbéinek vizsgálata a következő: Az ötszörös 
hullámot véve alapnak, a többi hullám távolságértékeit 5/m-szeresre nyújtjuk, 
ahol m a többszöröződés fokát jelenti. Így a közelítőleg azonos mélységből 
jövő hullámok amplitudógörbéi egymás alá esnek. Ennek alapján megkísérel
hetjük a beérkezések jellegzetes pontjainak azonosítását (7. sz. ábra). A külön
féle hullámokhoz tartozó megfelelő távolságszakaszokat az ábra alján külön 
skálákkal ábrázoltuk.

Eredeti tervünk az volt, hogy a beérkezések energiasűrűsödési és ritkulási 
helyeinek összevetéséből energiaszinteket szerkesztünk. Ettől a valóságos dőlés
viszonyok leírását vártuk (Kilényi-Trenka, 1963). Ennek elméletét a következő 
8. sz. ábra mutatja. Ha egy sebességgradienssel jellemzett rétegösszletben egy. 
a környezeténél nagyobb vagy kisebb sebességű pad van, ez a hullámokra 
gyűjtő-, illetve szórólencseként hat. Az első esetben energiasűrűsödés, a máso
dik esetben ún. „néma zóna” keletkezik. Megállapíthatjuk, hogy ez a törek
vésünk nem sikerült, és a sikertelenség nem a mérés kivitelének, hanem főleg 
az interferenciák rovására írható.

Ha az első beérkezés amplitudógörbéjét vizsgáljuk, láthatjuk, hogy ener
giacsökkenést az interferencia zónákban figyelhetünk meg. Energianövekedés 
három helyen is megfigyelhető: 1000— 1800 m, 4200 — 4400 m és 5100 — 5400 m
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0. ábra. A HoR — К  — 1 
szelvény O00 robbantó
pontjának egyesített 
menetidő és amplitúdó 
görbéi 1 első beérkezés; 
2 kétszeres, — 3 három
szoros, — 4 négyszeres 
hullám ; 5 alaphegység 

beérkezés

Фиг. 6. Сводные го
дографы и кривые 
амплитуд для пункта 
взрыва О00 по профилю 
HoR — K — 1. 1. первое 
вступление; 2. двух
кратная; 3 трехкрат
ная, 4 четырехкратная 
волна ; 5 вступление 

от фундамента.

Fig. 0. Combined travel 
time and amplitude 
curves of the shot-point
000 of profileiZoi? — К  — 1
1 first arrivals, 2 waves 
one time, — 3 two times ; 
-  4 three times reflec
ted from the surface ; 5 
waves from the base

ment

3 G e o fiz ik a i K özi. X III. köt. 4. sz. — 40 918
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között. Ezeket úgy magyarázhatjuk, mint a folytonosan növekvő sebességű 
vastag összletben egyes vékony, nagyobb sebességű padok hatását. Dőlésüket 
azonban a többszörösök amplitudógörbéin már nem követhetjük. Az ampli- 
tudógörbén megfigyelhetjük, hogy a kétszeres hullám interférât a mélyből — a 
kristályos alaphegység feltételezett felszínéről — jövő reflektált hullámmal. 
Az interferencia pedig hol erősíti, hol gyengíti az interferáló hullámok ampli
túdóit. tehát zavarossá teszi a képet. A többszöröződéssel ezek az interferen
ciák tovább terjednek, és ezért igen gyér a korreláció a többszörösök ampli- 
tudógörbéi között.

8. ábra. Nagy ill. kissebességű paci hatása a bemerülő direkt hullámokra (Goguel szerint). 
A sebességeloszlás az ábra baloldalán látható

Фиг. 8. Влияние прослойка с повышенной или пониженной скоростью на рефрагиро- 
ванные волны (по Гогелю). Распределение скоростей показано на левой стороне фигуры. 
Fig. 8. The influence of high or low velocity bank on the penetrating direct waves (after Goguel) 

The velocity distribution is represented on the left side of the figures

Az amplitudógörbékből mindenesetre megállapíthatjuk a következőket:
1. az azonos mélységből jövő hullámok amplitúdói kismértékben csökken

nek a többszöröződéssel ;
2. a medencealjzat beérkezése mindegyik amplitudógörbén (ahol egyálta

lában van) hirtelen amplitudócsökkenéssel mutatkozik;
3. az első beérkezés amplitudógörbéjén mutatkozó kiugrások, amelyek 

esetleg padokkal azonosíthatók, és a kinematikus menetidőgörbén egyáltalában 
nem látszanak, sűrűbb észlelési rendszer mellett talán felhasználhatók a padok 
megszerkesztésére.
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2. A többszörösök  nagy energiá jának m agyarázata

Régóta vita tárgya a későbbi beérkezések nagy energiájának oka. Amíg 
az volt a felfogás, hogy a későbbi beérkezések a fedőösszlet rétegeiről jövő 
fejhullámok, teljesen érthetetlen volt hihetetlen nagy energiájuk (mint az egye
sített amplitudógörbéből látható, az első és a későbbi beérkezések amplitúdója 
között azonos terítésben két nagyságrendnyi különbség is lehet), és igen nagy 
távolságon való követhetőségük. Ha azonban a vázolt modelt tekintjük, a 
probléma jelentősen egyszerűsödik. Míg fejhullámok keletkezése során nagy 
veszteségekkel kell számolnunk (törések, reflexiók, váltóhullán ok keletkezése, 
stb.), addig bemerülő direkt hullámoknál az ilyenek elhanyagolhatók. A talaj
levegő határ reflexiós koefficiensének értéke az egység körül van, tehát komoly 
veszteség a felszínről való többszörös visszaverődéskor sem lép fel.

Egyes szerzők (Tseng Jung-sheng, 1962) arra hivatkoznak, hogy a fedő
rétegben többszörösen megtett út rövidebb, mint a mélybehatoló hullám 
egyszeri útja. Ez a felfogás téves. Könnyen ellenőrizhetjük számítással, hiszen 
a görbült sugárút hosszát az

J PV'(z)
О

képlettel egyszerűen számíthatjuk (jelöléseket lásd V. 3. fejezetben). Az azo
nos X távolsághoz tartozó egyszeres és kétszeres hullám útjának hossza között 
az eltérés olyan csekély, hogy azzal a két hullám energiakülönbsége semmiesetre 
sem magyarázható.

V. A KÉSŐBBI B EÉ R K E ZÉ SE K  K IÉRTÉKELÉSE

1. Sebességfüggvény szám ítás

Már a 111. fejezetben említettük, hogy a többszörös hullám keletkezésének 
feltétele: sebességgradienssel jellemezhető összlet jelenléte. Célunk ezek után 
a sebesség-mélység függvények meghatározása, refrakciós mérések alapján.

Régebbi kutatásaink (Adám-Kilényi, 1963) során eljárást dolgoztunk ki 
sebességfüggvény számítására refrakciós menetidőgörbékből. Az eljárás lényege : 
a görbült menetidőgörbét kettős logaritmikus léptékben ábrázolva, egyenest 
kapunk. Az egyenes dőléséből és tengelymetszetéből meghatározhatjuk a sebes
ségfügg vényt. A sebességfüggvényt az egyszerű A ■1A alakú hatványfüggvény 
formájában tételezzük fel. és a konstansok értékeit a logaritmált menetidő- 
görbe adataiból határozzuk meg. A magyar medencében nem egy, hanem hét, 
eltérő sebességgradienssel jellemezhető rétegösszletet lehet felismerni. Ezek határa 
a logaritmált menetidőgörbén törésponttal jelentkezik. A töréspont után eltérő 
dőlésű, de ismét egyenes szakasz következik, míg végül a medencealjzat beér
kezése erős görbülettel — tehát sebességugrással és állandó sebességgel tűnik 
ki. A mélyebb összlet sebességfüggvényét nem tudjuk meghatározni, de a 
menetidőgörbe második szakasza alapján egy, az egész összletre vonatkozó 
közelítő sebesség-mélység függvényt állíthatunk elő.
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A logaritmikus menetidőgörbék szerkesztése két szempontból is lényeges. 
Egyrészt az ennek alapján meghatározott sebességfüggvényt felhasználjuk a 
medencealjzat megszerkesztésére; másrészt célunk a medence-üledékösszlet- 
ben levő, a két- különböző sebességgradiensű réteget elválasztó határfelület 
megszerkesztése is. Erre a határra jellemzők a logaritmált menetidőgörbe törés- 
ponti koordinátái. Az első beérkezések hullámváltása a szeizmogramokon felis
merhető. A későbbi beérkezések hullámváltásai elmosódnak, vagy egyéb zavaró 
hullámok lépnek fel, végeredményben több interferenciás zóna is kijelölhető. 
Sebességadatok alapján a kijelölés bizonytalan ; legvalószínűbbnek a logaritmált 
menetidőgörbe alapján végzett kijelölést tartjuk. Az amplitudógörbéket is 
azért szerkesztettük, mert reméltük, hogy ezek révén biztosabbá tehetjük a 
töréspont kijelölését. Amint azonban a IV. fejezetben említettük, a későbbi 
beérkezések interferenciás volta ezt meghiúsította.

Összefoglalva: a többszörösök távolság- és időadatait a többszöröződés 
fokával osztva kaptuk a későbbi beérkezések menetidőgörbéit, ezeket kettős 
logaritmikus léptékben ábrázolva határoztuk meg a töréspontokat.

2. D őlésm eghatározás

Az eddigiekből látható, hogy a medencét kitöltő üledékösszletben, a felső 
vékony rétegtől eltekintve, két nagyvastagságú, folytonos sebességnöveke
déssel jellemzett réteg van. Szeizmikus szempontból az egész összletben csak az 
e két réteget elválasztó határnak van réteghatár jellege. Tudjuk, hogy a meden
ce-üledékösszlet réteghatárainak kutatására elsősorban a reflexiós eljárás 
hivatott, de igen előnyös, ha egy medencealjzat kutató refrakciós mérés mellék
termékeként a medence-üledékösszlet dőlésviszonyaira is kapunk adatokat. 
Hangsúlyoznunk kell, hogy ez a határfelület hagyományos refrakciós eljárással 
egyáltalában nem kutatható, hiszen nincsenek meg a fejhullámok kialakulá
sához szükséges feltételek. Ennek megfelelően nincs is olyan refrakciós észle
lési rendszer, amely ennek a határnak a kutatására tervezhető, a bemerülő 
direkt hullámokat pedig közvetlenül nem használhatjuk fel a határfelület 
szei'kesztésére.

9. ábra. Model nem refraktáló határfelület dőlésének meghatározásához
Фиг. 9. Модель для определения наклона непреломляющего горизонта.

Fig. 9. Model for constructing the dip of non refracting boundary
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A határfelület szerkesztése tehát a következő : Vegyünk egy olyan modelt 
(9. sz. ábra), ahol a felső réteget állandó sebességűnek feltételezzük, az alsót 
pedig a mélységgel folytonosan növekvőnek. Modelünk jó közelítés arra az 
esetre is, ha a felső réteg sebessége is folytonosan növekszik, de jelen esetben 
így könnyebb a szerkesztés. A réteghatár dőlésszöge « . A robbantópontból i0 
szöggel kiinduló sugár a réteghatár normálisával (í0 — a) szöget zár be. Miután 
a második rétegben megtett út után, a réteghatáron megtörve, a felszínre ér, 
emergencia szöge már csak (i0-2 a ).  Ha ez a sugár a felszínről visszaverődve 
ismét behatol a második rétegbe, mélyebbre jut, és mire a felszínre ér, (г0—4«) 
emergencia szöge lesz. (Itt ellentétben vagyunk a hivatkozott kínai szerzőkkel.) 
Ha tehát olyan sugarat keresünk, amely a kétszeres hullámban azonos (í0 — 2«) 
emergenciaszögű, azaz azonos látszólagos sebességű az egyszeres hullámmal, 
annak robbantóponti kiindulási szöge (г),4-2с/.) kell, hogy legyen. Az (i0+ 2 a ) 
szöggel induló sugár felszínre érkezési és visszaverődési szöge i0, és a kétszeres 
hullám emergencia szöge (i0—2a). Ha az a szöget akarjuk meghatározni, 
г0 szöget kell ismernünk.

Az emergencia szöget az ismert

g =  arcsin — -  
7 *

képlettel számíthatjuk, ahol 7 0 a legfelső réteg sebessége, és V* a látszólagos 
sebesség. A kérdéses i0 érték meghatározásához x0 értékét ismernünk kell. Az x0- 
ban észlelt látszólagos sebességgel számíthatjuk ki az i0 szöget. Ezt pontosan 
nem tudjuk meghatározni, de jó közelítésnek vehető, ha feltételezzük, hogy 
x0 «s xz/2. A hiba nem lehet nagy, mert a dőlés növekedése egyrészt növeli, 
másrészt a fedőréteg vastagság csökkenése révén csökkenti a hibát. Ellenkező 
dőlésnél csak az előjelek változnak.

A dőlósmeghatározás menete tehát a következő : A kétszeres hullám törés
pontjából indulunk ki, leolvassuk a töréspont utáni látszólagos sebességet 
(-Fg), majd a töréspont x  értékét osztjuk 2-vel, ez lesz az x0. Leolvassuk az egy
szeres hullámon az .t0-1ioz tartozó látszólagos sebességet (F (*). Az egész szelvény
re egységes F0 értéket használunk (a mi esetünkben F0 =  1,5 km/sec). Kiszá
mítjuk az emergencia szögeket és az emergencia szögek különbségének fele 
adja az a dőlésszöget.

Mivel több határozott törésfelülettel nem számolhatunk, a mélyebbre 
hatoló hullámok látszólagos sebességeit is felhasználhatjuk ugyanazon törés- 
felület dőlésének meghatározására. Ezért meghatározott távolságokon leol
vassuk x2, F3* értéket, az x2j2-höz tartozó Г* értéket, és sorra kiszámítjuk a 
dőlésszögeket. A dőlésértékeket x0 helyekre vonatkoztatjuk. A magasabbrendű 
többszörösök esetén

rn — 1
x0 xm ,

m

ahol m a többszöröződés foka. Ezeket mindig az eggyel alacsonyabb rendű 
told>szörö.shöz hasonlítjuk.
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3. M élységszám ítás

A töréspont által jelzett felület mélységének meghatározását Goguel 
(1951) módszere szerint végeztük. Mélységet csak azzal a feltételezéssel számít
hatunk, hogy a folyamatosan növekvő sebességű összlet alatt állandó sebes
ségű réteg van. Mi a második sebességgradienssel jellemzett réteg legfelső, 
legkisebb sebességét tekintettük állandónak, és ezzel az adattal számoltunk. 

A számítás menete a következő : 
a) Ki kell számítani a tengely metszeti időt:

ahol X és t a töréspont koordinátái;

7b =  l~ -
V,

V2 pedig a sebesség a töréspont után
■(ez a tengelymetszeti idő természetesen fiktív érték).

b) Ha a sebességfüggvény F =  A -z1/n alakú, a sugárút egyenletei:

n Г . .X = ---------sin” i dl
ДП qll J

о
i

t =  ------- ------ I sinn~4di ,
jf n pH — 1 J  

0

ahol та és A  a sebességfüggvény konstansai ; 
p a paraméter, sin i/V =  p  ;
i pedig az integrációs változó, vagyis a sugárút helyi érintőjének a függő
legessel bezárt szöge.

Legyen fe — xjZmax

így
f  = * J

i
1 sin "idi

0

r =  n I
i

Г sin "  -  4
.
0

X — tj'pZt max, mikor zfmax —- 1 /А р  .

i di .

Ki kell számítani i és т értékét.
Az a) pontban kiszámított T2 értékkel azután kapunk re egy

7b = 2 F V -1

A "
ír ( » ) -? ( » ) ]
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alakú egyenletet. Ennek elmélete az idézett cikkben megtalálható. Az egyenlet 
megoldásából kapott i értékkel

( V n
h =  —  sin" i

' A
mélységet számíthatjuk.

Az itt leírt módszer nem bonyolult, amíg n értéke nem nagyobb mint 3. 
A HoE — K  — 1 szelvény esetében A =  2,4, n =  6, T2 =  0,62. így az i-re 
kapott egyenlet a következő volt:

/  (г) =  8 sin5 г cos i — 2 sin3 i cos i — 3 sin i cos i +  3 i — 3,017072.

Ennek az egyenletnek a megoldása csak közelítő módszerekkel lehetséges. 
A „regula faisi” módszert alkalmaztuk és ötödik közelítésre már elég pontos 
értéket nyertünk :

i =  58°58'.

Ezzel az értékkel kiszámítva a mélységet, az eredmény

h =  0,895 km,

Ez jól egyezik a környező mélyfúrásokban megtalálható alsó- felső pannon iái 
emelet határával.

V I. G Y A K O R LA TI PÉ LD Á K

1963-ban a Kisújszállás és Törökszentmiklós között futó AMR — 63/I 
medencealjzat kutató refrakciós szelvény feldolgozásánál már alkalmaztuk az 
előbbiekben leírt módszert . Ebből a mérési anyagból elsősorban az első beérke
zések amplitudógörbéinek szelvényszerű ábrázolását mutatjuk be (10. sz. 
ábra). Az ábrát a következőképpen készítettük: minden egyes robbantópont-

10. ábra. Az AMR —6311 refrakciós szelvény első beérkezéseinek amplitudógörbéi
Фиг. 10. Кривые амплитуд первых вступлений по профилю A M R - 63/1, измеренному 

методом преломленных волн.
Fig. 10. The amplitude curves of first arrivals of profile AMR -  63/1



m o i
11, ábra. Egyesített reflexiós és refrakciós szelvény Kisújazállás-Törökszentmiklós között ( A M U - 63)1 és AM

Фиа. 11. Сводный профиль между с Кишуйсаллаш и с. Тэрэксентмиклош (AMR-63/1 A M -63/3)  измеренный методами отражен
Fig. 11 Combined reflection and refraction profile between Kisújszállás and Törökszentmiklós

i-т о
6313)

ных и преломленных волн
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ból elkészítettük az első szeizmogramra redukált amplitudógörbét. Ezekkel 
összehasonlítottuk az átlagos exponenciális görbét, és minden egyes észlelés 
helyén lemértük az eltérést az átlagtól. Ezeket az értékeket egy olyan függő
leges egyenestől mérve ábrázoltuk, amely egyúttal az x tengelyt is jelenti. 
A tengelytől balra a negatív, jobbra a pozitív értékek találhatók.

A IV. 1. fejezetben leírtak szerint megkíséreltük az amplitudógörbék 
jellegzetes pozitív vagy negatív kiugrásainak korrelációját . A két görbeszakaszt 
azért választottuk külön, mert érzékeltetni akarjuk, hogy az üledékösszlet 
egy részéből nem kapunk beérkezéseket.

Úgy véljük, hogy a korreláció az egyes robbantópontok között nem rossz, 
és főleg nagy vonásokban letagadhatatlan. Ыа a jellegzetes pontokat összeköt
jük, képet kapunk az üledékes szintek dőléséről. Tervbe vettük az amplitudó- 
görbék összehasonlítását elektromos karottázsgörbékkel, de szelvényünk 
közvetlen közelében nem volt mélyfúrás, a nagyobb távolságra levő fúrásokat 
pedig nem érdemes figyelembe venni, hiszen azok egymással se nagyon korrelál
hatok.

Az AMR  — 63/1 szelvény egy szakaszán reflexiós mérés is volt. Ez a szel
vény a Kisújszállás környéki szeizmikus módszerkutató reflexiós mérési háló
zat egyik szelvénye. A mérést a Geofizikai Intézetben készült magnetofonos 
szeizmikus műszerrel végezték. A két mérés egyesített szelvényét a 11. sz. ábrán 
mutatjuk be. A  szelvényen a reflexiós felületelemek vastagsága minősítést 
jelent. A refrakciós mérés alapján szerkesztett medencealjzat folytonos, illetve 
az egyoldali menetidőgörbéből szerkesztett szakaszok szaggatott vastag vonal
lal vannak jelölve. Az üledékösszlet két, különböző sebességgradienssel jellem
zett részét elválasztó határt rövid szaggatott vonallal jeleztük.

Mint láthatjuk, folyamatosan korrelálható reflexiókat csak az üledékösszlet- 
bői kaptunk. A — 1300 és — 1600 m mélység között változó, majdnem az egész 
reflexiós szelvény mentén végighúzódó jól korreláló, jó minőségű felületele
mekből álló szintet vezérszintnek tekinthetjük, mivel igen szépen egyezik a 
refrakciós szelvényből számított határral. Sajnos sem a reflexiós, sem a refrak
ciós szelvény nem halad át mélyfúráson, ezért csak közvetve tudjuk az egyes 
szinteket azonosítani földtani réteghatárokkal. Jelen pillanatban azonban a 
mérési hálózat kiértékelése még folyamatban van, sezt a közvetett azonosítást 
nem végezhetjük el. Ugyanez vonatkozik a medencealjzat értelmezésére is.

V II. ÖSSZEFOGLALÁS

Kísérleti méréseink eredményeként bizonyítottnak látjuk azokat a felte
véseket, amelyeket a későbbi beérkezések keletkezéséről már a korábbi adatok 
alapján felállítottunk. Ennek nemcsak elméleti jelentősége van, hanem igen 
lényeges a medenceterületeken végzett refrakciós mérések tervezése és értel
mezése szempont jából is. Komoly figyelmet érdemel továbbá az iiledékösszletre 
meghatározható sebességfüggvény-változás és annak földtani értelmezése. 
Hiszen a felszín és a medencealjzat között levő több mint 2000 m vastagságú 
iiledékösszletben az egyetlen lényeges fizikai változás ehhez a felülethez kap
csolódik, ezért úgy gondoljuk, feltétlenül kapcsolatba kell tudni hozni földtani, 
üledékképződési tényezőkkel.
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Eddigi méréseink nem haladtak át mélyfúráson, így rétegazonosítást nem 
tudtunk végezni, de feltevéseink szerint az alsó és felső pannonjai emelet 
határával lesz azonosítható.

A későbbi beérkezések segítségével meghatározott dőlésadatok egy-egy 
hosszabb vonalszakaszra vonatkozó átlagértékek, így nem is várhatjuk, hogy 
a reflexiós felületelemek helyi dőlésével tökéletes összhangban legyenek, de 
közelítő képet adnak az üledékösszlet dőlésviszonyairól.

Ez annál is inkább figyelemre méltó, mivel egy alaphegység-kutató refrak
ciós mérés melléktermékeként, minden külön mérés nélkül, csupán az amúgyis 
észlelt, csak eddig elhanyagolt mérési adatok felhasználásával nyertük.
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