
2.2 ELEKTROMOS MÓDSZER- ÉS MŰSZERFEJLESZTÉS

2.2.1 Mesterséges elektromágneses frekvenciaszondázási görbék számítása*

Az induktív gerjesztésű multifrekvenciás elektromágneses módszer fejlesz
tése (lásd ELGI 1980. Évi Jelentése, 73. oldal) matematikai feladataiban alap
vetően fontos a vízszintesen rétegzett modell terének számítása. A feladat mate
matikai megoldása elméleti vonatkozásait 1977—78-ban tisztáztuk a Moszkvai 
Állami Lomonoszov Egyetemen működő, V. I. Dmitriev vezette csoporttal 
való együttműködés keretében. A számítási formulákban található, Bessel 
függvényeket tartalmazó integrálokat először az intézetünkben már korábban 
kifejlesztett, az egyenáramú problémát kielégítő pontossággal megoldó, Ka
szás-féle szűrőegyütthatókkal számoltuk, majd az időközben (1979-ben) nyil
vánosságra hozott Anderson-féle szűrőegyütthatókkal, és a Koefoed-féle szű
rőegyütthatókkal is. Az így elkészült görbeseregek alkalmasak voltak a mód
szer felbontóképességének elemzésére. Ugyanakkor a Maxi-Probe EMR—16 
műszerrel végzett mérések bizonyos elméleti problémái azt a követelményt állí
tották fel, hogy a számított görbék pontosságát ellenőrizzük, illetve kiszélesít
sük az indukciószám azon intervallumát, ahol számításaink adott hibahatáron 
belül vannak.

A szűréses módszer — ahol az eredeti integrált egy kvadratúra formula 
helyettesíti — nem ad felvilágosítást az integrál értékének kiszámításai pontos
ságáról. Ezért 1980—82-ben numerikus integrálszámító eljárást és ezt R—35 
számítógépen megvalósító programot dolgoztunk ki, amely előre meghatá
rozott pontosságon belül számolja ki az integrálok értékét. A különböző prog
ramok összevetése lehetőséget adott az egyes szűrési eljárások hibájának meg
állapítására, illetve különböző feladatoknál — a pontossági követelményektől 
függően — az integrálási módszer kiválasztására.

* Prácser E., S zig e ti G ., Szabadváry L.
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Az n réteges közeg felszínén elhelyezett vertikális mágneses 
dipól elektromágneses tere

Az elméleti levezetés végpontját, és a numerikus vizsgálatok illetve számító- 
gépes programírás kiinduló pontját jelentó' számítási formulák az alábbiak:

A szereplő fizikai mennyiségek jelentése és mértékegysége:

L  (m) adó-vevő távolság
m (1/s) adó körfrekvenciája (со=2тг/)
/  (A) adóhurokban folyó áram erőssége
S  (m2) adóhurok területe
[i (Vs/Am) mágneses permeabilitás (az összes közegben (a=4ti-10~7 Vs/Am- 

nek tekintjük)
<yi (1/Qm) az /-edik réteg vezetőképessége 1 /crz) 
ht (m) az /-edik réteg vastagsága.

Illetve az ezekből származtatott mennyiségek:

első rétegbeli hullámhossz, (,k2 = icojuol),

vm= normál t  mennyiségek. n1

A mindhárom komponens magfüggvényében szereplő b ^ b f t )  tényezőt, 
amely a modell (gl9 q2, . . ., gn) és (hl9 h2 . . кп_г) rétegparamétereit tartal
mazza, a következő rekurzió definiálja:

h -  ^ ~ ^ + і ) + ( ^ ш  +  ̂ Я7Ч-і)^т+1 2/Jmrm

bn= 0 m = n— 1, /z—2, . . .  1
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ahol:

A fenti képletekben és Hz komponensnél az első tag a homogén félteret 
írja le, míg H -nél az első tagnak nincs önálló fizikai jelentése, a magfüggvény 
nagy t értékekre vett aszimptotájának integrálásából származik. Ezen képle
tek számítógépes megvalósításánál a problémát az integrálok értékének kiszá
mítása jelenti. Ebben egyfelől elméleti nehézség, hogy a numerikus integrálás 
(0, o o )  helyett csak (O, N) intervallumon történhet, így hatékony megoldást 
kell találnunk a gyorsan oszcilláló integrál maradéktag becslésére. Másfelől 
gyakorlati nehézség, hogy a komplex számokat tartalmazó, rekurzióval nyert 
b1 mennyiség számítási gépideje nagy, és a rétegek számának növelésével egye
nes arányban nő. Az első problémát kellően nagy ІѴ-ге, ahol a magfüggvény 
monoton tart 0-hoz és a Bessel függvény aszimptotikus alakjával közelíthető, 
a Leibniz típusú sorokra vonatkozó becsléssel oldottuk meg, a másodikat a 
Simpson és Fiion integrálási formulák kombinált alkalmazásával. Ez utóbbi 
előnye abban áll, hogy nagy r-ek esetén analitikusan veszi figyelembe a mag
függvénynél gyorsabban változó Bessel függvény oszcillációját.

A feltüntetett modell felett különböző módszerekkel, szűrésekkel és 
numerikusán számolt H2/Hr görbék összehasonlítását tartalmazza a III. táb
lázat. A numerikus oszlop eredményeinek relatív hibája e=5*10“4, ami egy 
nagyságrenddel kisebb a különböző oszlopok relatív eltérésénél, így alkalmas 
azok hibájának becslésére. A szűréses módszerek közül az Anderson-féle szű
rés a legpontosabb az indukciószám egy szélesebb tartományában; így olyan 
feladatoknál, ahol az indukciószám nem túl széles határok között változik 
(pl. mérés paramétereinek tervezése) ezzel a módszerrel állítjuk elő a görbéket. 
Más esetekben, ahol nagyfrekvenciákon is pontos eredményekre van szüksé
günk (pl. legkisebb információs mélység meghatározása) a kb. 3-szor lassabb 
és így költségesebb numerikus módszert használjuk.

A 73. ábra egy kétréteges görbesereget ábrázol, ahol a görbék paramétere 
a jólvezető második réteg ellenállása. A görbéket szűréssel számoltuk, de a ma
gasabb frekvenciákon numerikusán is ellenőriztük. Az eltérés kisebb volt a 
grafikus ábrázolás pontosságánál.

Ю000nm A III. táblázathoz tartozó modell
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III. táblázat Különböző szűrési eljárásokkal és numerikusán számolt HJ Hr 
görbék összevetése

a — a maximális h ib a /= 3 2 0 0  Hz-nél; b — a megfelelő szűrési módszernél az összes 
együttható száma; c — a magfüggvény mintavételezési száma (a gépidő arányok jel
lemzése céljából)

73. ábra. Kétréteges (H2/H,.) görbék az indukciószám 
függvényében. A görbék paramétere q2, a má
sodik réteg ellenállása
Two-layer master curves (H2/H;.) as functions 
of the induction number. Parameter of the 
curves is £2, the resistivity of the second layer 
Двухслойные кривые (HJHr) в зависимости 
от числа возбуждений. Параметром кривых 
о2 является сопротивления второго слоя
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2.2.2 Régészeti célú mérések*

A régészeti kutatások hatékonyságának növelésére a világ több országában, 
köztük hazánkban is, egyre kiterjedtebben alkalmazzák a geofizikai módsze
reket. Korábbi eredményes kísérleti mérések (pl. a Nehézipari Műszaki Egye
tem Geofizikai Tanszék Tállya környéki, az ELGI 1979. Évi Jelentésben közölt 
Sümeg—Mogyorósdomb területen végzett mérései stb.) után 1982-ben a 
Központi Földtani Hivatal és az MTA Régészeti Bizottsága együttműködést 
alakított ki hazai régészeti kutatásoknál geofizikai módszerek hasznosítására. 
Ennek során az ELGI több régészeti intézménnyel, így az MTA Ásatási Bi
zottságával (Dr. Fodor István), az MTA Régészeti Intézettel (Dr. Kalitz Nán
dor), a Magyar Nemzeti Múzeummal (Dr. Korek József, Dr. Tóth Endre), 
a Göcsej Múzeummal (Dr. Vándor László) tartott kapcsolatot. A közösen ki
választott területeken méréseket végeztünk a nyersanyagkutatáshoz kifejlesz
tett olyan felszíni geofizikai módszerekkel, amelyek a régészeti kutatásoknál is 
használhatók. 1982-ben különböző geofizikai modellű, vagyis a kutatás szem
pontjából különböző nehézségi fokú területeken kísérleti méréseket végeztünk, 
a méréseket és az árkolásokat célszerűen összehangoló régészeti kutatási meto
dika kialakítása érdekében.

A kapospulai-alsóhetényi kutatási területen egy 0,7—1 m vastagságú talajjal 
fedett, mészkőből épült római kori erődfal részletének kimutatása volt a feladat. 
A fal lefelé néhány m-re terjed ki. A mészkőfal és a talaj között kedvezően nagy 
fajlagos ellenálláskülönbség van, ami lehetővé tette, hogy ellenállásszelvénye
zéssel meghatározzuk a mérési szelvényekben a felszakaszok helyét (74. ábra). 
A falszakaszokból — a római kori erődfalak felépítésére vonatkozó régészeti 
ismeretanyagot is felhasználva — megszerkesztettük az erődfalrészlet elhelyez
kedését. Az ellenállásszelvényezés olyan egyértelmű, megbízható megoldást 
szolgáltatott, amire — régész együttműködőink véleménye szerint — árkolásos 
ellenőrzés szükségtelen.

Aszód határában egy 0,5—1,0 m talajjal takart, néhány m szélességű és mély
ségű, 60—80 m átmérőjű, körgyűrűszerű árok kimutatására végeztünk mérést. 
Az agyagos, homokos talaj és a korabeli betöltés fajlagos ellenálláskülönbsége 
csak 10—30%. Az objektum — viszonylag nagy méreteinek köszönhetően — 
ellenállásszelvényezéssel kielégítő biztonsággal kimutatható volt. 1983-ban 
a Régészeti Intézet — további ellenállásszelvényezés után — a geofizikai ered
mények felhasználásával orientált árkolást tervez.

Az 1982. évi munkáink közül legnehezebb feladatnak a 0,7—1,5 m talaj
takaróval fedett, betemetődött veremlakások, sírok, gödrök felkutatása bizo
nyult, mivel ezek ellenálláskülönbsége a környezethez viszonyítva ugyancsak 
10—30%, de horizontális méreteik nem haladják meg a néhány métert. Ilyen

Csathó B., Csókás J. (NME), Pattantyús M., Simon A.
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74. ábra. Régészeti célú geofizikai mérések (ellenállásszelvényezés eredménye 
az alsóhetényi későrómai erőd romjai felett)
a) Az erődfalak rekonstrukciója az ellenállás-maximumokból
b) ellenállás szelvény az eltakart falmaradványok felett

1 — ellenállásszelvény; 2 — az ellenállásszelvényezéssel meghatározott falszakasz helye; 
3 — feltételezett falmaradvány

Fig. 74. Geophysics in archeology. Resistivity profiling over the ruins of a 
late Roman fortress in Alsóhetény
a) Reconstruction of the fortress walls from the resistivity highs
b) Resistivity section over the buried wall segments

1 — resistivity profile; 2 — site of wall segments determined from the resistivity profile; 3 — 
assumed wall remnants

Puc. 74. Геофизические работы для археологических целей (результат 
зондирования по методу сопротивления над разломами рымлян- 
ской крепости ок. с. Алшохетень)
a) реконструкция стенок крепости по максимумам сопротивле

ния,
b) кривая сопротивления над перекрытыми остатками стен

1 — кривая сопротивления; 2 — местоучастков стен, определенных по зондированию; 
3 — предполагаемые остатки стен
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méréseket az ELGI Balatonmagyaród—Hidvégpusztán és Aszódon, az NME 
Geofizikai Tanszéke Tiszalucon végzett. Némely veremlakás kimutatásánál 
segített a hajdani kemencék, tűzhelyek kiégett agyagmaradványainak mágne
ses hatása. A kutatás során ezért sűrű hálózatban ellenállástérképezést, néhol 
mágneses térképezést végeztünk. Az ellenállásszelvények, térképek grafikus meg
jelenítésére, célszerű szűrésére programokat készítettünk az ELGI HP 9845 S 
típusú kisszámítógépre épült terepi feldolgozó rendszerén (KIR, lásd: 2.2.3 
pontnál). A térképeken olyan anomáliák jelentkeztek, amelyek — kiter
jedésükből, gyakoriságukból ítélve — valószínűleg a keresett régészeti objek
tumokhoz kapcsolódnak. A kutatás eredményességét az 1983. évi feltárások 
alapján lehet majd reálisan értékelni.

A rádiófrekvenciás módszer és műszer régészeti kutatásra alkalmas változa
tának kifejlesztésére 1982-ben az NME és az ELGI előzetes elméleti vizsgálato
kat és műszertervezést végzett. A terepi kísérleti mérések pozitív eredménye 
e fejlesztés folytatását indokolja.

2.2.3 Számítógép interaktív alkalmazása a földtani-geofizikai kutatásban (KIR)14

A korszerű földtani-geofizikai módszerek alkalmazása során nagy mennyi
ségű adat halmozódik fel a kutatási területekről. Az adattömeg feldolgozása, 
gyors és pontos információ szolgáltatása a felhasználóknak nem képzelhető 
el számítógép alkalmazása nélkül.

Az ELGI-ben kifejlesztésre került egy számítógépes Kutatási Információs 
Rendszer (KIR). Ennek rövid ismertetése megjelent az 1979. Évi Jelentésben 
(58. oldal). Most részletesebben bemutatjuk a rendszert, az azóta történt vál
tozásokkal együtt. A rendszer alapja egy HP 9845 S típusú, nagy kapacitású 
mikroszámítógép. A számítógéphez 64 Kbyte központi memória, mágnessza
lagos és mágneslemezes (floppy disc) adattároló egységek, rajzgép (plotter) 
és digitalizáló tartozik. Mindezek beépíthetők egy terepjáró gépkocsiba, így 
a terepi számítócentrum könnyen mozgatható és a kutatás helyszínén is működ
het. Szükség esetén megteremthető a kapcsolat (az adatátvitel) a terepi számító
gép és az ELGI R—35 bázisú számítóközpontja között.

A programrendszer alapja egy adatkezelő rendszer. Ennek feladata az ada
tok felvitele, javítása, tárolása és visszakeresése. Az adatok származhatnak:

— fúrásokból (földtani adatok és a produktív rétegekre vonatkozó ismere
tek),

— felszíni földtani térképezésből (pl. kibúvások),
— geofizikai szelvényekből,
— értelmezett pontszerű geofizikai mérésekből. *

* Hornung P., Kelemen Z., Tóth Cs., Szabadváry L.
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Az adatok beadása a számítógép billentyűzetén keresztül történik, de mód 
van térképalapról digitalizálással topográfiai, illetve földtani adatok átvitelére 
is. Digitalizáláskor a térkép kiválasztott pontjainak és vonalainak koordiná
tái elektronikus érzékeléssel automatikusan a számítógépbe kerülnek. Az ada
tok lehetnek szöveges típusúak (pl. egy fúrásban a földtani rétegek megneve
zése), vagy numerikusak (pl. a rétegek mélysége a fúrásban).

A mikroszámítógépek alapvető' tulajdonsága az interaktivitás: a gép és 
kezelője párbeszédet folytat a program futása közben. Ez lehetővé teszi az 
adatkezelés gyorsaságát és rugalmasságát. Az adattárak kulcsolt rendszerűek, 
azaz egy adott rekord (pl: fúrás) azonosítója (kulcsa) alapján a hozzá tartozó 
adatok közvetlenül hozzáférhetők. Az adattárak szerkezete kutatási területen
ként és az adatok jellegétől függően különböző, könnyen változtatható. Az 
adatokat tárolhatjuk pontszerűen, szelvény mentén és hálózatban.

A fúrások adatait tartalmazó adatbázis fúrásonként kinyomtatható, ez a 
fúrási adatlap. Az adatlapok formátuma az adatbázis szerkezetétől függően 
változtatható. Az adatlapokat a számítógép a képernyőre rajzolja ki, majd 
nyomtató berendezése papírmásolatot készít. Illusztrálásul mellékeljük a Má
za—D kutatási terület egyik fúrásához tartozó adatlap-sorozatát. Az első la
pon (75. ábra) a produktív rétegek bányaszintenkénti összevont táblázatát és 
a földtani rétegsort látjuk. A második lap a fúrásferdeséget mutatja felül- és 
oldalnézetben (76. ábra). A harmadik és negyedik lap (77. és 78. ábra) bemu
tatja a széntelepek elhelyezkedését és táblázatba foglalja legfontosabb minőségi 
paramétereiket (fűtőérték, hamutartalom, kokszolhatóság stb.).

A fúrási adatbázis tartalmának grafikus megjelenítése a földtani szelvények 
megszerkesztéséhez szolgáló nagy pontosságú szelvényváz, amelyen a fúrások 
földtani határfelületei, illetve azok mélységadatai is szerepelnek. Ezen a szel
vényen, mint munkapéldányon tudják a geológus—geofizikus szakemberek 
értelmezett szelvényeiket megszerkeszteni. Amennyiben a fúrásferdeségből 
származó geometriai eltérés jelentős, úgy a szelvényen a fúrásokat ennek figye
lembevételével ábrázoljuk. A program kívánságra az egyes fúrások között 
az összetartozó földtani határfelületeket matematikai görbeillesztéssel össze is 
köti.

A grafikus megjelenítés szemléletesebb módja a szintvonalas és a háromdi
menziós ábrázolás. Ezek igényes megvalósításához szabályos hálózatban meg
adott adatrendszerre van szükség. így a területen többnyire szabálytalanul el
helyezkedő és eltérő megbízhatóságú eredeti adatrendszert szabályos hálózattá 
kell átalakítani. Ez interpolációval történik, tehát az eredeti pontokra való felü
letillesztéssel. Ezzel az eljárással elérjük, hogy az így előállított hálózatból 
megrajzolt térkép az eredeti adatokhoz nagy pontossággal illeszkedjék, a szint
vonalak lefutása az elvárthoz közel álljon, és az adatok közötti területen is 
reális képet adjon. Ez a térkép természetesen csak azokat az információkat 
tartalmazza, amelyek az alapadatokban szerepelnek.
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JRMVRR- 18

M é l y ü l t :  1 9 7 8 -1979/GFKFV D u n án tú l i  Üu.
HDR X=+6950. 17 Y = +1037.32 Z=+386.62 ( B f )
T a lp m é ly sé g :  1147.00 
M agfú rás: 0-1147

KÖZPONTI FÖLDTRHI H I V R T R L _______________OFKFV____________________ ELGI___________________________

75. ábra. Fúrási adatlap (Máza-D kutatási terület). Produktív rétegek és föld
tani rétegsor

Fig. 75. Borehole data sheet (Máza-south project). Productive layers and geo
logical section

Puc. 75. Лист данных бурения (район разведки Маза-Ю). Продуктивные 
слои и геологическая колонка
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76. ábra. Fúrási adatlap (Máza-D kutatási terület). A fúrásferdeség adatai

Fig. 76. Borehole data sheet (Máza-south project). Borehole deviation

Puc. 76. Лист данных бурения (район разведки Маза-Ю). Данные о кри- 
визне скважины
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77. ábra. Telepcsoport értékelő adatlap (Máza-D kutatási terület)
Fig. 77. Data sheet for the evaluation of a series of strata (Máza-south pro

ject)
Puc. 77. Лист данных для оценки залежей (район разведки Маза-Ю)
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78. ábra. Kokszolhatósági adatlap (Máza-D kutatási terület)

Fig. 78. Coking capacity data sheet (Máza-south project)

Puc. 78. Лист данных о коксуемости (район разведки Маза-Ю)
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A kézzel szerkesztett térképen földtani megfontolások alapján berajzolt, 
a fúrási adatokból közvetlenül nem érzékelhető vető a számítógépes térképen 
automatikusan nem jelenik meg. A vető létezését mennyiségileg megfogalma
zott információként közölni kell a számítógéppel (pl. szelvények digitalizálásá
val). A KIR által létrehozott térképet mutat a 12/b ábra az 1. fejezetben. A tér
kép a triász időszaki medencealjzat domborzatát ábrázolja a Gerecse hegység 
D-i részén, a csordakúti bauxitelőfordulás körzetében. A térképen megjelen
nek a fúrási pontok, de mód van bármilyen más térképi információ (helyszín
rajz, kibúváskontúr, geofizikai mérési vonalak helye stb.) ábrázolására is.

A háromdimenziós axonometrikus ábrázolás ugyanolyan szabályos rácsháló
ból indul ki, mint a szintvonal rajzolás. Mód van a térbelileg ábrázolt felület 
színezésére, a felület pontjainak magassága alapján, vagy egy másik, azonos 
hálózatban megadott adatrendszer értékei szerint. Az 1. fejezet 13. ábráján az 
előző térkép axonometrikus nézete látható. Az egyik rajzon az aljzat mélysége 
szerint lett a felület színezve, a másikon pirossal a bauxittelepeket emeltük ki.

A háromdimenziós megjelenítés leginkább az áttekintéshez, a döntés-elő
készítéshez nyújt segítséget. A leképezés az axonometrikuson kívül perspekti
vikus is lehet, a nézőpont helyzete pedig szabadon megválasztható. így elő
állíthatok olyan sztereografikus ábrapárok, amelyek sztereoszkóp alatt nézve 
térhatású képet adnak.

A programrendszer alkalmazása során a HP számítógép A/3 méretű plottere 
gyakran kicsinek bizonyul. Ezért az ELGI budapesti központjában működő 
R—35 típusú számítógépre és az ehhez tartozó VERSATEC plotterre egy szá
mítógépes térképrajzoló rendszert (SZTR) fejlesztettünk ki. Ennek bemenő 
adatai a kisszámítógépen szabályos hálózatra interpolált adattömeg. Mivel ez a 
megoldás — adatátvitel a két számítógép között — a terepi számítógéphez ké
pest rugalmatlan, elsősorban jelentés-dokumentáció elkészítéséhez lehet alkal
mazni. így készült pl. a Mány-K—zsámbéki terület felderítő kutatásának záró- 
jelentéséhez egy sorozat nagyméretű és nagypontosságú térkép, amelyek közül 
egy kicsinyített változatot a 79. ábra mutat (az eocén törmelék vastagsága; 
a térkép színezése kézi munkával történt).

Egy példán mutatjuk be, hogyan segíti a KIR a különböző geofizikai mód
szerek alkalmazását a komplex földtani kutatásban. A 80/a ábrán két előkutató 
fúrás alapján szerkesztett három határfelület látható. A Cs—316 fúrásban a 
szén (CE) alatt bauxit (BxA) is volt. A bauxit elterjedésének vizsgálatára — már 
a részletező kutatási fázisban — elektromágneses frekvenciaszondázásokat 
végeztünk a szelvény mentén. A szondázások eredménye a 80/b ábrán lát
ható — a különböző színek különböző fajlagos ellenállású rétegeket jelölnek. 
Az eredmények a két fúrás között bauxitot valószínűsítettek. Az ezután tele
pített közbülső két fúrás valóban bauxitot harántolt, és pontosította a telep 
kiterjedését (80/с ábra).

A rendszer egyes elemei a bányászat és a bányatervezés részére is hasznosít-
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79. ábra. Az eocén törmelékes összlet vastagságtérképe (Mány-K—Zsámbék 
kutatási terület). Készült a Számítógépes Térképrajzoló Rendszerrel 
(SZTR)

Fig. 79. Isopach map of Eocene clastic sediments, Mány(east)—Zsámbék 
area. Prepared by the Computerized Mapping Software Package

Puc. 79. Карта мощности эоценовой обломочной толщи (Район Мань-В— 
Жамбек). Составлена при помощи Системы для вычерчивания 
карт на ЭВМ





80. ábra. Földtani szelvény pontosítása geofizika alapján kitűzött fúrásokkal
a) Számítógépes fúrásszelvény, készült az előkutató fúrások alapján 

1 — fúrás; 2 —• fúrásokból megszerkesztett határfelületek;

b) Elektromágneses frekvenciaszondázási szelvény, készült a rész
letes kutatási fázisban

1 — az elektromágneses frekvenciaszondázás vonatkoztatási tengelye; 2 — elektromágneses 
frekvenciaszondázási görbe; 3 — fúrás; 4 — nagyellenállású képződmény; 5 — kisellenállású 
képződmény; 6 — közepes ellenállású képződmény

c) Számítógépes fúrásszelvény. Készült a részletes kutatási fázis 
fúrási és geofizikai adatai alapján

1 — oligocén; 2 — eocén; 3 — triász; 4 — bauxit; 5 — szén

Fig. 80. Detailing of a geological cross section by boreholes marked out as
results of a geophysical survey
a) Computer plotted geological cross section, prepared in the regio

nal phase
1 — borehole; 2 — horizons correlated between boreholes

b) Multifrequency electromagnetic sounding profile, prepared in the 
detailed phase

1 — reference axis of MFS; 2 — MFS curve; 3 — borehole; 4 — high resistivity formation; 
5 — low resistivity formation; 6 — formation of medium resistivity

c) Computer plotted geological cross section, prepared from bore
hole and geophysical data of the detailed phase

1 — Oligocene; 2 — Eocene; 3 — Triassic; 4 — bauxite; 5 — coal

Puc. 80. Уточнение геологического разреза при помощи бурений, зало-
женных по геофизическим данным.
a) Колонка скважины, составленная на ЭВМ на основании пред- 

варительного разведочного бурения
1 — скважина; 2 — разделы, построенные на основании скважны

b) Разрез электромагнитного частотного зондирования, состав
ленный, в фазе детальной разведки

1 — ось относимости МЧЗ; 2 — кривая МЧЗ; 3 — скважина; 4 — высокоомная форма- 
ция; 5 — низкоомная формация; 6 — формация среднего сопротивленія

c) Колонка скважины, составленная по данным бурения и гео
физической съемки в фазе детальной разведки

1 — олигоцен; 2 — эоцен; 3 — триас; 4 — боксит; 5 — уголь





81. ábra. Számítógépes axonometrikus ábrázolás (Iharkút, V. sz. bauxitlencse)
a) Bauxit fekvőjének mélysége (tengerszintre vonatkoztatva)
b) A mélységtérkép hosszmetszete
c) Bauxitvastagság

1 — a bauxit kiékelődési vonala a dolomitfekü felszínén

Fig. 81. Axonometric computer plot of the Iharkút Vth bauxite lens
a) depth of the bottom of the lense below sea level
b) vertical section of the depth map
c) bauxite thickness

1 — pinchout of the bauxite on the surface of the underlying dolomite

Puc. 81. Аксонометрическое изображение на ЭВМ (Ихаркут, бокситовая 
линза № V)
a) Глубина залегания подошвы боксита (в приведении к уровню 

моря)
b) Продольный разрез карты глубин
c) Мощность боксита

1 — линия выклинивания боксита по поверхности доломита



ható eredményeket adnak. így a 75—78. ábrákon bemutatott mázai adatla
pok megszerkesztése már kimondottan a bányatervezés (illetve az azt még meg
előző készletszámítás) igényeinek megfelelően történt. Hasonlóképpen a bá
nyatervezési fázishoz kapcsolódik az iharkúti V. bauxitlencse kutatása. A 
bauxit tektonikai vonal mentén kialakult, karsztos tölcsérekben helyezkedik 
el. A bauxitlencse axonometrikus képét mutatja a 81 ja ábra, metszetét a 81 jb 
ábra. Az adatrendszerből a bauxitkészletet is ábrázolni lehet (81/с ábra). 
Az elmúlt évek folyamán a programrendszert a szilárdásvány-kutatásban (mér
nök, geológus, bányász szakemberek aktív közreműködésével) az alábbi főbb 
területeken alkalmaztuk:

— eocén program (Mány-K—Zsámbék, Tarján); a GEOMINCO és a Do
rogi Szénbányák Tervező Iroda megbízásából;

— bakonyoszlopi bauxitkutatás: a Bauxitkutató Vállalat megbízásából;
— liász program (Máza—Váralja-D): a KFH megbízásából;
— dubicsányi barnakőszénkutatás: a KFH és a Szénbányászati Információs 

Szolgálat megbízásából;
— Baden-württembergi geofizikai kutatások: a Brigitte und Elwerath cég 

(NSZK) megbízásából;
— csordakúti bauxitkutatás: a Tatabányai Szénbányák megbízásából.

2.2.4 Az új típusú DIAPÍR műszerek*

Az 1981. Évi Jelentésben ismertetett két mérőműszert (D—10/R és 
DIAPÍR—DP, végleges elnevezésük D—10R és DIAPÍR—18) egy újabb mé
rőműszer változattal (DIAPÍR—18A, amelynél a primer jel kikapcsolása in
dítja a GP mérést) és különböző teljesítményű adókkal kiegészítve, létrejött 
az a műszercsalád, amelynek tagjai igen eltérő kutatási feladatok gazdaságos 
megoldására alkalmasak. Az 82. és 83. ábrán e műszercsalád legfontosabb 
tagjait mutatjuk be. Az alábbiakban a tartós terepi üzemelés néhány ered
ményét ismertetjük.

Az új DIAPÍR műszerekben alkalmazott jel/zaj viszonyt javító eljárások 
(hosszú idejű integrálás és súlyozott összegzés) hatékonyságát összehasonlító 
mérésekkel vizsgáltuk. Összehasonlítási alapul a DIAPÍR—E műszerrel vég
zett egyedi, pontszerű mérésekből kapott látszólagos fajlagos ellenállás értékek 
szolgáltak. Ezeket és a DIAPÍR—18-cal kapott integrál-középértékek súlyozott 
átlagait külön-külön átlagolva kaptuk a helyesnek tekinthető fajlagos ellenállás 
értékeket. A hibaeloszlási diagramon az ezektől a középértékektől való eltéré
sek gyakoriságát tüntettük fel (84. ábra). A kétféle mérésnél használt eltérő 
áramerősséget és a hibák eloszlását figyelembe véve mintegy hússzoros jel/zaj 
viszony javulást eredményeztek az alkalmazott eljárások.

* Erkel A., Simon P.
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Hasonló jellegű összehasonlítást a GP paraméterekre vonatkozólag többek 
között egy bulgáriai műszerbemutató és összemérés során végeztünk. A 85. 
ábrán látható szelvényszakaszt először egy jel/zaj viszonyt javító eljárást nem 
alkalmazó GP műszerrel mérték le, az ehhez szükséges áramerősség >20 A 
volt. A DIAPÍR—18-cal — az ellenállás és GP értékek legfeljebb 1%-os elté
rése mellett — a mérést 0,lA-ral végeztük. Az anomália csúcsán széles idő- 
tartományban mértük a dinamikus polarizálhatóságot (Pt), mégpedig a 
200W-os adóval, majd a mérőműszer sokoldalúságát bizonyítva egy nagy
teljesítményű adóval, amelyet a DIAPÍR—18 vezérelt. A két mérésből ka
pott Pt értékek között, az áramerősségben levő hússzoros különbség ellené
re is csak néhány tizedszázalékos eltérés volt.

I* __~ _ "7 V _ _ _ __ _ _

82. ábra. D—10R ellenállásmérő műszer 10 W-os, beépített NiCd akkumulá- 
toros tápegységgel (Umax= 100 V, lmax= 0 ,l A).
Felhasználási terület: víz- és szilárd ásványi nyersanyagok kutatása, 
ABmax=2—2500 m elektródatávolságig (gradiens elrendezés)

Figi82. D-10R resistivity meter with a built-in 10 W NiCd battery power 
supply (Umax=  100 V, Imax=0.1A). Range of application: water- and 
solid mineral exploration, up to ABmax=  2-2500 m (gradient arrange
ment)

Puc. 82. Электроразведочная аппаратура для измерения сопротивления 
типа D—10R с встроенным источником питания из аккумулято- 
ров NiCd (UMaKC=100 В, Імакс=0,1 А).
Область применения: разведка ресурсов воды и минерального 
сырья, при расстановке электродов до АВмакс^—2500 м (гра- 
диентная установка)
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83. ábra. DIAPÍR—18 mérőműszer (a) és 10 W-os tápegység (b) a látszólagos 
fajlagos ellenállás, a látszólagos gerjeszthetőség és a dinamikus para
méterek mérésére. A DIAPÍR—18 mérőműszer vezérli a tápegységet, 
amely lehet az ELGI által kifejlesztett 10 W-os, 200 W-os vagy 4 kW- 
os, de alkalmassá tehető bármely, elektronikus kapcsolókkal működő 
adó vezérlésére

Fig. 83. The DIAPIR-18 instrument (a) and the 10 W power supply (b) for 
recording apparent resistivity, apparent polarizability and the dyna
mic parameters. The DIAPIR-18 controls the special 10 W, 200 W 
or 4 kW power supplies developed by ELGI, or with minor modifica
tions, any transmitter operating with electronic switches

Рис. 83. Электроразведочная аппаратура типа ДИАПИР—18 (а) и гене
раторная установка в 10 Вт (Ь) для измерения кажущегося удель- 
ного сопротивления, кажущейся возбуждаемости и динами- 
ческих параметров. Измерительная аппаратура ДИАПИР—18 
управляет генераторной установкой, которая может быть вы
пуска ЭЛГИ мощностью 10 Вт, 200 Вт или 4 кВт, но она также 
может быть доработана для управления любом передатчиком, 
работающим при помощи электронных переключателей
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84. ábra. Ellenállás mérések hibaeloszlási diagramja
1 — DIAPÍR— 18 súlyozott átlagból meghatározott értékek, U t =100—200 p.V; 2 — DIA
PÍR—E pontszerű mérések, U r =  250—400 fxV

Fig. 84. Error distribution of resistivity measurements
1 — values determined from the weighted average of the DIAPIR-18, U r =  100-200 gV;
2 — DIAPIR-E point measurements, U r =  250-400 fjtV

Puc. 84. Диаграмма распределения погрешностей при измерении сопро- 
тивлений

1 — значения, определенные по взвешенной средней аппаратуры ДИАПИР— 18, Ѵт — 
100—200 мкВ; 2 — поточечные измерения с аппаратурой ДИАПИР—Е, £/т =  250— 
400 мкВ
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Fig. 85. Middle gradient profil
ing over a polymetallic 
vein
a) Parameters determin
ed from the middle gra
dient profiling
b) geological cross sec
tion
c) DINPOL diagram  
computed by K om a
rov’s method

1 — ore body; 2 — epidote-gamet py
roxene skarn; 3 — skarnic gabbro; 
4 — diorite; 5 — values determined 
using DIAPIR-18’s own 200 W power 
supply unit; 6 — values computed 
from data of DIAPIR-18 with a G U — 
30 kW generator

Puc. 85. Профилирована no 
среднему градиенту 
над полиметалличес
кой жилой
a) параметры, опреде- 
ленные по измерению 
среднего градиента
b) геологический раз- 
рез
c) диаграмма ДИН- 
ПОЛ по Комарову

1 — рудное тело; 2 — эпидотно-гра- 
натный скарн с пироксеном; 3 — 
габбросо скарном; 4 — диорит; 5 —  
значения, определенные с аппарату
рой ДИАПИР—18 при использова- 
нии собственною источника питания 
в 200 Вт; 6 — результаты, вычислен
ные из значений, измеренных аппа
ратурой ДИАПИР—18 с генератором 
ГУ—30 кВт 85

85. ábra. Középgradiens szelvényezés egy polimetallikus érctelér felett
a) Középgradiens mérésből meghatározott paraméterek
b) Földtani szelvény
c) Komarov-féle DINPOL diagram

1 — érctest; 2 — epidot-gránátos piroxénes szkarn; 3 — szkarnos gabbró; 4 — diorit; 5 — 
DIAPÍR— 18 saját 200 W-os tápegységével meghatározott értékek; 6 — DIAPÍR— 18 — 
GU—30 kW-os generátorral mért értékeiből számítva
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