
Megemlítjük, hogy programrendszerünkben a stacking súlyozással törté
nik, a rossz csatornák interpolálását pl. stacking közben végeztük.

5. digitális frekvenciaszűrés 25 perc/szeizmogram 40 pontos szűrő esetén.
6. kétdimenziós szűrés 9x41  pontos szűrővel, kb. 4 óra/szeizmogram.

7. ábra. A T A B  lépéseinek szemléltetése: digitálisan sztárt csatorna (20 — 80 H z), az antidinamika 
menete, szeizmikus csatorna antidinamika alkalmazása után, szférikus korrekció és alkalmazása, 

végleges csatorna az (abszorpciós) inelasztikus szóródás korrigálása után (cc == 0,0002)

Фиг. 7. Иллюстрация шагов обработки по системе „T A R ” : трасса с цифровой фильтрацией 
( 2 0 -8 0  гц) ;  ход антидинамики; сейсмическая трасса после применения антидинамики; 
воод сферической поправки; окончательная трасса после ввода поправки за неупругое 

(абсорпционное) рассеяния (ос =  0,0002)
Fig. 7. Darstellung der Schritte von T AB : Kanal mit digitaler Filterung (20 — 80 H z), Gang der 
Antidynamik, seismischer Kanal nach der Anwendung der Antidynamik, sphärische Korrektion 
und ihre Anwendung, resultierender Kanal nach der Korrigier ung der in elastischen (Absorptions-)

Zerstreuung (a = 0,0002)

A programozás optimalizálásával komoly időt nyerhetünk. A  korrekciók 
30 perc/szeizmogramos idejét pl. 5 perc alá sikerült leszorítani a korrekciós 
képletben szereplő, az egy szeizmogram feldolgozásában több mint tízezerszer 
felhasználásra kerülő négyzetgyökvonás-számítás optimális felhasználásá
val.
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