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Nagyszerkezeti változások indikálása reziduál 
szűrésekkel és „finomabb” földtani szerkezetek 
kimutatása a gravitációs téradatok többszörös

szűrésével
K O V Á C S  F  E  R  E  N  C-S Z  A N  Y B É L A *

1. N  agyszerkezeti földtani változások indikálásának lehetőségére bemutatjuk ÉNy-Magyarország 
szűrt gravitációs térképét és rámutatunk a szűrt jelek, valamint a nagyszerkezeti viszonyok közti összefüg
gésekre.

2. A  szűrt reziduálok előállításánál alapvető törekvés a je l olyan kihozatala, amely mellett a ku 
tatandó szerkezet indikációjának legérdekesebb jellemzői (amplitúdó, domináns hullámhossz, szimmet
riaviszony) a leghatározottabban jelentkeznek. Ezek a jellemzők ugyanis a szerkezet kiterjedésével és térbeli 
helyzetével kapcsolatosak. Hogy ezt megvalósítsuk, nagy dinamikájú térképeket kell készíteni.

A  nagydinamikára való törekvés viszont azzal a hátránnyal já r , hogy a tér „finomabb” változásai 
nehezen vagy egyáltalán nem ismerhetők fel.

A  gravitációs tér sprektumából következik, hogy a szűrő paraméter növelésével a szűrt jel dinamikája 
gyakorlatilag tetszés szerint csökkenthető. Azonban a szűrőparaméter növelésével a vágási meredekség 
csökken, továbbá a „hasznos je l” spektruma határt szab a szűrőparaméter növelésének.

Többszörös szűrés alkalmazásával a vágási meredekség növekszik. Ezt szűrőkarakterisztikákon 
(átviteli függvényeken) mutatjuk be.

A  többszörös szűrések alkalmazására gyakorlati példát adunk egy kelet-magyarországi kutatási te
rületről.

1. Для иллюстрации возможности выявления крупномасштабных изменений геологи
ческого строения приводится карта аномалий поля силы тяжести, полученная для северо- 
западной Венгрии с применением фильтрации, причем обнаруживаются связи отфильтро
ванных сигналов с макро структурными условиями.

2. При вычислении остаточных аномалий основные усилия прилагаются получению 
сигналов, в которых наиболее выраженно выявляются самые интересные характеристики, 
изучаемой структуры (амплитуда, преобладающая длина волн, условия симметрии), так 
как эти характеристики связаны с размерами и пространственным положением структур. 
Для осуществления этого необходимо строить карты с широким динамическим диапазоном.

В то же время стремление к получению широкого динамического диапазона приводит к 
тому, что «более тонкие» изменения поля трудно или вовсе не опознаются.

Из спектра поля силы тяжести следует, что с увеличением параметра филптрации 
практически в любой мере можно уменьшить динамику фильтрованного сигнала. Однако, 
при повышении параметра фильтрации уменьшается крутизна среза, а спектр «полезного 
сигнала» ограничивает возможность повышения параметра фильтрации.

При применении многократной фильтрации увеличивается крутизна среза. Это 
иллюстрируется на характеристиках фильтров.

Практический пример применения многократной фильтрации приводится по мате
риалу разведочных работ, проведенных в восточной Венгрии.

1. То demonstrate the possibility of indication of gross-structural changes the filtered gravitational 
map of North- Western Hungary will be shown and the connection between the filtered signals and regional 
structural features will be pointed out.

2. The basic aim at producing filtered residual maps is to get a signal which most decisively reflects 
the characteristics of the investigated structure (eg. its amplitude, dominant wavelength, symmetry pro
perties). These characteristics are in connection with the extension and spatial position of the structure. 
To ach ieve this goal maps of great dynamic range have to be constructed.

A drawback o f the large dynamic range however is that „fittet99 changes are hardly i f  at all recog
nized.
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I t  follows from  the spectral properties o f the gravitational space that by increasing the filter para
meter the dynamic range of the filtered signal may be decreased practically at will. But by increasing the 
filter parameter the rate of attenuation of the filter will decrease and the spectrum of the “useful 
signal” will limit the increase of the filter parameter.

By using repeated filtering the slope of the filter will increase. This will be illustrated on the filter  
characteristics (transfer functions).

As a practical example for repeated filtering results obtained from  an East Hungarian site will 
be shown.

A magyarországi CH-kutatásoknál közel egy évtizede alkalmazunk kétválto
zós digitális szűréseket a mért (Bouguer) gravitációs anomáliaterek szétválasz
tására. Az általunk alkalmazott szűrőkről, azok tervezéséről többször adtunk is
mertetést, ezért most csak vázlatosan utalunk a legfontosabb jellemzőikre.

A regionális szűrőink átviteli függvényeit a

SregíA': m) = exp

képlet írja le, amelyben A’: climenziótlan hullámhossz, m : a levágás helyét be
folyásoló paraméter.

A reziduális szűrők átviteli függvénye értelemszerűen:
Srez (A': m) = 1 -  Sreg (A': m)

A regionális szűrők súlyfügg vényeit a következő képlet írja le:

ahol: r a vonatkozási ponttól mért távolság, az állomástávolság egységeiben ki
fejezve. Az átviteli függvényeket {m= 1-től m = 9-ig) az 1. ábrán szaggatott 
vonalakkal jelenítettük meg. Az átviteli függvények körszimmetrikusak, és az á t
vitel sehol sem lépi át az egységnyi értéket. Ezek nagyon fontos jellemzők, mert 
kizárják az iránytorzításokat és a fiktív anomáliák megjelenését a szűrt térképe
ken, megfelelő bemenő adatrendszerek esetében.

Különböző területrészeken végzett szűrések tapasztalatai alapján meghatá
rozhattuk azokat a szűrőparamétereket (m, s), amelyekkel a magyarországi me
denceterületeken nagy területekre kiterjedő egységes, azaz azonosan alulvágott 
(reziduál) térképlapokat állíthattunk elő. A 2. ábrán ÉNy-Magyarország reziduál 
anomália-térképe látható. A szűrés 4-es szűrőparaméterrel (m) és 1000 m állo
mástávolsággal (s) készült.
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2. ábra — Рис. 2. — Fig. 2.

A szűrt reziduálok sajátosságai alapján három területrész különíthető el a 
térképen. A térkép DK-i peremén nagyfrekvenciákban gazdag, határozott ÉK — 
DNy, illetve erre merőleges irányítottságú anomáliasorok kialakulását figyel
hetjük meg. Ez az irányítottság azonos a magyarországi mezozoós összletek 
szerkezeti irányítottságával. A térkép középső részén nagy területre kiterjedő, 
jellegtelen, de még mindig nagyfrekvenciás anomáliákat találunk. Ebben a zó
nában szembetűnő a néhány közel körszimmetrikus, nagy dinamikával jelentkező 
anomália, továbbá, hogy ÉK felé haladva a reziduálok dinamikaszintje csökken. 
A térkép Ny-i részén középfrekvenciás anomáliasorok jelennek meg közel É — D-i 
irányítottsággal, jelezve a paleozoós aljzat felszínének indikációit.

Mélyfúrási adatok alapján ismert, hogy a térkép Ny-i részén paleozoós, a 
DK-i részén mezozoós összletek helyezkednek el a pannon üledékek alatt, illetve 
ezek képezik a „nagysűrűségű” aljzatot. Ugyancsak fúrási és korábbi szeizmikus 
adatok alapján tudjuk, hogy a térkép középső részén (ÉK felé haladva egyre 
mélyülő) mintegy 5000 — 6000 m mély medence helyezkedik el. Ezek a tények tö
kéletes összhangban vannak a szűrt gravitációs térképből levonható következte
tésekkel, ugyanis a nagyobb mélységekben a sűrűségkontraszt egyre csökken, ami 
indokolttá teszi a reziduálok dinamikaszintjének csökkenését.

A szűrt reziduálokról tudni kell, hogy azokat átnézetes mérések adataiból 
szerkesztett térképekből lineáris interpolációval állítottuk elő. Korábbi vizsgá
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latainkkal bizonyítottuk, hogy a nem megfelelő részletességű mérés jelentős 
torzulások forrása lehet, főleg a nagyfrekvenciás tartományokban. A kettős szag
gatott vonallal körülhatárolt területrészen szabályos hálózatban 500 m minta
vételi távolsággal telepített mérések adatai álltak rendelkezésre. E területrészen 
a szűrt rezidulálok határozottabb irányítottsága figyelhető meg. Ez az irányí
tottság megegyezik a tőle DK-re eső magasabb szerkezeti helyzetben levő mezo- 
zoós összletek által gerjesztett reziduálok irányítottságával, ami az adott térség
ben a mezozoós medencealjzat jelenlétét bizonyítja. A medence Nv-i peremen az 
aljzatot paleozoós összletek képezik. Erre utal az anomáliák irányítottsága is, bár 
a már említett mérési hiányosságok következtében az anomáliák irányítottságá
nak megbízhatósága ezeken a területrészeken nem kielégítő. A már említett, kö
zel körszimmetrikus, viszonylag nagy amplitúdóval jelentkező anomáliák függő
leges tengelyű tömegtöbbletek hatásaként értelmezhetők, kialakulásukban való
színűleg harántvetők találkozásánál létrejött vulkanizmus játszotta a fő szerepet. 
Ezek vizsgálata jelenleg folyamatban van. Nagypontosságú mágneses és gravitá
ciós méréseket végzünk az említett anomáliákat létrehozó összletek felett.

Nagy területre kiterjedő egységes transzformációval (azonos alul vágással) 
készült reziduál térképek elsősorban kutatási koncenpciók kialakításában, és 
további geofizikai kutatások tervezésében használhatók fel sikeresen.

Reziduál szűrőket elsősorban továbbra is lokális szerkezetek indikálására al
kalmazunk. Az 1. ábrán bemutatott átviteli függvények segítségével belátható, 
hogy tetszőleges frekvenciatartományok elnyomását, illetve relatív kiemelését 
valósíthatjuk meg. Az átviteli függvények ismerete lehetővé teszi az adott tér 
felbontásához legjobban illeszkedő szűrők kiválasztását. Azonban az is látható 
az átviteli függvény sorozatból, hogy a szűrőparaméter (m) növelésével az á t
viteli függvények meredeksége (így a szűrő szelektivitása) csökken.

A szűrt indikációtól megköveteljük, hogy a lehető legteljesebben tartalmazza 
a létrehozó összletnek a kutatás számára fontos összes jellemzőjét. Az anomália 
irányítottsága, a jelszélesség, a szimmetria és dinamikaviszonyok, mind olyan 
jellemzők, amelyek a kutatandó szerkezettel kapcsolatosak. E jellemzők határo
zott indikálása érdekében a szűrt reziduálok előállításánál szükségszerű a vi
szonylag nagy dinamika kihozatalára való törekvés.

A nagy dinamika viszont azzal a hátránnyal jár, hogy a tér finomabb válto
zásai — amelyek ugyancsak reális szerkezeti indikációk lehetnek — egyáltalán 
nem, vagy csak alig felismerhetően jelentkeznek az anomáliaképen. Továbbá re
gionális torzulásokkal is számolnunk kell, ami a szimmetriaviszonyok torzulását 
eredményezheti.

A gravitációs terek spektrális tulajdonságából, továbbá az adott szűrősoro
zat átviteli tulajdonságaiból következik, hogy a szűrőparaméter (m) növelésével 
a szűrt reziduálok dinamikája gyakorlatilag tetszés szerint csökkenthető. Azon
ban — amint már említettük — egyrészt a szűrőparaméter növelésével a vágási 
meredekség csökken, másrészt a hasznos jel spektruma határt szab a szűrőpara
méter növelésének.

Mivel a gyakorlatban többször felmerült a szűrt reziduálok további felbon
tásának szükségessége, az OKGT GKÜ Gravitációs Osztályán kísérletet tettünk 
kétszeres szűrések alkalmazására olyan kutatási területeken, ahol a Bouguer 
anomáliatérrel kapcsolatos pontossági követelmények ezt lehetővé tették.
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Könnyen bizonyítható ugyanis, hogy a szűrés kétszerezésével meredekebb 
vágású átvitelt valósíthatunk meg. Ugyanis a spektrumra vonatkozó össze
függésekből:

— В -S' .sp sp ^  • * *

77(2) _  77(1) . O" 
sp ~  M sp ^  • • •

T™ = В -S' S"M sp sp ^  ^  • ■ • >

ahol : az első transzformált spektruma
Bsp\ a Bouguer tér spektruma
T ^ \  a második transzformált spektruma,

nyilvánvaló, hogy a szűrés többszörözésével az átviteli függvények szorzata jön 
létre.

Az 1. ábrán folytonos vonallal ábrázoltuk azt az átviteli függvényt, amely 
m = 2, 5 = 500 m és m — 2, 5’ = 250 m paraméterű szűrések alkalmazásával 
jött létre. Természetesen a szűrőparaméterek változtatásával különböző tarto
mányokban valósíthatunk meg kétszeres szűréssel meredekebb átvitelt.

A következőkben egy gyakorlati példát mutatunk be, egy kelet-magyar
országi kutatási területről.

A 3. ábrán az említett kutatási terület Bouguer anomáliaképe látható. A 
terepi mérés 750 m rácsállandójú négyzethálózat rácspontjaiban történt. A di
menziók (méretek) érzékeltetésére az ábra bal felső részén feltüntettük a mérési 
állomáshálózatot. Az izovonalak értékköze 1 mgal.

A 4. ábrán a reziduális anomáliakép látható, amelyet m = 2 és 5 = 750 m 
szűrőparaméterekkel kaptunk. A megjelenített izo vonalak értékköze 0,1 mgal. 
Az anomáliaképben két zárandó maximum jelentkezik. A szaggatott vonallal 
körülhatárolt területen elhelyezkedő anomáliaképen szembetűnő elsősorban, 
hogy továbbra is összetett anomáliával van dolgunk, ezért továbbszűrésétől a 
létrehozó összletre vonatkozó újabb információkat várhatunk. Az összetettségre 
elsősorban a jelalak, illetve a maximumzónában jelentkező negatív görbületek 
hívják fel a figyelmet.

A reziduális téradatokból újabb adatrendszert állítottunk elő, amikor a min
tavételi távolság az előbbinek a fele, azaz 375 m volt. Figyelembe véve a tovább 
eltávolítandó frekvenciatartományt az alulvágáshoz ismételten a m — 2 para
méterű szűrőt alkalmaztuk, természetesen 5/2 azaz 375 m állomástávolsággal.
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6. ábra — Рис. 6. — Fig. 6.

Kísérleti vizsgálatainknál nyilvánvalóvá vált, hogy a mérési és interpolációs 
hibák torzító hatásainak csökkentése céljából célszerű bizonyos mértékű simí
tást, azaz fel kivágást is alkalmazni. Ez viszonylag egyszerűen megvalósítható 
azáltal, hogy a második szűrésnél sávszűrést alkalmazunk.

Az 5. ábrán látható az a háromszorosan szűrt eredmény térkép, amely a kö
vetkező szűrőparaméterek alkalmazásával készült: m — 2, 5 = 750 m, m’ = 9/2 
és s’ = 375 m. Az eredmény egy felbontottabb, a nagyobb sűrűségű összlet fel
színi változásait jobban tükröző anomáliakép. Bár a másodszor transzformált tér
kép dinamikája mindössze 0,3 mgal, határozott szerkezeti irányok ismerhetők fel 
az anomáliaképben. Az első és a második transzformáció eredményeit összeha- 
hasonlítva, a 6. ábrán látható szeizmikus adatok alapján szerkesztett, az alap
hegység lefutását ábrázoló szintvonalas térképpel megállapítható, hogy a ha
sonlóság a többszörös szűréssel kapott anomáliakép és az alaphegység között lé
nyegesen jobb, mint az egyszeres szűréssel kapott anomália esetében. Szeretnénk 
azonban felhívni a figyelmet arra, hogy nem megfelelő pontosságú mérési adatok 
esetében, vagy felszínközeli sűrűséganomáliák által okozott nagyfrekvenciás za
jokkal terhelt anomáliák területén, a többszörös szűrések alkalmazásától nem 
várható megfelelő kutatási eredmény.
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