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Love-típusú telephullámok elmozdulásfüggvényei 
és abszorpciós-diszperziós tulajdonságai

I. rész: horizontálisan homogén földtani szerkezet

D O B R Ó K A  M I H Á L Y *

A dolgozat egy (határesetként a konstans Q, ill. a K elvin— Voigt modellt visszaadó) anelasztikus 
kőzetmodellt alkalmazva, három- vagy többréteges földtani szerkezetben terjedő Love-típusú telephullámok 
abszorpciós-diszperziós relációját és elmozdulásfüggvényeit tárgyalja. Ismerteti a diszperziós egyenlet 
fontosabb numerikus megoldásait és konstans fázisú, valamint konstans amplitúdójú felületeket mutat be.

В статье обсуждается функция сдвига и соотношение поглощения и дисперсии волн 
типа Лява, распространяющихся в трех- или многослойной геологической модели неупругой 
с среды (для каждой среды Q =  const, модель Кельвина-Войгта) .  Статья знакомит с 
наиболее важными численными решениями уравнения дисперсии, а также показана карта 
постоянной фазы и амплитуды.

Using an anelastic rock mechanical mqdel — which gives the constant Q model as well as the 
Kelvin — Voigt model as a limit — the paper discusses the absorption-dispersion relation and amplitude 
functions of Love seam-waves propagating in a three-layered or multilayered geological structure. N u
merical solutions of the complex dispersion equations are computed and constant amplitude surfaces as 
well as constant phase surfaces are shown.

Bevezetés

Elsőként Evison vette észre 1953-hen, majd általánosan Krey bizonyította 
be 2963-ban, hogy a széntelepes összletek szeizmikus szempontból hullámvezető
ként viselkedhetnek, azaz bennük olyan hullámmódusok alakulhatnak ki, ame
lyeknek energiája — a domináns frekvenciákon — döntően a széntelephez és 
annak az ágyazó kőzetekbeli szűk környezetéhez kötődik. Ezeket a vezetett hul
lámokat csatorna- vagy telephullámoknak nevezzük. Kialakulásuk alapvető 
feltétele, hogy a széntelepet tőle nagyobb akusztikus impedanciájú ágyazó kőze
tek vegyék körül. Ekkor a réteghatárokra egy bizonyos szögtartományon belül 
érkező hullámok teljes visszaverődést szenvednek. Ez ad magyarázatot arra a 
gyakorlatból ismert tényre, hogy telephullámok segítségével viszonylag kis ener
giájú gerjesztéssel is nagy távolságok világíthatok át. Másrészt az is nyilvánvaló, 
hogy a telephullámok a hullámvezető szerkezetet követik, a telepbeli zavarokon, 
vetőkön visszaverődött hullámok — egy bizonyos távolságon túl — a legnagyobb 
energiával ismét a széntelepben észlelhetők. Ez kijelöli a telephullámok alkal
mazásának egyik legfontosabb területét, a vetőkutatást.

A  reflexiós mérések kiértékelését nagyon megkönnyíti, hogy a csatornahul
lámok útja a telepre korlátozható, emellett azonban fontos az is, hogy ezek a 
vezetett hullámok a szeizmikus felvételeken általában jól felismerhetők. Ennek 
oka az, hogy a telephullámok a telep és az ágyazó kőzetek anyagi minősége, vala
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mint a telep vastagság által meghatározott diszperziós sajátságokat mutatnak, 
ami jellegzetes hullámcsomag kialakulására vezet. A fázissebesség frekvencia 
függésének vizsgálata azonban nemcsak a hullámcsomag alakjának magyarázata 
miatt fontos, hanem azért is, mert a diszperziós tulajdonságok ismeretében az 
összlet anyagi jellemzőire és a rétegvastagságra következtethetünk. Ez adja meg 
a telephullámok diszperziós relációinak jelentőségét.

Háromréteges, veszteségmentes szimmetrikus földtani modellre — amelyben 
a. széntelepet két azonos anyagi minőségű rugalmas féltér fogja közre — elsőként 
Krey (1963) vezette le a horizontálisan polarizált Love-típ u sú /SH) és a függő
leges síkban polarizált Rayleigh-féle (P  — SV) télephullámok diszperziós relá
cióját. A közeg disszipatív sajátságainak figyelembevételére, azaz a telephullá
mok abszorpciójának leírására az első lépést Buchanan (1978) dolgozata jelen
tette, amelyben a szerző a konstans Q modellt alkalmazva vezette le a Love 
típusú telephullámok elmozdulásfüggvényeit és komplex diszperziós relációját 
ugyancsak háromréteges szimmetrikus összletre. Hasonló modellre egy egy
szerű, linearizált megoldást közölt és in-situ telephullám abszorpciós tényező 
mérésről is beszámolt Krey, Arnetzl és Knecht (1981). A konstans Q modell 
telephullámok abszorpciójának leírására való alkalmazását igazoló méréseket 
ismertetett Buchanan, Jackson és Davis (1982). Aszimmetrikus háromrétegű 
földtani modellre — amelyben a széntelepet két különböző anyagi minőségű 
rugalmas féltér fogja közre — a Love-típusú telephullámok elmozdulásfüggvényeit 
és abszorpciós diszperziós relációját, a Poynting — Thomson test reológiai anyag
egyenletét felhasználva Dohróka és Ormos vezette le 1982-ben, Rayleigh típusú 
telephullámokra pedig veszteségmentes közeget feltételezve, Dresen, Kerner és 
Kühbach (1985) közölt diszperziós görbéket és elmozdulásfüggvényeket.

A hazai szenek anelasztikus tulajdonságairól, különösen a konstans Q modell 
alkalmazhatóságáról nincsenek adataink. A  dolgozatban ezért egy általánosabb, 
határesetként a konstans Q-, ill. a Kelvin —Voigt-modellt visszaadó anyagmodellt 
alkalmazunk a széntelep és az ágyazó kőzetek disszipatív sajátságainak leírására. 
A modellből származtatható komplex nyírási modulusz alkalmazásával levezet
jük a Love-típusú telephullámok elmozdulásfüggvényeit és komplex diszper
ziós relációját, .

1. Az alapegyenletek és testhullám megoldásuk

A telephullámok elmozdulásfüggvényei a rugalmas kontinuum mozgás
egyenletének peremfeltételeket is kielégítő megoldásai. A  hullámforrástól távol a 
mozgásegyenletet a tömegerőket elhagyva, így írhatjuk fel

( i )

ahol q a sűrűség, г^-az s elmozdulás vektor j-ik komponense, öjk a feszültségtenzor 
eleme (j, к =. 1,2,3). Az egyenlet jobb oldalán alkalmaztuk azt a konvenciót, hogy 
az egyező indexekre (k-ra) f-től 3-ig összegezni kell, a bal oldalon pedig — a kis 
amplitúdójú hullámok esetén mindig elfogadható — linearizálást hajtottuk végre. 
Az (1) mozgásegyenlet zárt egyenletrendszert csak az anyagegyenletekkel együtt 
képez. Számos hullám jelenség leírásakor a veszteségektől eltekinthetünk. Ilyen
kor a Hooke-test anyagegyenletét alkalmazzuk
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relatív térfogatváltozás), b-k az egységtenzor. Térfogat változással nem járó 
deformációk esetén az egyenlet a

alakra egyszerűsödik.
A rugalmas hullámok csillapodásának leírása számos anyagmodellel lehet

séges. Ezek közül a leggyakrabban a Kelvin-modellt és a konstans Q modellt 
alkalmazzák. A Kelvin-modell egy Hooke test és egy

ő'jk — 2*l8jk +  £0djk
anyagegyenlettel jellemzett Newton test párhuzamos kapcsolásából származtat
ható (rj és I a viszkozitások, Ejk a deformációs sebesség tenzor, 0  =  div v, v a 
sebességvektor). Két test rugalmasságtani szempontból akkor van párhuzamosan 
kapcsolva, ha az összetett testen (Kelvin test) és a résztesteken (Hooke test, 
Newton test) az elmozdulások (és deformációk) azonosak, az összetett testben 
ébredő feszültségek pedig a résztestek feszültségeinek összegeként állnak elő. 
A Kelvin-test anyagegyenlete ezért

A Love-hullámok horizontálisan polarizált transzverzális hullámok, ezért a 
bennük keletkező elmozdulásokra érvényes a 0  = divs = 0 mellékfeltétel. 
A továbbiakban ezért a Kelvin test anyagegyenlete a

(3)

(Vj) a sebességvektor ’̂-ik komponense. Az egyenlet végtelen kiterjedésű térre 
vonatkozó ún. transzverzális testhullám megoldása

s =  s0eí(a,í_fcer)

alakú, ahol со a körfrekvencia, к a hullámszám, e a hullám terjedésének irányába 
mutató egységvektor. A függvény (2) egyenletbe történő behelyettesítése a

( 5 )
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komplex diszperziós egyenletre vezet, ahol a Hooke test esetén beve

zetett transzverzális testhullám sebesség. Gyakorlati (szeizmikus) jelentősége 
csak a gyengén csillapodó hullámoknak van. Könnyen belátható, hogy a (5) 
diszperziós egyenlet csak coő«: 1 esetben vezet gyengén csillapodó (Im{k) <$c 
<zBe {&}) hullámokra. Ekkor a gyökvonás során sorfejtést alkalmazva, a magasabb 
rendű tagok elhagyásával

azaz a hullám fázissebessége vf  — —  =  ß (ebben a közelítésben frekvencia füg

getlen), abszorpciós tényezője pedig

(6)

a frekvencia négyzetes függvénye. A  Kelvin test jellemzésére eiaji időfüggést 
mutató jelenségek leírásakor (3) alapján bevezethetjük

/1 =  /U*(l +гсо#) (7)

komplex torzió moduluszt is, ahol a valós Lamé állandó. Kelvin test anyag
egyenlete (3) alapján ekkor ajk =  2 ц Sjk alakú, amely formálisan a Hooke test 
(2) anyagegyenletével egyezik meg.

A  Kelvin modell elsősorban laza üledékes kőzetek szeizmikus-akusztikus 
tulajdonságainak leírására alkalmas. A kőzetek többségénél a testhullám ab
szorpciós tényezője (6)-tól eltérő frekvencia függést mutat. Sok esetben ez a füg
gés lineáris

(8)

ahol Q frekvenciafüggetlen kőzetjellemző paraméter, az ún. jósági tényező. Azok 
a kőzetek, amelyekben a fázissebesség frekvenciafüggetlen, az abszorpciós té
nyező a frekvencia lineáris függvénye az ún. konstans Q modellel jellemezhetők. 
Buchanan (1978) bizonyította be, hogy ezek a kőzetek a

fJL = p*(l + i e ’) (9)
komplex torzió modulusszal írhatók le, ahol az e’ «  1 paraméter frekvencia- 
független. Az anyagegyenlet formálisan ismét a Hooke test (2) anyagegyenletével 
egyezik meg.

A konstans Q modellt Buchanan (1978), Krey et al. (1981) és Buchanan 
et al. (1982) a Love telephullámok abszorpciójának leírására alkalmazták és az 
alkalmazás létjogosultságát mázolták angliai, ill. Ruhr vidéki területen. Bár ha
sonló mérések hazánkban meg nem voltak, úgy véljük, hogy egyes kőszéntelepe
ket kivéve a hazai szenek jellemzésére egy általánosabb kőzetmödell alkalma
zása indokolt. Ezt a modellt a konstans Q és a Kelvin modell egyesítéséből (a 
két test párhuzamos kapcsolásából) állítjuk elő, azaz (7) és (9) egyenletek alapján 
bevezethetjük a
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komplex torzió moduluszt. Az így definiált testben £ «  1 esetén a testhullám 
fázissebesség első közelítésben frekvenciafüggetlen, az abszorpciós tényező 
pedig

mennyiséget kapjuk. Jó minőségű, állékony szenekben várhatóan £’ :§> со#, így 
a modell a konstante Q modellbe megy át, míg kisebb fűtőértékű szenekben 
e oo ö, azaz a közeg inkább a Kelvin testtel modellezhető. A  továbbiakban a 
szén és az ágyazó kőzetek anyagának jellemzésére a (2) anyagegyenletet fogjuk 
használni a (10) komplex torzió modulusszal. A mozgásegyenlet ekkor a

alakra hozható, ahol ß =

( 12)

a (10) miatt komplex testhullám sebesség.

2. A  mozgásegyenlet telephullám megoldása háromréteges földtani szerkezet esetén

A  telephullám-megoldás levezetése során a koordináta-rendszert az 1. ábrán 
látható módon vesszük feL Feltételezzük, hogy a hullám az x1 tengely irányában 
halad x2 irányban polarizált és az egyszerűség kedvéért a forrástól távoli zónában 
keressük a megoldást. Ekkor 'síkhullámú közelítéssel élhetünk, ami az elmoz
dulásfüggvények vonatkozásában lényeges egyszerűsítés (az általánosság erős 
megszorítása) a diszperziós relációt azonban nem érinti, hiszen a hullámvezető 
szerkezet abszorpciós-diszperziós jellemzői nem függhetnek a hullámkeltés 
módjától. (Az elmozdulásfüggvények általánosabb levezetésére vonalszerű forrást 
feltételezve Buchanan (1978) közölt eljárást.) Mivel a div s =  0 mellékfeltétellel
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alakban írhatjuk fel, ahol A és В integrációs állandók. Ez a függvény a fedő és 
fekü félterekben nyilvánvalóan végtelen nagy elmozdulást eredményez. Ha meg
állapodunk abban, hogy а / А 2 — n2 komplex gyökök közül azt használjuk az 
elmozdulás leírására, amelynek képzetes része pozitív, akkor az x3 ±  со -ben 
véges megoldás érdekében azt is ki kell kötnünk, hogy Bx =  0 és A 2 =  0. Ezzel a 
három rétegben az ü{x3) amplitúdó-mélység függvények az

alakot öltik. Az Av A 0, B0, B2 integrációs konstansokra a peremfeltételek alapján 
írhatunk fel egyenletrendszert.

A  peremfeltételek részben kinematikai, részben dinamikai jellegűek. A kine
matikai peremfeltételek az elmozdulások, a dinamikai peremfeltételek pedig a 
cr32 feszültségek folytonosságát írják elő az x3 =  d és x3 = —d réteghatárokon. 
Az elmozdulásfüggvény (13) alakját és a (16) amplitúdó-mélység függvényeket 
figyelembe véve kapjuk az

(17)
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alakra hozhatók. Az A 0 konstans értéke ebben a közelítésben (a forrással kapcso
latos kérdések tárgyalása nélkül) nem határozható meg egyértelműen, a (23) 
képletek alapján tehát csak relatív, pl. a telepközépre normált elmozdulások 
számíthatók.

2.1. Numerikus eredmények
A (22) komplex diszperziós egyenlet gyökei — a komplex n =  n* +  in9 

telephullám törésmutató értékei — numerikusán határozhatók meg. A komplex

hullámszám к =  k0n, a fázissebesség Vj =  —— - az abszorpciós tényező pedig az
k0n*

a — — kQn kifejezések alapján számítható. A (22) egyenletnek számos gyöke van, 
ezek egy részének nincs fizikai jelentése, ill. nem a zárt hullámterjedést megvaló
sító telephullám módust írja le. Gyakorlati szempontból csak a gyengén csilla
podó hullámot jellemző gyökök érdekesek, mivel csak ezek járhatják át a szeiz
mikus átvilágításoknál szereplő távolságokat. Gyengén csillapodó telephullámot 
csak akkor kaphatunk, ha a felvett modellünkben szereplő rétegek anyaga olyan, 
hogy bennük a testhullámok gyengén csillapodnak, azaz az N =  А *  +  гАГ komp
lex testhullám törésmutatóra teljesül az N ’ <$c N* reláció. Könnyen belátható 
( Dobróka, 1985), hogy emellett teljesülni kell az

N $>n*  és az n* >  max {AT*, A *}

feltételeknek a k0 mennyiség pedig egy az összletre jellemző k% értéknél nem lehet 
kisebb, azaz

(24)

2.1.1. Diszperziós görbék
A diszperziós reláció jelentésének numerikus elemzése végett a komplex 

testhullám törésmutatóknak az egyes rétegekben értéket kell adni. Az egyszerű
ség kedvéért a konstans Q modellhez visszatérve (#0 =  =  #2 =  0) vegyük fel
az N 0 =  1 — iO.05, N1 =  0.5, N2 =  0.4 törésmutatókat, azaz az ágyazó kőzeteket 
egyelőre veszteségmentesnek tételezzük fel. A diszperziós egyenlet numerikus 
megoldásával meghatározhatjuk az n *  =  R e  {n }  valós törésmutatót és a telep
hullám abszorpciós tényezőt mint az fd  [Hzm] mennyiség függvényét. Az ered
ményt a 2. ábra  mutatja. Látható, hogy nagy frekvencián n *  egyhez tart, ami 
R e  {A 0}-val egyenlő. A  csillapodási tényező az ábrán szaggatott vonallal feltün
tetett a0 =  k0 lm  {A^} egyenest közelíti, amely a telep anyagában terjedő test
hullám abszorpciós tényezőjét adja meg. Ez azt jelenti, hogy mind a telephullám-
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2. ábra. Telephullám törésmutató és abszorpciós tényező 
az fd (frekvencia • telepvastagság) függvényében veszte
séges csatorna. (N 0 == l-i0,05) és ideális ágyazó kőzetek 

(N x =  0,5, N 2 =  0,4) esetén

Puc. 2. Показатель преломления коэффициент пог- 
лащения в зависимости от f.d (произ ведение час
тоты на мощность пласта) (в волноводе происходит 
потеря этергии (N0= I —i 0.05), в окружачщих плас

тах выполняется условие идеальной среды 
(Nx =  0.5, N2 =  0.4).

Fig. 2. Channel-ware refractive index and absorption 
coefficient versus frequency X half thickness (fd) in case 
of dissipative channel (N 0=  1 — iO.05) and ideally elastic 

adjacent layers (Nj =  0.5, N 2 =  0.4)

fázissebesség, mind az abszorpciós tényező a telepbeli testhullám fázissebességhez, 
ill. abszorpciós tényezőhöz tart. Nagy frekvencián a telephullám abszorpciós - 
diszperziós sajátságait a telep anyagi jellemzői határozzák meg.

Alacsony frekvencián ( /  /* )  az ?г* valós telephullám törésmutató az ágyazó
kőzeteket jellemző testhullám törésmutatók közül az Nx nagyobbikhoz, az ab
szorpciós tényező zérushoz tart. Mivel az ágyazó kőzetek veszteségmentesek, 
megállapíthatjuk, hogy a levágási frekvencia fölött, de annak közelében a telep
hullám sajátságait az ágyazó kőzet — aszimmetrikus összletben a nagyobb valós 
testhullám törésmutatóval jellemzett ágyazó kőzet — határozza meg.

A 2. ábra az

dn*
™ =  n* +  со-------

dco

egyenlet alapján meghatározható csoportsebességhez tartozó ncs =  (vcs a

csoportsebesség) törésmutatót is bemutatja az fd  mennyiség függvényében. A 
görbe a z / л Airy frekvencián maximumot vesz fel. Ezen frekvencia közelében 
jelentkező, módusokat Airy fázisnak nevezzük.

A  valóságban az ágyazó kőzetek nem veszteségmentesek, de jósági ténye
zőjük nagyobb mint a széné. A 3. ábra erre a valósághoz közelebb álló esetre mu
tat be numerikus eredményeket az N 0 =  1 — г0.05, N 1 =  0.5 — iO.Ol, N 2 =  0.4 
rétegparaméterek mellett. Látható, hogy a csillaj)odási tényezők nagy frekven
cián ismét az a0 = k0 lm  {A 0} alacsony frekvencián viszont az ax =  k0 lm  {AJ  
egyeneseket közelíti. Ezen az sem változtat, ha a másik határoló réteg is veszte
séges. A 4. ábra az N0 =  1 —Ю.05, N1 =  0.5 —iO.Ol, N2 =  0.4 —iO.Ol rétegpara
méterekre kapott eredményt mutatja. A változatlan levágási frekvencián 
(/*  ^ 1 0 0  Hz d =  lm  telep vastagság mellett) a csillapodási tényező határértéke 
ugyanaz mint a 2. ábrán.
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3. ábra. Telephullám törésmutató és abszorpciós tényező 
görbék veszteséges csatorna és fedő kőzet (N0 =  1 — i0,05,
N, =  0,5 — i0,01) esetén, ha a fekű kőzet anyaga ideális

(N 2 =  0,4)

Puc. 3. Кривые показателя преломления и коэффи
циента поглощения (в волноводе и надстилающем 
пласте выполняются условия неидеальной среды 
(И0 =  I - i  0.05, Nj =  0.5 — i 0.01), в подстилающем 

пласте -  идеально упругой среды (N2 = 0.4).

Fig. 3. Absorption-dispersion curves in the case when 
the seam and roof is dissipative (N x =  1 —i0.5, N 0 =
O. 5 —iO.Ol) while the floor material is ideally elastic

(N 2 =  0.4)

4. ábra. Telephullám törésmutató és abszorpciós tényező 
görbék veszteséges csatorna, fedő és fekű kőzetek esetén 

(N 0 =  1 — i0,05, =  0,5 =  i0,01, N 2 =  0,4 =  i0,01)

Puc. 4. Кривые показателя преломениля и коэффи
циента поглощения в случае неидеально упругой 
среды во всех трех пластах (N0 = I - i 0,05, Nx = 

0,5 —i 0,01, N2 = 0.4 —i 0,01).

Fig. 4. Absorption-dispersion curves in the case when 
all the strata are anelastic 

(N 0 =  1 — i 0.05, N t =  0.5 —iO.Ol), N 2 =  0 .4 -Ю .01 )

2.1.2. Elmozdulásfüggvények és fázisfelületek
A diszperziós egyenlet numerikus megoldásainak ismeretében a (23) elmoz

dulásfüggvényekben szereplő gyökös kifejezések kiszámíthatók, így a valós el
mozdulások, valamint a konstans amplitúdójú és a konstans fázisú felületek 
meghatározhatók. A numerikus vizsgálatokban az A0 tetszőleges konstans érté-
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5. ábra. Love-típusú telephullám amplitúdó-mélység függvényei három réteges aszimmetrikus
modellben.

Puc. 5. Амплитудо-глубинные зависимости каналовых волн типа Лява для трехслойной
асимметричной модели

F ig . 5. Amplitude-depth functions of Love seam wave propagating in a 3-layered asimmetrical model

komplex amplitúdó-mélység függvény valós részét mutatja a cut off frekvencia 
közelében fd = 105 Hzm-nél. Mint látható az amplitúdó az 1. jelű (kisebb transz
verzális testhullám sebességgel jellemzett) ágyazó kőzetben csaknem konstans, a
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2. jelű ágyazó kőzetben a teleptől távolodva csökken. A telepben a maximális 
értékét a réteghatárnál veszi fel. A  hullám által hordozott energia döntően az 1. 
közegbe esik. Ez magyarázza a diszperziós egyenlet numerikus megoldásai 
kapcsán tett észrevételt, miszerint a le vágási frekvencia közelében a telephullám 
diszperziós-abszorpciós tulajdonságait az 1. közeg határozza meg. Az 5.b. ábrán 
az fd = 200 Hzm-hez tartozó amplitúdó-mélység függvény látható. Az amplitúdó 
mindkét ágyazó kőzetben a teleptől távolodva csökken, a telepben pedig határo
zott maximumot vesz fel. A telepre jutó energia relatíve növekedett. Ez a ten
dencia megerősödve jelentkezik az f A =  300 Hz, Airy frekvenciához tartozó

5 .c. ábrán látható görbén, ahol az ágyazó kőzetekben az amplitúdó csökkenés 
még markánsabb, a telepben az amplitúdó maximuma a telepközép irányába 
tolódott tovább. A  hullám energiájának nagy része a telepre esik. Az 5.d. ábra 
fd  =  500 Hzm-hez tartozó eredményt mutatja. Szembetűnő, hogy az ágyazó 
kőzetekbe a hullám alig hatol be, energiájának túlnyomó része a telepben terjed. 
Ez magyarázza azt a korábbi észrevételt, hogy nagy frekvencián a telephullám 
abszorpciós-diszperziós tulajdonságait a telep határozza meg.

Az 5. ábra görbéi a közeg disszipatív jellemzőinek hatását nem tükrözik, az 
amplitúdók 1%-on belül megegyeznek a hasonló szerkezetre ideális közeg esetén 
kapható ( Ormos, 1984, Eaeder et ál. 1985) eredményekkel. Az abszorpció hatásá
nak vizsgálatához különböző x1 =  konstans síkok mentén felvett elmozdulásokat 
kell összehasonlítanunk, amit a (23) formula alapján tehetünk meg. Az össze
hasonlítás egy lehetséges módja a Krey et ál. (1981) által szimmetrikus három
réteges összletre bemutatott módszer, amely konstans fázisú felületek mentén 
számított elmozdulásokat hasonlít össze.

A konstans fázisú felületet az 1. közegben a

— x± Re {n} +  (xz — d) R e{/.A f — n2} =  konst.

fí. ábra. A Love-típusú telephullám konstans 
fázisú és konstans amplitúdójú felületei 250 
H z frekvencián. Elmozdulások konstans 
fázisú felület mentén (satírozott terület).

Puc. 6 . График постоянной фазы и 
амплитуды каналовых волн типа Лява 
для частоты 250Гц. Сдвиги постоянной 

фазы вдоль поверхности 
(заштрихованная часть)

Fig. 6. Isophase and isoamplitude lines for 
Love seam-waves as well as displacements 
along isophase lines (indicated by hatching) 

at a frequency 250 Hz (d =  1 m)
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a 2 . közegben pedig a

— xx Re {п} — (х3 -f d) Re { /A *  — п2} =  konst.

egyenesek egyenletei adják meg. Ha az ágyazó kőzetek veszteségmentesek, a 
konstans fázisú felületek az x3 tengellyel párhuzamosak, egyébként pedig azzal

Re{JÍ N ) - n 2}
(kis veszteségek esetén) < 5 ^  ^ ------- szöget zárnak be (j  =  1,2). Aszim

metrikus hullámvezető (N1 ^  N2) esetén a fázisfelületek x3 tengellyel bezárt szö
gei a két ágyazó kőzetben eltérőek (öx ^  ő2). A  telepben a fázisfelület görbült 
amint azt a 6. ábra mutatja. Az ábrán 300 Hz frekvencián három, egymástól 2 
távolságra levő fázisfelületet és a fázisfelületek mentén (23) alapján számított 
elmozdulásokat (szaggatott vonal) tüntettük fel. A görbék jellege x3 irányban az 
5. ábra görbéihez hasonló, a három elmozdulásfüggvényt összehasonlítva azonban 
növekvő xx irányban az abszorpció miatt bekövetkező elmozduláscsökkenést 
figyelhetjük meg. Az ábrán a konstans amplitúdójú felületeket is feltüntettük. 
Ezek veszteségmentes ágyazó kőzetekben az x1 tengellyel párhuzamosak, egyéb

ként pedig azzal y, = -------ImW  szöget zárnak be. Veszteségmentes ágyazó
1 Im {yN2j - n 2}

kőzetekben a konstans amplitúdójú és a konstans fázisú felületek egymásra merő
legesek, azaz ekkor inhomogén hullámokról beszélhetünk. Ez a merőlegesség a 
közeg disszipatív sajátságai következtében az ábra tanúsága szerint is meg
szűnik.

3. A mozgásegyenlet telephullám megoldása tetszőleges rétegszám esetén

A  háromréteges földtani modell a telephullámok legfontosabb tulajdonságai
nak tárgyalását teszi lehetővé. A  tapasztalat azt mutatja, hogy a telephullámok 
abszorpciós-diszperziós sajátságait nemcsak a közvetlen fedő- és fekü-kőzetek 
befolyásolják, szükséges tehát felvett modellünkben a rétegek számának növe
lése. Négyréteges szerkezetre a Love-telephullámok diszperziós relációját Ormos 
(1984) vezette le. Egy fázis-rekurziós algoritmust bevezetve Raeder et ál. (1985) 
tetszőleges számú veszteségmentes rétegre alkalmazható számítógépi eljárást 
dolgozott ki a diszperziós görbék és elmozdulásfüggvények számítására. Ezek az 
eredmények kiterjeszthetők vesztesége közegre is. A modellt a 7. ábra mutatja. 
A  2. pontban követett eljárásnak megfelelően a megoldást

- ü1 =  A íeik°X3̂ Nl2~n2f 

ü 2 =  -I- B 2e ~ ikо*зУ^22- п2

/  .

Uj =  A .eiko(xj - xf)l/Ni2 -  n2 -f В je ~ ik°&j-*p)VNf-n*

• „ _______  (27)iiM =  В мег*о(ядг-ялг°)У N м2~п2

alakban vehetjük fel, ahol j  =  2 ,3 , . .  ., M  — 1, M  a rétegek száma.
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7. ábra. N réteges hullámvezető modell és a rétegpara
méterek.

Puc. 7. Многослойная модель волновода и параметры 
пластов

Fig. 7. N-layered channel and model parameters.

Az első és M -ik réteget végtelen féltérnek feltételezzük, ezért a B1 =  0 és 
A M =  0 egyenleteknek teljesülni kell. Az x3 =  0 réteghatáron a (18)-hoz hason
lóan az

A t = ^ ± ( 1 +
A

=  - Z l) 
A

Ez az egyenlet M  réteges veszteséges modellben adja meg a Love-típusú telephul
lámok komplex diszperziós relációját. Könnyen belátható, hogy M  =  -3-ra (28) az

(1 + S 2)(1 +Zl) + X l ( l - Z 2) ( l - Z 1) = 0,

H2 == 2d miatt (22)-vel megegyező eredményt adja vissza. A (28) diszperziós 
egyenlet numerikusán megoldható, A ± =  1 feltétellel pedig (27) elmozdulások 
az egyes rétegekben meghatározhatók.
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