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Szeizmikus munkaállomások 
Áttekintés és bevezető

M  E  S K Ó  A T T I L A *

A  dolgozat célja keretet adni a folyóirat jelen számában olvasható, szeizmikus munkaállomások bi
zonyos funkcióival foglalkozó további tanulmányok számára.

Röviden áttekintjük a munkaállomások felépítését, a fejlődésüket kiváltó igényeket, a jelenlegi ál
lapotot, az elképzelhető fejlesztési irányokat. A  szeizmikus munkaállomás elsősorban a szeizmikus értel
mezés hasznos eszközének látszik, mely lehetővé teszi az időszelvények sokoldalú analízisét, hatékony 
szerkezeti értelmezését és az értelmezés ellenőrzését. Elképzelhető a fejlődés olyan foka is, amikor a mester
séges intelligenciára támaszkodva, a képfeldolgozás és mintafelismerés műveleteit is hasznosítva, a sztra- 
tigráfiai értelmezésben is szerepet kap és legalább részben automatikus értelmezést tesz lehetővé.

Цель настоящей работы дать вступительный обзор определенных функций интер
активного геофизического вычислительного комплекса (ГВК) ,  которые приведены в после
дующих статьясх этого цикла работ.

Кратко рассматриваются структура ГВК, требования предъявляемые к их раз
витию, современное состояние, основные направления развития. ГВК в первую очередь 
представляется полезным орудием интерпретации сейсморазведочных данных, который 
дает возможным многосторонне анализировать временные разрезы, эффективно интер
претировать структуры и пэоводить контроль интерпретации.

Можно представить развитие ГВК на такой стации, когда, опираясь на профессио
нальную интеллигенцию, используя в сейсмостратиграфической интерпретации операций 
обработки изовбражений и опознавания картины, развитие получит по крайней мере час
тично автоматизированная интерпретация.

The goal of the author is to set in frame the following papers dealing with the various functions of 
the seismic workstations.

The configuration of the workstations, the demands producing their development, the state — o f— 
the — art and the possible directions of the further developments are reviewed. In  the first place the seismic 
workstations seam to be a useful tool of the seismic interpretation, making possible manysided analysis 
of the seismic section, an effective structural interpretation and the control of the interpretation. A  level of 
the development can be imagined when supporting by artificial intelligence, utilizing the methods of the 
image processing and pattern recognition, the stratigraphic interpretation also plays an important role 
and it makes possible a semi- automatic interpretation.

Bevezetés

Az elmúlt néhány évben gyorsan növekedett a geofizikai munkaállomások 
száma. Döntő többségük a szeizmikus értelmezés céljait szolgálja. Nagyobb tel
jesítőképességű munkaállomások módot adnak mélyfúrási geofizikai adatok, 
geológiai ismeretek, esetleg gravitációs és mágneses adatok feldolgozására és ér
telmezésére is. A munkaállomás koncepció más tudományos és műszaki alkal
mazásokban is bevált; a geofizika — hagyományaihoz híven — újból az elsők 
között volt az új számítástechnikai eszköz bevezetésében. Szakértők szerint a 
munkaállomás ugyanolyan forradalmi változásokat jelent a geofizikai adatok ér
telmezésében, mint amilyen a digitális regisztrálás és a számítógépek alkalmazása 
volt a geofizikai adatok feldolgozásában.
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A munkaállomás interaktív feldolgozást, értelmezést és modellezést biztosí
tó, könnyen működtethető számítógépes rendszer. Felépítése és programrendszere 
miatt kezelését az átlagos felhasználó néhány óra (néhány nap) alatt elsajátíthat
ja. Központi egysége kellően gyors, de kisméretű számítógép. A  munkaállomások 
általában rendelkeznek grafikus képernyő megjelenítési lehetőséggel, háttér 
tárolóval vagy hozzáférési lehetőséggel nagy számítógép tárolóihoz, térképek, 
szelvények rajzolására szolgáló plotterrel és egyéb, a vezérlést megkönnyítő se
gédberendezésekkel. A képernyők közül egy rendszerint nagyfelbontású, színes, 
grafikus képernyő. A nagy felbontás lehetővé teszi 512X512, esetleg 1024x1024, 
vagy több képpont (pixel) gyors színezését. Az előállított kép szeizmikus idő
szelvény vagy annak átalakított változata. Ezen a kiértékelő különböző művele
teket végezhet. A képet, megkülönböztetendő a permanens regisztrátumoktól, 
gyakran softcopy-nak nevezik. A kiértékelő által már kellően feldolgozott, meg
őrzésre érdemes képről hardcopy egység készít papírképet. A második képernyő 
— melynek nem kell színesnek lennie — rendszerint vonalas és szöveges infor
mációk megjelenítésére szolgál. Ez tájékoztatja a kiértékelőt arról, hogy éppen 
melyik vonal képével dolgozik, milyen más információkat hasznosíthat, pl. mi
lyen fúrások vannak a területen és ezekben milyen méréseket végeztek stb. Né
hány esetben a számítógéphez egy harmadik, kisebb méretű képernyő is csatlako
zik, melyen kizárólag a számítógép működésével kapcsolatos üzenetek jelennek 
meg. A szeizmikus munkaállomások felépítésével részletesen foglalkozik Bondár 
I. jelen számban olvasható dolgozata.

Hatékony munkaállomáshoz igen gyors gépre és a képek gyors kezelhetősé
gére van szükség. A munkaállomások létrehozásának gondolatát éppen a méretek 
csökkenése, a viszonylag olcsó hardware teljesítőképességének gyors növekedése 
teremtette meg. A személyi számítógépek megjelenése és robbanásszerű elterje
dése már az 1980-as évek elején sejttette, hogy a mikrogépes konfigurációk szá
mos műszaki és tudományos feladat megoldásában lényeges szerepet fognak kap
ni, akár önállóan, akár nagyobb számítógépekkel összekapcsolt üzemmódban.

Az 1980-sls évek közepén a munkaállomások fejlesztése hazánkban is aktuális 
feladat. Még akkor is lényegesnek érezzük, ha a földtani kutatás az első néhány 
munkaállomás felállítását vásárlás útján fogja megoldani. Az előzetes tapasztala
tok segíthetnek a lehető legjobb konfiguráció kiválasztásában, az üzembehelye
zésben és a későbbi önálló fejlesztésben. Ebből kiindulva 1985 végén, kísérleti 
jelleggel megkezdtük az IBM  — PC —X T  típusú számítógépre alapozott geofi
zikai munkaállomás software fejlesztését. Célunk egyelőre tapasztalatok szerzé
se ; annak felmérése: milyen lehetőségeket nyújthat a munkaállomás a kiérté
kelő számára, milyen algoritmusok valósíthatók meg ezen a viszonylag kis se
bességű mikrogépen és a jövőben milyen feladatok elvégzésére vállalkozhatunk. 
Képet alkothatunk arról a minimális hardware-ről, mellyel ipari méretű 2D 
szeizmikus értelmezés is megvalósítható.

A Magyar Geofizika jelen számában az eredmények és tapasztalatok egy 
részéről számolunk be.

A szeizmikus munkaállomások jövője

Bár a jelenleg működő geofizikai munkaállomások száma és a szám gyors 
növekedése eléggé meggyőző bizonyítéka a koncepció hasznosságának, érdemes 
külön is kitérni a szeizmika várható fejlődésére, ezen belül a munkaállomások 
elképzelt szerepére. Vezérfonalunk ebben Hewitt, 1983 összeállítása. Hewitt a
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technológiai fejlődés várható eseményeinek valószínűségét több vezető szakember 
előrejelzésének összegzésével próbálta megállapítani. Összesen 56 technológiai 
eseményt vizsgált, ezek a geofizika jövőbeli adatszerzési, feldolgozási és értel
mezési módszereire egyaránt kiterjedtek.

A munkaállomásokkal csak közvetett kapcsolatban van az idézett szerző két 
ábrája, mégis érdemesnek tartjuk megismétlésüket, mert a felvevők számának és 
a feldolgozásban alkalmazott számítógépek sebességének növekedése érzékelteti 
a kutatás egészének gyors fejlődését: 1. ábra. Az ábra baloldala az egyszerre re
gisztrált (egy forráshoz tartozó) csatornák számának növekedését mutatja be, 
extrapolálva a jövőre. Az ábra jobboldala a számítógépek sebességének növeke
dését illusztrálja néhány tipikus, a maga idejében leggyorsabb számítógép ada
tának feltüntetésével. A függőleges tengely Megaflop (=  1 millió lebegőpontos 
művelet másodpercenként) egységben skálázott. Az egyenes a szeizmikus feldol
gozás igényeinek növekedését érzékelteti. A függőleges tengely skálázása loga
ritmikus — a szeizmika igényei exponenciálisan növekedtek és már 1980-ban 
meghaladták az akkor elérhető leggyorsabb számítógépek teljesítőképességét. 
Számos műveletet ismerünk, amely kutatási szinten bevált, gyakorlati bevezeté
se kívánatos, de mégsem valósítható meg a jelenleg még elfogadhatatlanul nagy 
gépidő miatt.

A számítógép igény növekedése természetesen összefügg a felvevők számá
nak növekedésével. Egy nagyságrenddel több adat azonos minőségű feldolgozá
sához legalább egy nagyságrenddel gyorsabb gépre van szükség. De a nagytöme
gű adat olyan új statisztikus feldolgozási módszerek lehetőségét is megteremti, 
az adatok olyan új kombinációkban is szerepelhetnek, olyan változatos módon 
jeleníthetők meg, ami csaknem két nagyságrend sebességnövelést is indokolttá 
tesz.

A munkaállomások szerepe az el őfeldolgoz ás után kezdődik. Korrekciók, 
bizonyos statisztikus analízisek, összegzés, különböző jel/zaj arányt növelő mű
veletek után az eredeti adattömegnél jóval kisebb, de a hagyományos módon már 
nem kezelhető adat vár értelmezésre. A munkaállomás funkciója ennek, a föld
tani kutatás számára döntő fázisnak a segítése. Jelenleg (1986) a munkaállomá
sok a szerkezeti értelmezést segítik, lehetőséget adnak gyors, interaktív módon

1*

1. ábra 
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Fig. 1.
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javítható, modellekkel ellenőrizhető horizontok és törések kijelölésére, szelvé
nyek rendszerének értelmezésére, térképek készítésére, a szeizmikus adatok 
változatos megjelenítésére és értelmezésére.

Kísérletek folynak a sztratigráfiai egységek automatikus vagy lel automati
kus elkülönítésére. Nyilvánvaló, hogy a majdan megvalósuló rendszerek lénye
ges eleme lesz a képfeldolgozás és mintafelismerés alegységeken kívül a mestersé
ges intelligencia (szakértői tudásbázis) is ( Meskó, 1986).

Az idézett dolgozat (Hewitt, 1983) 5 1 -54 . pontjai közvetlenül a munkaál
lomásokra vonatkoznak, emiatt ezeket részletesebben idézzük az alabbi táblá
zatban :

Ezeken kívül is több esemény kapcsolódik a munkaállomásokhoz. Például 
nyilvánvaló a mesterséges intelligencia és automatizált feldolgozás összefüggése. 
A szakemberek becslése szerint 1987 és 1990 közötti időszakra várható, hogy a 
számítógépek először analizálni fogják az adatokat, majd eldöntik milyen íeldo - 
gozó programokat kell alkalmazni. (A kérdés ebben az esetben is az összes adat 
2 5 % -ára vonatkozott). Több szakember véleménye szerint az emberi beavatko- 
zás sohasem lesz kiküszöbölhető. Ennek mértéke azonban kérdéses.

A munkaállomások jövője aligha lehet kétséges. A jövőt, hazánkban is, most 
kell megalapozni. Különösebb késésben nem vagyunk, de intenzív tudományos 
kutatómunka és műszaki fejlesztés szükséges ahhoz, hogy ne is maradjunk le.

Áttekintés a jelenleg működő munkaállomásokról

A gyors fejlődés időszakának velejárója, hogy rendkívül változatos hardware 
konfigurációk és különböző programrendszerek használatosak. Központi egység
ként mikrogépek, minigépek és nagy teljesítményű processzorok egyaránt meg
találhatók. Ennek megfelelően a hardware árak is csaknem 2 nagyságrendet lóg
nak át közel 1 millió dolláros felső határral. Számunkra csupán a mikrogepek el
érhetők emiatt a továbbiakban csak azokkal foglalkozunk. Megjegyzendő, hogy 
3D szeizmikus értelmezést k i z á r ó l a g  nagy teljesítményű gépekkel vegeznek. A  
mikrogép (IB M  PC, Micro V A X )  mint feltétel, a megvalósítható celt a 
értelmezésre korlátozza.
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A mikrogépek operációs rendszere MS DOS vagy DOS U N IX , a programok 
forrásnyelve Fortran, Pascal vagy C. Az árak kiépítéstől függően a néhányszor 
10 ezer dollár tartományba esnek. A  software ára a hardware áránál rendszerint 
nagyobb. Valamennyi munkaállomás rendelkezik digitalizáló táblával, grafikus 
képernyővel, hajlékony és merev lemez memóriával, nyomtatóval, nagy részük 
színes monitorral, plotterrel és mágnesszalag egységgel.

A  munkaállomások rendszerint képesek szintetikus szeizmogram előállítá
sára, 2D sztratigráfiai és szerkezeti modellezésre, spektrumanalízisre. Nagy ré
szük 2D értelmezést, időszelvények analízisét, szeizmikus attribútumok számí
tását is meg tudja valósítani. Néhány munkaállomással VSP feldolgozást, gravi
tációs modellezést, forrás- és felvevőcsoportok átviteli függvényeinek meghatáro
zását is el lehet végezni. Elképzelhető további funkciók: szeizmikus inverzió, ref
rakciós feldolgozás, mélyfúrási geofizikai adatok analízise.

A vázlatos áttekintést Smith et ál., 1985 szeptemberében készített felmérésé- 
sére alapoztam. Az 1986. évi hasonló felmérés ( Jay, 1986) az automatizált tér
kép rajzolást, nem vertikális törésvonalak helyes térképezését és a komplex 
szeizmikus értelmezést hangsúlyozta. A felmérés kiértékelése még nem áll ren
delkezésre, de a fejlődési irány érzékelhető. Igény a kutatás számára lényeges 
horizontok és törésvonalak automatikus vagy félautomatikus kijelölése a szeiz
mikus szelvények rendszerén, a kapott adatok ellenőrzése, majd fúrólyuk adatok 
bevonásával, az interaktív javítás lehetőségével időtérképek és azokból mélység- 
térképek készítése, v

A jelen számban közölt valamennyi dolgozat a szeizmikus munkaállomás
hoz kapcsolódik. Bacsa I. és Bondár I. dolgozata a sztratigráfiai modellezésre 
mutat be példákat. Az egyik példához a sebességadatokat Szulyovszki I. bocsá
totta rendelkezésre. Egy másik, több szerzős dolgozatunkban a szeizmikus attri
bútumok meghatározásáról és megjelenítési lehetőségeiről számolunk be. Végül 
Puszta S. dolgozata egy általánosabban alkalmazható művelettel, az idősorok 
szegmentálásával foglalkozik. Ennek szerepe lehet mind modellszámítások elő
készítésében, amikor az akusztikus impedanciasorozatot közelítjük lépcsős 
függvénnyel; mind a szeizmikus csatornák és (vagy) attributumcsatornák ré
szekre osztásában.

A csatornák közötti műveletekről és a különböző statisztikus módszerek 
(diszkriminancia analízis, klaszter analízis) alkalmazásáról egy más helyen fo
gunk beszámolni.

A vizsgálatok elvégzését a Geofizikai Kutató Vállalat támogatása tette le
hetővé. Köszönöm továbbá Rumpler János, Szulyovszki Imre és Zelei András 
személyes tapasztalatokon alapuló, vagy irodalmi információit: melyek jelentő
sen segítettek abban, hogy a szeizmikus munkaállomások jelenlegi alkalmazásá
ról, fejlődéséről remélhetőleg korrekt képet adjak.
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