
Love-típusú telephullá шок elmozdulásfüggvényei 
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A  dolgozat a W K B J  módszer alapján tárgyalja a háromréteges aszimmetrikus horizontálisan inho
mogén disszipatív földtani modellben terjedő Love-típusú telephullámok komplex diszperziós relációját 
és elmozdulásfüggvényeit. A  diszperziós egyenlet numerikus megoldásai alapján elemzi a széntelep és az 
ágyazó kőzetek inhomogenitásainak tomográfiái kimutathatóságát a fázissebesség és az abszorpciós tényező 
vonatkozásában egyaránt.

В статье рассматривается, на основе метода W K B J , отношение комплексной дис
персии каналовых волн типа Лява, распрастраняющихся в трехслойной, асимметричной, 
горизонтально неоднородной геологической модели.

Исходя из численного решения уравнения дисперсии, анализируется томографическое 
обнаружение угльной толщи и неоднородностей окружающих пород как по фазовой скорости, 
так и коэффициенту поглощения.

Using the WKBJ-method dispersion relations and displace functions are given fo r  Love seam- 
waves propagating in a horizontally inhomogeneous asymmetrical three-layered anelastic seismic channel. 
By means o f numeric solutions o f the derived dispersion equation the tomographic detectability o f hori
zontal inhomogeneities o f the seam and those of the adjacent rocks are analysed.

Bevezetés

A dolgozat első részében tárgyalt három- vagy többréteges modell a telep
hullámok legfontosabb tulajdonságainak vizsgálatát lehetővé teszi. A  rétegzett
ség a telephullámok tulajdonságainak meghatározásában döntő fontosságú de 
nem az egyedüli tényező. A  gyakorlatban fontos szerepet játszik az inhomogenitás 
is ezen belül elsősorban a réteghatárokkal párhuzamos irányban jelentkező — a 
továbbiakban horizontális — inhomogenitás. Horizontálisan inhomogén veszte
ségmentes aszimmetrikus háromréteges földtani modellben terjedő Love-típusú 
telephullámok elmozdulásfüggvényeit és diszperziós relációját Dobróka (1983) 
vezette le. Ebben a dolgozatban a problémát általánosabb, az első részben be
vezetett (a konstans Q és Kelvin-modellt határesetként visszaadó) veszteséges 
anyagmodell feltételezésével tárgyaljuk.

1. Az inhomogén veszteséges közeg mozgásegyenlete és a testhullám-megoldás

Az inhomogén közegben terjedő Love-típusú telephullámok diszperziós relá
ciójának és elmozdulásfüggvényeinek levezetésére a mozgásegyenletből indulunk 
ki, amely az időfüggést eicot alakban szeparálva így írható

( 1 )
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ahol a komplex elmozdulásvektor г-ik komponense, g a sűrűség, Л, ц a komplex 
Lamé-állandók és az egyező indexekre összegezni kell 1-tői 3-ig. Homogén kö
zegben a Love-típusú telephullámok horizontálisan polarizált transzverzális hul
lámok, amelyek a mozgásegyenlet alapján a

3xk

mellékfeltétellel tárgyalható. Inhomogén közegben azonban ez a mellékfeltétel 
nem köthető ki közvetlenül.

Ismeretes, hogy inhomogén közegben a P és S hullámok között csatolás jön 
létre, ami abban nyilvánul meg, hogy a P hullám terjedése során a közeg inhomo
genitásától függően S hullámot generál és viszont (Cérvény, 1980). Ez azt jelenti, 
hogy a két hullámtípus nem tárgyalható egymástól függetlenül, így nem köthető 
ki a (2 ) feltétel sem. Hasonló csatolásról telephullámok esetén is beszélhetünk: 
a P —SY típusú Rayleigh és az SH típusú Love-telephullám egymástól nem sze
parálható. A csatolás azonban első közelítésben elhanyagolható, ha a közeg gyen
gén inhomogén. A következőkben ezzel a közelítéssel élve a Love- és Rayleigh- 
hullámokat szeparálhatónak tételezzük fel és kikötjük a (2 ) feltételt. Ekkor a 
mozgásegyenletet

alakban írjuk fel, ahol 1 /( 10 ) szerint

(3)

=  fi*(l -f ie), s — fi'-l-ö)#. (4)

Love-típusú telephullámok tárgyalására alkalmas legegyszerűbb modell a 
háromréteges összlet, amelyben a H = 2d < vastagságú széntelepet különböző 
anyagi minőségű végtelen féltérrel modellezett ágyazó kőzetek zárják közre. A 
koordinátarendszert az / /2 .  ábrán látható módon vesszük fel. Az egyes rétegeket 
jellemző д, /л*, e’ , 3 mennyiségek az xv x2, хъ koordináták függvényei lehetnek, a 
telepátvilágításos tomográfiái vizsgálatoknál azonban a hullámterjedési viszo
nyokat döntően az anyagjellemzők xv x2 függése határozza meg, azaz

Qi =  Qj{Xv X 2), ( i f  =  (i f i  XV X 2),Sj =  =  ^j(xv x2)

aholj =  0 , 1 , 2 a rétegeket jellemző index.
Horizontálisan inhomogén közegben vízszintes síkban indított SH-hullám 

polarizációs állapota nem változik meg, így az elmozdulásvektor a hullám pályája 
mentén minden pontban

s =  (Uj, u 2, 0)

alakban írható fel. A (3) mozgásegyenlet ekkor a

(5)
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1.1. A mozgásegyenlet WK B J megoldása testhullámok esetén
A horizontálisan inhomogén összletben terjedő Love-típusú telephullámok 

elmozdulásfüggvényeinek levezetéséhez a mozgásegyenlet testhullám megoldásá
nak ismerete szükséges. Ha az (5) egyenletben szereplő N  testhullám-törésmutató 
a helykoordináták lassan változó függvénye, akkora hullámmegoldás a Wenczel, 
Kramers, Brillouin és Jeffrey által kidolgozott ún. WKBJ  módszer segítségével 
származtatható le.

Keressük a megoldást

alakban, ahol Ф a komplex fázisfüggvény, A és В lassan változó függvények.
Az (5) egyenletbe való behelyettesítés és rendezés után a A A, AB  tagokat 

elhanyagolva, az

e^venletet kaniuk. Az e^venlet közelítő megoldása

azaz Ф0 =  lc0W , ahol W = jN d s  az ún. eikonál függvény, a vonalintegrál pedig
P 0 és P  között a hullám pályája mentén képzendő (e a hullám terjedésének irá
nyába mutató egységvektor). A (2) egyenlet ebben a közelítésben kielégíthető, ha

azaz A 2-h B2 =  N 2. A (6) egyenletben első lépésben elhanyagolt tagokat (7) és (8) 
alapján közelítve a

(7)

(8)

(9)

eredményre jutunk, ahol felhasználtuk, hogy

Feltéve, hogy a közeg gyengén inhomogén és a fázisfeltilet nem erősen görbült 
(ll)-ben gyököt vonhatunk és sorfejtést alkalmazhatunk. A magasabb rendű 
tagokat elhanyagolva a
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ahol N =  N0{P0) , u0 a kezdeti feltétel által meghatározott konstans amplitúdó.
Disszipatív közegben a törésmutató komplex mennyiség: N  =  N* + iN’ . 

A (10) megoldás ezért az

N'
feltétel jellemez. Ekkor a hely függvényében lassan változó------nagyságú fázis-

j\r*

(12)

A (6) egyenlet megoldását tovább finomíthatjuk. Ha azonban az inhomogenitás 
okozta reflexiót nem kívánjuk vizsgálni (a hullámok közötti csatolást már koráb
ban elhanyagoltuk) a mozgásegyenlet közelítő megoldásaként a (10) függvénye
ket fogadhatjuk el. Az (5) egyenletek alapján belátható, hogy a közelítő megoldás 
akkor jó, ha teljesül a

(13)

feltétel. A ip mennyiség a közeg inhomogenitásának mértékét jellemzi. Ha (13) 
teljesül, akkor a közeget — az adott frekvencián történő hullámterjedés szem
pontjából — gyengén inhomogénnek nevezzük.

2. A mozgásegyenlet WKBJ-megoldása telephullámok esetén

Homogén összletben a telep síkjában terjedő Love-típusú telephullámok 
elmozdulásfüggvénye

u(xL, x2, x3, t) =  и(хг) +e2z2)}

alakban írható fel, ahol n a telephullámot jellemző frekvenciafüggő törésmutató. 
Az elmozdulások xz koordinátától való függése tehát szeparálható. A továbbiak
ban feltételezzük, hogy a telephullám elmozdulásoknak ez a tulajdonsága inho
mogén összlet esetén is fennáll. Ez akkor indokolt, ha a telepbeli ß0 testhullám- 
sebesség hullámhossz nagyságrendjében nem változik meg a ß — ß0 különbséggel
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összemérhető mértékben, ahol ß =  min. {/?*, /3J}. Jó hullámvezetők esetén 
ß — ßo % j30 ez a feltétel a gyenge inhomogenitás feltételénél nem jelent erősebb 
megszorítást.

A fenti elmozdulásfüggvény egy másik tulajdonsága, hogy a telep síkjába 
eső xv x2 koordinátáktól úgy függ, mint egy ebben a síkban haladó testhullám, 
csupán az n törésmutató lesz az N  (konstans) testhullám törésmutatótól eltérő 
frekvenciafüggő mennyiség. A homogén összletben terjedő telephullámok elmoz
dulásfüggvényeinek ez a sajátossága horizontálisan inhomogén összlet esetére 
is általánosítható. Az (5) egyenlet Love-típusú telephullám megoldását ezért

Щ (xv x2, x3) =  ü(x3) u*(xv x2) (14)

alakban keressük, ahol и az xz-to\ függő amplitúdó függvény, u f  pedig az xv x2 
koordinátáktól a testhullám-megoldáshoz hasonló módon függ.

Az eredmények egyszerűbb diszkutálása és a numerikus megoldás egyszerű
sége végett első lépésben a csupán az x1 irányban változó összletben az x1 tengely 
mentén terjedő Love-típusú telephullámokra adjuk meg a mozgásegyenlet 
W KBJ megoldását.

2.1. Love-hullámolc egyirányban változó összletben
Feltételezésünk szerint a rétegek mindegyikében a komplex torziómodulusz 

— és ennek megfelelően a testhullámokra bevezetett komplex törésmutató (mint 
anyagjellemző) — az x± koordináta függvényében változik:

Az и — Nv helyettesítéssel (5)-ből a

Av +  2Pk*v =  J 2Í-I* (16)
\ \ N

egyenletet kapjuk. Mivel v változásának karakterisztikus távolsága a hullám
hossz, az N  változását jellemző távolságot L-lel jelölve a (16) jobb oldalán álló

A2kifejezés nagyságrendje pl. N2lc2v-hez viszonyítva ------, így gyengén inhomogén
L2

közegben elhanyagolható és (15) ebben a közelítésben
Av + N2Jc%v =  0

alakban írható. Az egyenlet testhullámokat megadó W KB megoldását síkhullám 
közelítésben az ismert ( Budáén, 1966)
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Ezek az egyenletek az A 0, B0, Av B2 mennyiségekre lineáris algebrai egyenlet
rendszert jelentenek, melynek triviálistól különböző megoldásai az egyenletrend
szer determinánsának eltűnése esetén léteznek. Ez a feltétel az

_____________ 1_______________1

20(*i)- Я2 _  _______ ^oí^i) !  _________ (19)

J  _  f*i W i í  N ljxJ -n *  2

Ato(a'l) F N ^X-i) — n 2

egyenletre vezet, amely az irányban inhomogén háromrétegű disszipatív össz- 
letben terjedő Love-típusú telephullámok diszperziós relációja. A benne szereplő 
n komplex törésmutató az egyenlet numerikus megoldásával meghatározható. 
Mivel az N 0, Nv N2 törésmutatók az x± koordináta függvényei, a (19) egyenlet az 
n{x )̂ függvényt adja meg.

A W KBJ közehtés adott rendjében kapott diszperziós reláció formailag meg
egyezik a dolgozat első részében homogén összletre levezetett eredménnyel. A  
különbség csupán az N0, Nv N2 és n törésmutatók ^-függésében van. A  magasabb 
rendő W KBJ közelítések a diszperziós relációt is módosíthatják, azonban ez a 
korrekció matematikailag túlságosan komplikált eredményre vezet, amelynek 
gyakorlati alkalmazása nem valószínű.

A telephullámok diszperzív hullámok. A diszperziót a telep vastagság és az 
összlet anyagi paraméterei határozzák meg. Inhomogén csatorna esetén a hullám 
pályája mentén a diszperziós tulajdonságok folyamatosan változnak, ami arra 
vezet, hogy a keltett hullámcsomag amplitúdó és fázis spektrumába az inhomo
genitás által determinált változások állnak be. Ez a változás egyfelől bonyolul
tabbá teszi a hullámjelenséget, másfelől azonban információt hordoz a közeg 
inhomogenitásáról, így az összlet vizsgálatára ad módot.

kumulálódik. A törésmutató (komplex volta miatt) az amplitúdó és fázisspekt
rumban egyaránt integráltan jelentkező mennyiség, amelynek alapján a hullámút 
(ill. annak szűk környezete) vagy a telepet behálózó nagy számú átvilágítási sugár 
segítségével a telepes összlet egésze vizsgálható. Ez adja a diszperziós reláció 
jelentőségét.

Az inhomogenitás hatásának szemléltetésére az 1. ábrán a diszperziós reláció 
N 0 = 1 — 0,02X — i0,05(l — 0,05X), Nx =  0,5, N2 =  0,4 esetre kapott numerikus
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megoldását mutatjuk be, ahol X  =  —— (Яд a domináns Airy frekvenciához tar-
^A

tozó módus hullámhossza). Látható, hogy a telep inhomogenitása mind a disz
perziós mind az abszorpciós viszonyokat (a) érzékenyen bedolyásolja. Az ábrából 
kitűnik az is, hogy az / *  le vágási frekvencia az inhomogenitás következtében 
jelentősen változik.

X

1. ábra. Telephullám-törésmutató és abszorpciós tényező mint a frekvencia függvénye inhomogén 
csatorna esetén (N 0 =  1 — 0,02x — i0,05 (1 — 0,05x))

Puc. 7. Частотная характеристика показателя преломления и коэффициента поглощения
в случае неоднородного волновода
(N0 =  1 -  0,02х -  /0,05(1 -  0,05х))

Fig. 1. Channel wave refractive index and absorption coefficient versus frequency x half thickness 
in the case of inhomogeneous channel (N Q =  1 — 0,02x — /0,05(1 — 0,0бж))
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2.2. Love-típusú telephullámolc horizontálisan inhomogén összletben
Széntelepes összletek szeizmikus átvilágítása rendszerint a telep síkjában 

(a feltáró- és keresztvágatokból) történik. A térbeli vizsgálat ezen síkból kiemel
kedő geofon és robbantópont elhelyezést kívánna meg, ennek feltétele azonban 
ritkán adott. így tomográfiái módszerekkel is rendszerint az összlet horizontális 
inhomogenitásának meghatározása történik. A következőkben a Love-típusú 
telephullámok elmozdulásfüggvényeit és abszorpciós-diszperziós relációját vezet
jük le horizontálisan inhomogén összletben. Az egyes rétegek komplex testhullám 
törésmutatói az xv x2 koordináták függvényei, azaz
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A (23) —(26) egyenletek triviálistól különböző megoldásai létezésének feltétele
ként az

komplex diszperziós relációt kapjuk, amely formálisan megegyezik a homogén 
közegre kapott (1/22) egyenlettel. Különbség csupán az N0, Nv N2 (és így az n) 
törésmutatók horizontális koordinátáktól való függésében van.

A (27) egyenlet teljesülése esetén az A 0 és B0, Av A2 mennyiségek között a

u(0) =  - А  e [с<М»У^о-«*' [ у» 1 ~ ’Zi c-< W jy ‘o-«>«|-y o

l l + ^ i  J /и

4°) =  Aoe.íe^3̂ 20" ”2 +X% 1 ~ Zl e<*o*W—» / ”<*»>
l l + ^ i  J/тг

eredmény adódik, ahol A 0 a kezdeti feltételek alapján meghatározható konstans.
A  (27) komplex diszperziós egyenlet alapján a horizontálisan inhomogén, 

disszipatív, aszimmetrikus háromréteges földtani szerkezetben terjedő Love- 
típusú telephullámok fázis- és csoportsebessége, valamint abszorpciós tényezője 
numerikusán meghatározható és vizsgálható az inhomogenitásnak a telephullám 
tulajdonságaira gyakorolt hatása is.

3. Az abszorpciós-diszperziós relációból telephullámtomográfiai szempontok 
alapján levonható következtetések

A szeizmikus átvilágítások eredményeinek tomográfiái feldolgozása során a 
törésmutató valós vagy képzetes részének eloszlását kaphatjuk meg. A telep
hullámokat jellemző komplex törésmutatóban azonban a telep és az ágyazó kő
zetek inhomogenitásainak (fellazult zónák, áthárított nyomással terhelt zónák 
stb.) hatása együttesen jelentkezik. A telephullám átvilágítási adatok tomográ
fiái feldolgozása során kapható eredmény térképen így — különböző frekvenciá
kon eltérő súllyal — az összlet különböző rétegeinek inhomogenitásai együtt 
jelennek meg. A horizontálisan inhomogén széntelepes összletek szeizmikus átvi
lágítási eredményeinek értelmezése során ezért szükséges annak ismerete, hogy a 
telepben vagy az ágyazó kőzetekben elhelyezkedő inhomogenitások különböző 
frekvenciákon hogyan befolyásolják a telephullámok tulajdonságait. Mivel pedig 
a telep egészének vizsgálatát a komplex törésmutató vonalintegráljának ismerete
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szerint jelentkező inhomogenitást X  =  — , ahol s a hullám pályája mentén mért
l d

ívhossz). Ez a telep vastagság tízszeresének megfelelő távolságon kb. 25% vál
tozást jelent. Az egyes rétegekben a testhullám törésmutatók ekkor

N0(X) =  1 —0,25 exp | -^í =  ^ 2 =  0,4

A (27) diszperziós relációt numerikusán megoldva, a telephullám fázissebességet 
mint az X  koordináta függvényét különböző frekvencián meghatározhatjuk. Az 
eredményt a 2 . ábra mutatja. Látható, hogy az Airy frekvencia közelében (300 — 
400 Hz) a fázissebesség változása a telepbeli inhomogenitás mértékét jóval meg-

2. ábra. Telephullám-fázissebesség különböző frekvencián. A telepben a testhullám fázissebesség
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haladja. Ha a telep inhomogenitásainak tomográfiái meghatározását különböző 
frekvenciájú telephullám-modusok felhasználásával végezzük, akkor az alkalma
zott frekvenciától függően a mért (tomográfiailag rekonstruált) inhomogenitás a 
valóságosnál nagyobb és kisebb is lehet. A változás valódi mértéke a diszperziós 
reláció ismeretében állítható vissza.

A  telepbeli sebesség (vagy torziómodulusz) inhomogenitások kimutatásának
dv

optimális frekvenciáját a ------derivált vizsgálatával határozhatjuk meg. Kis
dC0

inhomogenitás (C0) esetén ugyanis a telephullám-fázissebesség változását jó kö
zelítéssel a

ábra mutatja. Látható, hogy a telepbeli inhomogenitások kimutathatóságára 
legkedvezőbb frekvencia most is az Airy frekvencia közelében helyezkedik el. 
Ezt a megállapítást alátámasztja az a homogénösszlet telephullámai kapcsán is 
említett tény, mely szerint az Airy frekvencia fölött a telephullám energiája 
döntően a telepbe szorul. Ugyancsak erre utal a homogénösszletre kapott el
mozdulás függvények elemzése is.

Az ágyazó kőzetek inhomogenitása hatásának vizsgálata céljából tegyük fel, 
hogy a kisebb sebességű rétegben a

kapott telephullám fázissebességet az 5. ábra mutatja különböző frekvencián. 
150 Hz frekvenciájú telephullám-módus fázissebességében az 1. jelű ágyazó kő
zetben jelentkező 25%-os testhullám-sebesség inhomogenitás 13% változást 
okoz, 200 Hz frekvencián a mérhető inhomogenitás 7%, 250 Hz-en pedig mind
össze 2,5%. Ez azt mutatja, hogy felvett modellünkben a kisebb sebességű mel- 
lékkőzetbeli inhomogenitás a z /*  levágási frekvencia fölötti kb. 100 Hz frekven
ciatartományban mutatható ki. Az Airy frekvencián és fölötte ez az inhomoge
nitás a telephullám fázissebességét nem befolyásolja. Erre következtethetünk a



3. ábra. A  telephullám-fázissebesség telepbeli testhullámsebesség-inhomogenitásokra vonatkozó 
dv

érzékenységét jellemző ------ derivált a frekvencia függvényében aszimmetrikus rétegsor esetén
dCn

dv
Puc. 3. Частотная характеристика производной----- для симметричной пачки пластов.

dC0
Производная характеризует чувствительность фазовой скорости на неоднородность

скорости объёмных волн волновода

-the sensitivity of channel wave phase velocity concerning inhomogeneities of the seam- 

versus frequency in an asymmetrical wave guide
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300 Hz fölött az 1. mellékkőzetbeli öC1 sebességváltozás a fázissebességben elha
nyagolható változást okoz.

A  nagyobb sebességű mellékkőzetben jelentkező inhomogenitás hatását a
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tomográfiailag előállított sebességtérkép tehát jó közelítéssel 2 réteg inhomoge
nitásait ábrázolja. A fentiekből azonban kitűnik, hogy erősen aszimmetrikus 
rétegsor esetén az első beérkezések alapján előállított és a telephullám mérésekből 
kapható tomográfiái eredménytérképek között egybeesés csak akkor lehet, ha 
az eddig alkalmazott feltételeink nem teljesülnek, pl. tektonikai zavarok, vetők 
vannak az összletben. Ez a megállapítás szimmetrikus (vagy kis mértékben 
aszimmetrikus) rétegsor esetén is igaz, ha a telephullám mérések viszonylag nagy 
frekvencián, az Airy frekvencia fölött történtek, vagy ha a telephullám-felvételek 
spektrumából szűrt nagy frekvenciás összetevőket használjuk a tomográfiái 
rekonstrukcióra.

A telepbeli testhullám csillapodást meghatározó — a konstans Q modell 
keretein belül a komplex torziómoduluszban ^ =  /л*( 1 — i2e) alakban szereplő 
— e0 anyagjellemző paraméter inhomogén telepben a helykoordináták függvénye. 
Ennek megfelelően a (27) abszorpciós-diszperziós reláció alapján számítható 
telephullám csillapodási tényező is a hely függvénye lesz. A telep szeizmikus átvi
lágítása során kapott amplitúdó adatokból ez a függvény tomográfiái módszerek
kel meghatározható. Az eredmények értelmezése megköveteli annak ismeretét, 
hogy az egyes rétegekben jelentkező disszipatív inhomogenitások a telephullám- 
csillapodást hogyan befolyásolják. A kérdést a (27) diszperziós egyenlet numeri
kus megoldásai alapján válaszolhatjuk meg. Vegyük fel a telepbeli testhullám 
törésmutatóban

szerint jelentkező inhomogenitást és válasszuk az ágyazó kőzetek törésmutatóit 
N± =  0,5, ill. N2 =  0,4-nek. A (27) egyenlet alapján kapott csillapodási ténye
zőket különböző frekvencián a 8. ábra mutatja. Az ábra alapján látható, hogy a 
nagyobb abszorpciós tényező változás a nagyobb frekvenciákon jelentkezik. Ez 
önmagában még nem mutatja meg egyértelműen, hogy a telepbeli csillapodási 
tényező anomáliák mikor mutatják ki, mivel az abszorpciós tényező a frekven
ciának közvetlenül is függvénye — nagyobb frekvenciához nagyobb csillapo
dási tényező és ezért nagyobb anomália is tartozik. A viszonyok pontosabb

da '
jellemzésére a --------- deriváltat vezetjük be, ahol a0 a telepbeli testhullám csil

i t 0)
lapodási tényező. A diszperziós reláció alapján ez a derivált numerikusán meg
határozható, az eredményt a 9. ábra mutatja. Mint látható alacsony frekven
cián (a le vágási frekvencia közelében) a függvény zérushoz tart, azaz a telepbeli 
(disszipációs paraméterekben) jelentkező inhomogenitás abszorpciós tényező

mérésekkel sem mutatható ki. Az Airy frekvencia közelében a ------  derivált
da0

meredeken 1 fölé emelkedik és a frekvencia növekedtével aszimptotikusan tart 
2-hez. Ez azt jelenti, hogy az Airy frekvencia fölötti mérések a a0 inhomogenitás a

да = da0 
dan
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8. ábra. A  telephullám abszorpciós tényező különböző frekvencián ha a telepbeli jósági tényező a
( Ж1 1hely I X  — ------ I függvényében változik
l  2d )

Puc. 8. Частотная характеристика коэффициента поглощения каналовых волн, если 

коэффициент добротности изменяется в зависимости от = -~ j .

Fig. 8. The channel wave absorption coefficient at various frequencies when the quality factor of the
x \seam varies in the function of X  =  —
d

9. ábra. A  telep hullám abszorpciós tényezőnek a telepbeli jósági tényező inhomogenitásokra vonat-
da

kozó érzékenységét jellem ző------ derivált a frekvencia függvényében (a0 a telepbeli testhullám csilla
n ó

podási tényező)

da
Рис. 9. Частотная характеристика производной -----  характеризуящая чувствительность

da0
коэффициента поглощения каналовых волн на неоднородность коэффициента добротности 

волновода, (а0 — коэффициент затухания объёмных волн в волноводе).

da
Fig. 9 .--------the sensitivity of the channel wave absorption coefficient concerning quality factor inho-

da0 '
mogeneities of the seam-versus frequency (aQ is the body wave absorption coefficient in the coal seam)
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sebesség inhomogenitások kimutathatóságát jellemző ——- függvénnyel szemben
dC0

— nem vesz fel jelentősen 1 fölé eső értéket.) Ez az észrevétel szimmetrikus összlet 
esetén is helytálló.

da
Az ágyazó kőzetek hatásának vizsgálatára a ------ deriváltat vezetjük be, ahol

" da1
ax a kisebb sebességű ágyazó kőzetbeli testhullám csillapodási tényező. A derivált

értékeit a frekvencia függvényében a 10. ábra mutatja. Mint látható a -
da1

függvény a levágási frekvencia közelében felvett 1 értékről az Airy frekvencia 
közelében elért zérus értékre csökken. A függvény menete a fázissebességnél 
vizsgált függvényhez hasonló, jelentése ennek megfelelően az, hogy az 1 jelű 
ágyazó kőzetben levő, abszorpciós tényező inhomogenitások az Airy frekvencia 
alatt, a levágási frekvencia közelében mutathatók ki. A nagyobb sebességű 
határoló kőzet inhomogenitásai — erős aszimmetria esetén — telephullám csilla
podási tényező mérésekkel sem mutathatók ki.
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