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Egy bányabeli frekvenciaszondázó módszer 
alapelvének ellenőrzése fizikai modellezéssel

T A K  Á C S  E R N Ő *

Egy bányabeli frekvenciaszondázó rendszer — vertikális elektromos adó- és vevő-dipólok — kutatási 
alapgondolatának ellenőrzésére fizikai modellezés történt. Az eredmények bizonyítják, hogy a széntelepben 
elhelyezett adóval és vevővel ellenőrizhető a mérőállomás környezetében és az adó-vevő közötti térrészben 
a telep folyamatosságának megléte, illetve kimutathatók inhomogenitásai.

Проверка основного принципа одного из методов геофизической разведки с применением 
системы частотного зондирования (расположенные вертикально электрические передающие 
и приемные диполи) выполнялась с помощью физического моделирования. Результаты вы
полненных исследований показывают, что посредством размещения передающего и прием
ного диполей в пределах угольного пласта может быть изучена непрерывность пласта 
и выявлены его неоднородности в окрестности измерительной станции и в пределах прост
ранства, ограниченного приемным и передающим диполями.

Physical modelling has been carried out to check the basic principles of au underground frequ
ency sounding method with vertical electric dipoles developed for coal exploration. The results prove 
that the continuity of the coal layer can be controlled and the inhomogeneities can be pointed out both 
at the vicinity of the receiver and between the transmitter and receiver.

Bevezetés

A széntelepnek a feltárások helyei — mélyfúrások, vágatok — környezeté
ben, vagy közöttük meglevő folyamatossága — vetők hiánya — a bányaművelés 
szempontjából nagyon fontos információ. Erre vonatkozóan a feltárások helyén 
a telepben elhelyezett vertikális elektromos adó- és mérődipollal végzett frek
venciaszondázás az eddigi bányabeli kísérletek alapján biztató eredményeket 
adott [1].

Az új geofizikai módszerek rutinszerű alkalmazását sokoldalú numerikus, 
vagy analóg szimuláció kell, hogy megelőzze olyan modelleken, amelyek a való
ságos földtani környezetet közelítik. Ezt a szimulációt horizontálisan rétegzett 
metszetre számos, a hazai széntelepes összletet közelítő modellre elvégeztük 
[2, 3]. Bár számunkra a horizontális irányban inhomogén modell lenne a meg
felelő, mégis szükség van a horizontálisan rétegzett modellre vonatkozó ismere
tekre. Általuk érthetjük meg az elektromágneses tér rétegzett közegben való 
viselkedésének sajátságait. A tőlük való eltérés ugyanis a laterális inhomogeni
tások kutatásának alapja.

Természetesen szükség van a laterális inhomogenitásokkal bíró modellekre 
történő szimulációra is. A numerikus modellezést lehetővé tevő programok még 
fejlesztés alatt állnak [4]. Emiatt egyelőre csak a fizikai modellezés lehetősége 
adott, aminek viszont korlátái vannak a méreteket, a modell összetettségét, a faj
lagos ellenállás és a frekvenciatartományát illetően.

A céljainknak megfelelő modellező rendszerrel csak az MTA Geodéziai és 
Geofizikai Kutató Intézete rendelkezik [5]. Kérésünkre itt végezték el a méré
seket, amiért dr. Szarka László kandidátusnak ezúton is köszönetét mondok.

* NME Geofizikai Tanszék, Miskolc
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1. ábra. Normált frekvenciaszondázási görbe homogén közegben

Puc. 1. Нормализованная кривая частотного зондииования в однородной среде 
Fig. 1. Normed frequency sounding curve measured in inhomogeneous medium is shown

A vertikális áramdipólus vertikális elektromos térerőssége abszolút értékének 
— \EZ\ — alakulása az adó dipólust tartalmazó rétegben

A [2], [3] tanulmányokban közöltek alapján \Ez\-nek a rétegzett térben való 
viselkedésére összefoglalóan az alábbi megállapítások tehetők.

A rétegek fajlagos ellenállásának nem túl nagy kontrasztja — qJ qí+1^100 
—, valamint kisebb rétegvastagságok mellett különösen nagyobb adó-vevő távol
ságoknál — E >  50 m — a térerősség-frekvencia függése a homogén térben kiala
kuló frekvenciaszondázási görbék jellegét mutatja. Nevezetesen kialakul a többé
ke vésbé konstans értékszintű kvázistacionárius szakasz, a relatív maximum 
szakasza és a görbe meredeken süllyedő ága, ahogyan azt homogén közegre az 
1. ábra mutatja. Az ábrán az általánosítás érdekében az abszcisszára az E/d 
mennyiség, az ordinátára pedig az azonos elektródarendszerrel a különböző 
frekvenciáknál mért térerősség-amplitúdónak az egyenáramú mérés eredményére 
normált értéke van felhordva, ö a szkinmélységet jelenti, ami a ö =  (103j2n
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(10 g//)1/2 képlettel a kőzet q fajlagos ellenállása és az /  frekvencia ismeretében 
számítható. A maximum az R/д ^  1,6 értéknél jelentkezik, tehát függvénye az 
adó-vevő távolságnak, a kőzet fajlagos ellenállásának és a frekvenciának.

A görbe alakulására rétegzett térben az egyes rétegek is kifejtik hatásukat.
Maguk az értékszintek, illetve belőlük a geometriai szondázás képletével 

számított látszólagos fajlagos ellenállások az áram által kitöltött térfogaton 
belüli földtani felépítés függvényei. A rétegződés hatása fő vonásaiban az alábbiak 
szerint alakul.

Az elektródák által közrefogott réteg, vagy összlet környezetéhez képest 
nagyobb fajlagos ellenállása növeli, kisebb fajlagos ellenállása pedig csökkenti 
ugyanebben a rétegben a térerősséget. A kísérő rétegek hatása viszont fordítottan 
jelentkezik. Emiatt a környezetéhez képest nagyobb fajlagos ellenállású szén
telep a kvázistacionárius szakaszon jóval nagyobb látszólagos fajlagos ellenállás 
értékeket alakít ki, mint tényleges fajlagos ellenállása [6]. \EZ\ egyébként vékony 
telepeknél — különösen nagyobb R-nél — a telepen belül gyakorlatilag állan
dónak tekinthető, majd a réteghatáron a fajlagos ellenállás-viszonynak megfelelő 
ugrást mutat.

A frekvencia növekedésével a váltóáram áramrendszerének térfogata csök
ken. Különösen kis R távolságoknál egyre nagyobb lesz a hatása az elektródákat 
tartalmazó telepnek, illetve a telep közvetlen környezetének. Az áramrendszer 
frekvenciától függő különböző térfogataihoz, most már a rétegződés miatt mindig 
más és más effektiv ellenállás tartozik. így a homogén tér esetéhez képest, — 
amikor az effektiv ellenállás az áramrendszer térfogatától független — a frek- 
venciaszondázási görbén eltérések jelennek meg. Ezek kiemelhetők egy olyan 
görbetranszformációval, ami eltávolítja a görbe homogén térre megismert, össze
tett alakját. Számított, tényleges (ga) és transzformált (g*) frekvenciaszondázási 
görbéket mutatunk be a 2. ábrán az ott megadott metszetre, különböző R távol
ságokra. Jól látható, hogy a frekvencia növekedésével és az R távolság csökke
nésével a telepbe kényszerülő elektromágneses tér a telep nagyobb fajlagos ellen
állása miatt egyre nagyobb értékű q* értéket ad, amit a tényleges frekvencia
szondázási görbékből az említett transzformációval vezettünk le.

A [3]-ban közöltek szerint a ga(f) maximumából, a hozzá tartozó/max-ból és 
Qa{f-+0)-bó\ jó közelítő érték vezethető le a széntelep fajlagos ellenállására, vala
mint a telepet kísérő, az áramtérben levő rétegek együttes hatását tükröző effek
tiv látszólagos fajlagos ellenállásra, ami az inverzióhoz a modell felvételének 
alapja.

Nyilvánvaló, hogy a telep folyamatosságának hiánya esetén az ismert réteg
sorra számított elméleti görbékhez képest jelentős eltérés várható különösen a 
nagy frekvenciás szakaszon.

Az elektrolites modellkádban végzett mérések eredménye

A 4 x3x0 , 5  m méretű modellkád a homogén tér közelítő modellezésére 
0,06 ohm fajlagos ellenállású sós vízzel 0,325 m magasságig volt feltöltve.

Süllyesztett dipólokkal a berendezést eddig nem használták. Emiatt először 
a homogén kitöltésű kádban kialakuló és numerikusán is ellenőrizhető frekvencia
szondázási görbéket vettek fel különböző R távolság mellett (10, 15, 20, 25 cm). 
R >25  cm távolságon túl a térerősség kis értéke miatt már nem lehetett mérni. 
A térerősségek frekvenciaszondázási görbéi a 3. ábrán láthatók.
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A távolság növekedésének hatása korrigálható a geometriai szondázás egyen
áramra érvényes látszólagos fajlagos ellenállás képletének használatával. Alkal
mazásának további előnye, hogy értéke a földtani környezetre sokkal inkább 
informatív jellegű, mint a térerősségé. így például homogén közegben a görbe 
kvázistacionárius szakaszán megadja a közeg tényleges fajlagos ellenállását. A 
látszólagos fajlagos ellenállás görbéi — ez az elnevezés a kvázistacionárius sza-

3. ábra. A 0,32 m magasságú, 0,06 üm  fajlagos ellenállású sós vízben m ér t|Z Í í7 |  (/) frekvencia- 
szondázási görbék különböző adó-vevő távolságoknál

Рас. 3. Кривые частотного зондирования \ATJMN.К/)» полученные в результате измерений, 
выполненных в слое соленой воды высотой 0,32 м с удельным сопротивлением 0,06 £м, для 

различных расстояний между передающим и приемным диполями

Fig. 3. IÄUмм  I ( /) frequency sounding curves are shown measured in brine having apparent resis
tivity 0.06 „Qm and depth 0.32 m

kaszon kívül egyébként nem indokolt — a 4. ábrán láthatók. Ugyanott — az 
ábra alsó részére — felhordtuk a ^  = 1000; q2 =  0,06 ohm, h2 =  0,325 m; 
p3 =  1000 háromréteges metszetre számított görbéket is (E =  0,20; 0,25; 0,40 m).

A 4. ábra modellen mért és számított görbéit összevetve megállapítható, 
hogy a modellkádban több mint három nagyságrenddel nagyobb volt a térerős
ség, mint az elméleti. Ez a meglepő tény csak az elektródák tartójának hatásával 
magyarázható, ami a kádban jelentős helyi inhomogenitást jelentett. Ugyanak
kor a görbék lefutása megfelelő egyezést mutat. Kiemelkedő a maximumok he
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lyének — / max — egybeesése. Belőlük kiszámítható az elektrolit fajlagos ellen
állása, ami az egyes görbékre 0,062 — 0,066 ohm közötti érték. A látszólag 
kedvezőtlen mérési eredmény határozottan informatív jellegű, mert
— mutatja a mérőrendszer inhomogenitásokra való érzékenységét,
— bizonyítja, hogy a vizsgált frekvenciasávban a modellkádban kialakul a 

görbék három jellegzetes szakasza,

ЮООдт

Geo 88 /8—4
4. ábra. A 0,32 m magasságú, 0,06 Qm fajlagos ellenállású sós vízben mért, valamint a közelítő met

szetre — 1000 Qm — 0,06 Qm, 0,32 m —1000 Qm — számított ga[f) görbék

Puc. 4. Кривые да (/), поллученные для слоя соленой воды высотой 0,32 м с удельным соп
ротивлением 0,062£м. а также для приблизительного разреза (10000м -  0,0б£м, 0,32 м -

1000£>м)
Fig. 4. Qa{f) curves measured in brine of 0.06 Qm. apparent resistivity and o f 0.32 m depth and 

calculated to an approximative section (1000 Qm, 0.06 Qm, 0.32 m, 1000Í2 m) are shown
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— nagyon figyelemre méltó, hogy a tér elnyelődése — a görbe süllyedő ágának
kezdete ( /m a x ) —  alapján számított fajlagos ellenállás az amplitúdó értékétől
— amit a környezet inhomogenitása jelentősen befolyásol — függetlenül he
lyes értéket ad az átvilágított közeg fajlagos ellenállására.
Az eddig tárgyalt mérés ellenőrző jellegű volt. Tekintve, hogy a telep model

lezésénél nincs elektródatartó, a vele összefüggő torzító hatás a későbbi mérések
nél nem jelentkezik.

A széntelepet faforgácslappal modelleztük, amely két hétig a sós vízben 
ázott. Az 1680 g-os lap 880 g sós vizet vett fel, aminek alapján azt vártuk, hogy 
fajlagos ellenállása körülbelül egy nagyságrenddel lesz nagyobb, mint az elektro
lité. Az elektródák az alsó és felső lapon voltak elhelyezve {AB  = MN  =  
=  0,025 m).

Az első modell a kád jobb oldalán az elektrolitban — magassága közepén — 
elhelyezett 117x117x2,5  cm méretű lappal épült fel, ami a telep teljes kiékelő- 
dését modellezi. Az R = 0,4 m méretű adó-vevő távolságú elektródaelrendezés a 
lap közepétől indulva közeledett a lap széle felé úgy, hogy R merőleges volt a 
profil irányára. A modell felépítése, a mérési rendszer elhelyezése és a frekvencia- 
szondázási görbék az 5. ábrán láthatók.

A 4. és 5. ábra görbéit összevetve alakjuk megváltozásán túl szembetűnő az 
értékszintek nagy eltolódása. A kvázistacionárius szakasz látszólagos fajlagos 
ellenállása a mintegy 320 ohm-ről a lemez közepén — 8 állomás — közel 40 000 
ohm-re változott. A mért frekvenciasávban még nem alakult ki a maximum 
és a süllyedő szakasz, ami csak sokkal magasabb frekvenciáknál jelentkezne. Ez 
csak azzal magyarázható, hogy a lemez fajlagos ellenállása lényegesen nagyobb, 
mint a várt. A mért görbék a numerikus modellezés szerint csak qt^p>1000 
ohm alakulhatnak ki (6. ábra). Nyilvánvaló, hogy a lemez belsejét az oldat 
nem itatta át. Emiatt a modell nem felel meg a hazai széntelepes összlet fajlagos 
ellenállás viszonyainak. A várt hatásokat tehát markánsabban jelzi majd, mint 
ami a természetben várható.

A modell a vágat közelében húzódó vető, vagy a mélyfúráspár közelében 
húzódó vető kutatásának modellje. Az előbbi esetet tekintve a vágatot közelítő 
vető hatásának bemutatására a modellezés adatait a 7. ábrán izovonalas formá
ban is felhordtuk. Folytonos telep esetén a képzeletbeli vágat tengelyével pár
huzamos izovonalakat kapnánk.

A gyakorlati kutatás szempontjából megállapítható, hogy a telep közeli 
vetői a frekvenciaszondázási görbéknek úgy az értékszintjét, mind az alakját 
megváltoztatják. A telep inhomogenitásának hatása a nagyobb frekvenciáknál 
lényegesen nagyobb mint a kisebb frekvenciáknál. Emiatt a vetőkutatás jó pa
ramétere lehet a nagy frekvenciás és a kis frekvenciás térerősség aránya, amit a
7. ábra szintén szemléltet.

A másik modellt a 8. ábrán mutatjuk be. A hozzárendelhető kutatási feladat 
a telep folyamatosságának ellenőrzése az adó és a vevő közötti térrészben, illetve 
az előrehaladó vágat előtt a telep megszakadásának, vagy más tektonikai válto
zásnak az előrejelzése lehet. Ennél a modellnél a telep csak megszakad, majd a 
rés után egy másik teleprész következik. Különbség az is, hogy R iránya most 
megegyezik a profil irányával.

Bár a falemez közepén a mérés most más elrendezésben és más helyen tör
tént, a 8. ábra 11. és az 5. ábra 8. állomásának görbéi — a vizsgálódás kvalitatív 
jellegét tekintve — megfelelő egyezést mutatnak.
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6. ábra. A  4. ábra fiz ika i modellje 8. állomásának megfelelő — horizontálisan végtelennek ve tt — 
metszetre számított Qa(f) frekvenciaszondázási görbék a q3 =  változó esetre

Puc. 6. Кривые частотного зондирования ga (f) при условии q3 = переменная, для Физи “ 
ческой модели условий, показанных на рис. 4. при расположении станции 8, вычисленные 
для соответствующего разреза, горизонтальная протяженность которого условно принят3

бесконечной
Fig. 6. Qa(f) curves calculated for a ho rizonta lly  infin ite  section related to the 8th station o f the 

physical model o f the F ig . 4. for various g3 parameters are shown

A telep megszakadása ebben az esetben is a hozzá közeli állomásokon a tér
erősség csökkenését és a görbék alakjának megváltozását okozta. Figyelemre mél
tó a frekvenciaszondázási görbék lefutásának jelentős változása abban az eset
ben, amikor az adó és a vevő közrefogja az inhomogenitást, azaz a rést (0 — 4. 
állomás). Ilyenkor a görbék alakja érzékeny függvénye annak, hogy a rés a mérő 
és tápelektródákhoz képest, hol helyezkedik el. A görbékből világosan kitűnik, 
hogy az adó és a vevő közötti inhomogenitás jobban csökkenti a térerősség érté
két, ha valamelyik elektródapár — adó vagy vevő — közelében van. Megjegy
zendő, hogy a mérést a bal oldali lemezre átmenve is folytattuk és a résre vonat
kozóan szimmetriát tapasztaltunk. így a feltüntetett görbék a bal és jobb oldali 
mérés átlagából származnak.
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7. ábra. A4, ábra fizikai modelljében mért | AU | ( /)  értékek alakulásának izovonalas ábrázolása

Puc. 7. Изолинии значений {AU  MN ( /) , полученных для физической модели условий,
показанных на рис 4.

Fig. 7. Iso-line type visualization o f the \ A Z J | (/) values measured in the physical model o f Fig
4. can be seen

A 9. ábrán a rés hatására előálló térerősség-változást izovonalas ábrázolással 
is megadtuk. Jól kirajzolódik a 3. és 4. állomásnál az a minimum sáv, amikor az 
egyik elektródapár átlép a résen. Az adó és a vevő közötti telep-megszakadásnak 
karakterisztikus jellemzője a, AU(6 MHz)/AU(0,1 MHz) arány drasztikus csökke
nése az ilyen állomásokon {0 — 4. állomás).

A modellezés eredményét, a modelltörvény alapján vihetjük át a tényleges 
földtani viszonyoknak megfelelő fajlagos ellenállás értékekre és geometriai mére
tekre. Amennyiben a modellezés 0,1 — 6 MHz frekvenciasávjának a valóságos 
viszonyok között az 1000 — 60 000 Hz sávot feleltetjük meg a fizikai modell geo
metriai méreteinél 100, és a fajlagos ellenállásokat illetően is 100 szorzófaktort 
kell alkalmazni.
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9. ábra. A 8. ábra fizikai modelljében mért | A Uд̂ дг | ( /)  értékek alakulásának izovonalas ábrázolása

Puc. 9. Изолинии значений | AUMN | (/), полученных для физической модели условий в соот
ветствии с рис. 8.

Fig. 9. Iso-line visualization o f the | A U | (/) values measured in the physical model o f Fig. 8.

4. Az elektrolit-fémháló modellen végzett modellezés eredményei

Egy az eddig említetthez képest más típusú fizikai modellen az NME Geo
fizikai Tanszékén azt vizsgáltuk, hogy az elektródák környezetében a homogén 
tér különböző helyén fellépő inhomogenitások milyen mértékben befolyásolják a 
frekvenciaszondázás eredményét.

Láttuk, hogy a frekvenciaszondázási görbe valamennyi jellemző szakaszának 
felvételéhez még tömény sós oldatban is meglehetősen magas frekvenciákat kell 
használni, ami speciális műszerezettséget igényel. A frekvenciatartományt úgy
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lehetne az alacsonyabb frekvenciák felé eltolni, hogy a közeg fajlagos ellenállását 
csökkentjük. Ennek azonban az oldat telítettsége határt szab.

A fizikai modell anyagának effektiv fajlagos ellenállása azonban úgy is csök
kenthető, hogy a modellkádba ritkaközű, csomópontjaiban rövidrezárt, igen 
vékony, nem mágneses fémszálból készült térrácsot helyezünk el. A szimuláció 
így lényegesen alacsonyabb frekvenciákkal volt elvégezhető. Esetünkben 10 “ 5 
fim nagyságrendű fajlagos ellenállást állítottunk be, aminél már a hangfrek
venciás tartományban kialakult a frekvenciaszondázási görbe süllyedő ága.

A széntelep megszakadásai környezetükhöz képest kisebb fajlagos ellen
állású inhomogenitást jelentenek. A helyzettől függő hatásuk közelítő vizsgála
tához a viszonylag vékony elektrolit réteg középső síkjában ritkaközű, rézszálak
ból készült síkhálót helyeztünk el. A jobban vezető inhomogenitásokat úgy mo
delleztük, hogy a háló négy szemét különböző helyeken egy vékony rézlappal 
rövidrezártuk.

Két frekvenciára letapogattuk a rézlemez hatását a mért térerősségre. Az 
eredményt a 10. ábra mutatja. Az egyes térfogat-elemekhez beírt számok azt 
jelzik, hogy az ott fellépő inhomogenitás hatására hány százalékos térerősség
csökkenés állott elő a z i í - i f  elektródáknál.

Megállapítható, hogy
— a frekvencia növekedésével valóban növekszik az elektródák által közre

fogott térrész hatása,
— az inhomogenitás hatása az adó és vevő távolsága felezőpontjára szimmet

rikus,
— az elektródák közelében levő inhomogenitás nagyobb hatású, mintha közöt

tük középen helyezkedne el.

i-------------------------1 Geo 38/8 -10
0,05m

10. ábra. A  sík fémháló-vízréteg modelljén az elektródákhoz képest különböző módon elhelyezett 
rézlap hatása a nélküle mért érték százalékában 1,2 és 9,0 kHz frekvenciánál

Puc. 10. Влияние медной пластины, расположенной в различных положениях по отно
шению к электродам, изученное на модели «металлическая сеть-слой воды», выраженное 
в процентах по отношению к значениям, полученным при измерении без медной пластины,

при частотах 1, 2 и 9,0 Гц
Fig. 10. The effect of a copper-plate in a flat metal net-water layer model in proportion to the 

values measured in the absence o f the copper-plate at 1.2 and 9.0 kHz frequencies
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Összefoglalás

A bemutatott fizikai modellezés a modellt felépítő anyagok, a méretbeli és 
frekvenciális korlátok miatt a földtani valóságnak meglehetősen durva közelítése 
lehetett csak. Mégis hasznos információkat adott a tér alakulásának jellegéről és 
alkalmas a célul kitűzött kutatási munkahipotézis ellenőrzésére.

Összefoglalóan megállapítható, hogy a modellezés alapján érdemes a bemu
tatott frekvenciaszondázási rendszer inverziót is megcélzó fejlesztésével foglal
kozni, mert újabb lehetőséget jelent a mérőállomás közelében levő inhomogeni
tások felderítésére, vagy a környezet fizikai folyamatainak térfogat szerint szét
választott követésére.
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