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Újabb eredmények a hortobágyi néma zóna szeizmikus
kutatásában

K Ő R Ö S  M I  К  LÓ  S*—R E  G Ő  S  F E R E N C * —S Z Í  L  A G Y I  L A J O S *

A  szeizm ikus reflexiós kutatás hazai kezdete óta a hortobágyi terület néma zónaként 
ismert. Jelen cikk az 1985— 87 között végzett terepi kísérletekkel foglalkozik . Szerzők feltéte
lezték, hogy a néma zóna jelenség oka a fe lszín  közeli alacsony sebességű rétegekkel kapcso
latos. E  feltételezésből kiindulva, a kísérleti szelvényen különleges terepi statikus korrekciót 
alkalm aztak, m ajd speciális fe ldolgozási lépések u tán egy értelmezhető szeizm ikus időszel
vényt kaptak. További terepi kísérletek igazolták a statikus korrekció értékének nagymértékű  
vonalm enti változásait a tökéletesen sík  területen.

С начала проведения сейсморазведки в стране эта т еррит ория известна как 
хортобадьская немая зона. В этой статье рассматриваются результат ы полевых 
опытных работ. Авторы предполагали, что причиной немой зоны является распо
лагающийся вблизи поверхности низкоскоростной слой. Исходя из этого предполо
ж ения, на опытном профиле вводились отличающиеся от окруж ающ их полевые 
статические поправки, а профиль подвергался специальной обработке. В резуль
тате этого был получен инт ерпрет ируемый временной разрез. Последующие опыт
ные полевые работы подтвердили резкое изменение значений статических поправок 
вдоль профиля при совершенно ровной поверхности т еррит ории.

The H ortobágy region has been known as a blind zone in  view  of seism ic reflection data 
recording from  the very beginning of seism ic reflection exploration in  H ungary. This 
p aper describes the f ie ld  experim ents carried out in  1985—87. The authors assumed the 
reason fo r  blind zone phenomenon to be the near surface low velocity layer. U sing this 
assum ption they applied  special statics on the experim ental profile and after special 
processing an interpretable seism ic tim e section has been received. Further f ie ld  experiments 
proved fa s t changing of the statics along the f la t  line.

Bevezetés
A reflexiós szeizmikus kutatás kezdete óta találkoztak a geofizikusok olyan 

területrészekkel, ahol a rutin mérési módszerekkel értékelhető szeizmikus 
anyagot nem kaptak. Az ilyen jellegű területeket ,,néma zóná”-nak vagy ,,nem 
reflektáló területinek nevezték.
E területekre jellemző:
— a magas zajszint
— a rendezett reflexiós jelek hiánya
— szeizmikus első beérkezések késése és torzulása.
A jelenség okát általában a felszínközeli lazaréteg felépítésének változásaival 
hozták összefüggésbe. A mérési eszközök fejlődésével és a tapasztalatok növe
kedésével e területek száma és mérete egyre csökkent.

Magyarországon a legjellegzetesebb, legnagyobb kiterjedésű, és napjainkig 
néma zónának ismert terület a Hortobágyon található mintegy 15—18 km 
átmérőjű térség. (1. ábra) A területen az 50-es évek eleje óta folytak kísérletek

* Geofizikai Kutató Vállalat, Budapest.
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1. ábra. A néma zóna térképe. J e l ma gyár á za t : 0: a kísérletek helye,
------- : a néma zóna határa

Puc. 7. К а р т а  нем ой зоны  У слов ны е об о значени я: О: место опы тны х раб о т  
----------: s гр а н и ц а  нем ой зоны

F ig . 1. Map of blind zone. Legend: 0: Spots of parameter te s ts ;------- : Extention
of blind zone

reflexiós szeizmikus kutatásra, a mérési eszközök színvonala azonban nem tette 
lehetővé a probléma megoldását.

A GKV 1985—87 évi mérési programjának egyik területe érintette a hor
tobágyi néma zónát. Ez a körülmény lehetővé és szükségessé tette, hogy nap
jaink legkorszerűbb eszközeivel ismét kísérletet tegyünk a néma zóna területén 
is szeizmikus szelvény készítésére.

E dolgozatban időrendi sorrendben leírjuk azokat a kísérleti méréseket és 
adatfeldolgozási lépéseket, amelyek alapján megpróbáltuk a némaság okát 
megtalálni és ennek ismeretében értékelhető szeizmikus szelvényt előállítani.

A méréseket először hagyományos digitális műszerekkel (24 csatornás 
DFS—IV  és 48 csatornás MDS—10), majd 1986-tói 120 csatornás telemet- 
rikus MDS—16 rendszerrel végeztük. A hullám keltés mindvégig fúrt lyukakba
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töltött robbanóanyaggal (paxit, TN T) történt. Az adatok feldolgozásához 
RDS—500 típusú számítógépet, Geomax—I  programrendszert használtunk.

A dolgozatban bemutatott anyag csak egy töredéke annak, amit kísérleteink 
eredményeképpen kaptunk. Igyekszünk a legjellegzetesebb képekkel megis
mertetni az olvasót. Eltekintettünk a kevésbé érdekes, más területen is álta
lános ábrák közlésétől. A teljesség kedvéért azokról a próbálkozásokról is 
említést teszünk, amelyek eredménye negatív.

Mérési paraméter kísérletek
Első lépésben a néma zóna területén néhány alkalmasan megválasztott 

ponton meghatározott program szerint kísérleti mérés sorozatot folytattunk. 
Ez a sorozat tartalm azott:
— sekély refrakciós mérést
— felszíni zavarhullám mérést
— robbantási mélység kísérletet
— töltetsúly kísérletet.
Az e fejezetben leírt kísérletek helyét az 1. ábrán karikával jelöltük.

Sekély refrakciós mérések
E méréseknél a más területen alkalmazottnak megfelelően 4—5 m mélység

ből 1 kg, vagy annál kisebb tölteteket lőttünk. A néma zónán beiül mért sekély 
refrakciós méréseink kétféle, lényegesen eltérő eredményt adtak:
Az egyik esetben teljesen jellegtelen, egy egyetlen, 1600 m/sec körüli sebességre 
utaló első beérkezéseket kaptunk. A másik esetben az első beérkezések néhány 
10 m-en belül megszűntek és a robbantóponttól távoli csatornákon a várható 
első beérkezések idejénél később, a háttér zajszintből alig kiemelkedő jeleket 
észleltünk. A 2. ábrán közölt felvételeknél 5 m-es geofonközzel, 240 m-es 
ághosszat lőttünk a terítés közepéről (B) és két végéről (A, C) 5 m-ből, 0,2 kg 
töltettel. Ilyen robbantási paraméterekkel más területen általában értékelhető 
sekély refrakciós méréseket készítettünk.

A 3. ábrán az előzővel azonos terítés két végéről a 18 m-ből 2 kg-al készült 
terepi felvételek láthatók (А, С). E felvételek a felszínközeli rétegek bonyolult 
felépítésére utalnak.

Felszíni zavarhullám mérések
A felszíni zavarhullám méréseket hasonló módon hajtottuk végre, mint más 

területeken. A mért felszíni zavarhullámok paraméterei, a látszólagos frekven
cia (5—15 Hz között) és a látszólagos sebesség (300—1000 m/sec) között hason
lóak a más területeken kapott értékekhez.

A 3. ábrán bemutatott felvételek a felszíni zavarhullám mérés részfelvételei.

2. ábra. Sekély refrakció felvételei. H =  5 m; Q =  0,2 kg

Pu c. 2. Сейсмограммы мелких преломленных волн:
Н = 5 м, Q = 0 ,2  кг

F ig . 2. Records of shallow refraction test H =  5 m; Q = 0 ,2  kg
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3. ábra. Zavarhullám mérés terepi felvételei. H = 1 8  m; Q =  2 kg
Puc. 3. Полевые сейсмограммы волн-помех:

H = 18 м, Q = 2 кг
Fig. 3. Field records of noise test H = 18  m; Q =  2 kg
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4. ábra. Robbantási mélység kísérlet felvételei 
Рис. 4. Сейсмограммы опытных взрывов на разных глубинах 

Fig. 4. Records of shooting depth test





Ezeken az alábbi eltérések figyelhetők meg az egyéb területen készített ha
sonló felvételekkel szemben:
— az első beérkezések késése és torzulása
— a felszíni zavarhullám csomagok látszólagos sebességének felszíni hatásra 

utaló változása. Ez a jelenség sík területen általában nem jellemző
— reflexiós jelek hiánya a zavarhullám mentes zónában.
Megjegyzendő, hogy a nagyobb robbantópont-geofon távolságokon a reflexiós 
jelek alig, vagy egyáltalán nem emelkedtek ki a háttérzaj szintjéből.

Robbantási mélység kísérletek
A 4. ábrán egy jellegzetes robbantási mélység kisérlet eredménye látható. 

Feltűnő, hogy a 20 ill. 30 m-ből lőtt felvételek között mekkora különbség van. 
Ez a különbség más pontokon mélyebben, 30—40 esetleg 40—50 m között 
jelentkezett, minden esetben úgy, hogy a kisebb mélységből készült felvételek 
látszólagos frekvenciája lényegesen alacsonyabb volt. A felvételek részletes 
elemzése azt mutatta, hogy a területen a jel/zaj viszony spektrális összetétel 
szempontjából a leginkább elfogadható robbantási mélység 50—90 m között 
van.

Robbantási töltetsúly kísérletek
Az 5. és 6. ábrán a néma zónán belül, két eltérő jellegű ponton készült töl

tetsúly kísérletek eredményét mutatjuk be. A mélységkísérlethez hasonló 
hirtelen nagyarányú változás itt is kimutatható, az alacsonyfrekvenciás 
felvételeket a töltetsúly növelésekor kaptuk. A jelenség egyébként logikus, 
de megjegyezzük, hogy ilyen mértékű, ugrásszerű változásokat egyéb területen 
nem tapasztaltunk. Megfigyelhető a 4. és 6. ábrákon a felszíni zavarhullámok 
zónájában a jel/zaj viszony jelentős romlása.

Egyéb kísérletek és vizsgálatok
A bemutatotton kívül, egyéb kísérleteket és vizsgálatokat is végeztünk, ezek 

azonban lényegében új eredményt nem hoztak, ezért ezeket csak címszavakban 
soroljuk fel.
— Az egy csatornára kötött geofonok számának növelése. Általában 24 geo* 

font kötöttünk egy csatornára vonalas elrendezésben, de kipróbáltuk a 48 
geofon/csatorna elrendezést is. A növelés lényegi javulást nem hozott. Az
5. ábra felvételein az 1—12 csatornákra 48, a 13—24 csatornákra ugyanott 
24 geofon van kötve.

— Az általában használt 12 Hz-es felvételezési alulvágó szűrő mellett 18 Hz-es 
alulvágást is kipróbáltunk.

Más területeken ez a változtatás hozott általában annyi eredményt, hogy a 
robbantópont közelében is észlelhettünk, miután a felszíni hullámok megfele
lően csillapodtak. I tt  úgy tűnik, bár a zavarhullámok igen erősek voltak, az 
elsődleges probléma mégsem ez.

2 2 0

5. ábra. Töltetsúly kísérlet felvételei 
Puc. 5. Сейсмограммы опытных взрывов для разного веса зарядов 

Fig. 5. Records of charge size test







6. ábra. Töltetsúly kísérlet felvételei 
Puc. 6. Сейсмограммы опытных взрывов для разного веса зарядов 

Fig. 6. Records of charge size test

— Robbantólyuk mélység növelés. Kísérleteztünk 100—150 m közötti mély
ségű robbantólyukkal is, eredménytelenül.

— Horizontális és vertikális lyukcsoportosítás. A különböző elrendezésű és 
számú lyukak csoportosítása érdemi eredményt nem adott.

— A különböző kísérletsorozatokra alkalmasan kiválasztott ablakokban ampli- 
tudóspektrum vizsgálatokat végeztünk. Ezek eredménye nem változtat 
azon a képen, amit a mellékelt ábrákon egyébként is láthatunk.

— A terület egyik pontján készítettünk egy felvételt airgun hullámkeltéssel, 
ez látható a 7la ábrán. Az alkalmazott paraméterekkel a néma zónán kívül 
használható felvételeket kaptunk. Az itt kapott felvétel azonban nem ha-

7. ábra. Air gun (a) és robbantásos (b) terepi felvételek
Puc. 7. Сейсмограммы, полученные при возбуждении сигнала воздушной п у ш к о й

(а) и взрывом (в)
Fig. 7. Air-gun (a) and dynamite (b) field records
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sonlít egy használható reflexiós felvételhez. A szeizmikus csatornákat 
a levegőben terjedő hanghullám indítja be. A 7/b ábrán az ugyanitt készült 
robbantásos felvétel látható, amit 18 m-ből 2 kg-os töltettel készítettünk. 
Mint a korábbiakból kitűnik, a robbantási mélység nem feltétlenül jó, de 
a különbség mégis óriási a felszíni forrással összehasonlítva.

Szeizmikus időszelvény készítése
A fentebb leírt kísérleti eredmények birtokában úgy véltük, hogy érdemes 

megkísérelni szeizmikus szelvény készítését a néma zóna területén. Az alábbi
akban az 1. ábrán 2A számmal jelölt vonalszakaszon történt mérésről és fel
dolgozásról számolunk be.

A mérést 120 csatornás MDS—16 műszerrel végeztük 60X -os fedéssel.
A geofoncsoportok bázisa közötti távolság 40 m volt. Egy csatornára 24 db 
10 Hz-es geofont kötöttünk vonalas elrendezésben. A geofoncsoportok hossza 
40 m volt. A terítéselrendezés: —2480. . . —120. . . x  • . . 120. . . 2480 m volt.
A felvételeket 70 m-es lyukból 2 kg-os töltettel készítettük. A szel vény. mentén 
nem kaptunk egységes szeizmikus képet. A spektrális összetétel és a jel/zaj 
viszony változott, ugyanakkor az első beérkezési idők eltérő módon késtek 
ahhoz képest , amit a néma zónán kívül kaptunk.

A mérési anyagot a rutin feldolgozási programokkal dolgoztuk fel (terepi 
statikus, automatikus statikus javítás, dinamikus korrekció, közös mélység- 
pontos összegzés).

Az eredményszelvény (8. ábra) messze elmaradt várakozásain!tol. Bár az 
egyszeres felvételeken a jel/zaj viszony korántsem volt kielégítő, azért helyen
ként reflexiónyomokat fel lehetett fedezni. E körülményben, valamint a magas__
fedésszámban bízva lényegesen jobb időszelvényt vártunk. Feltételeztük, hogy 
a sikertelenség oka a felszínközeli rétegekben jelenlévő sebesség inverzió, vagyis 
egy alacsony hullámterjedésEsebességű réteg betelepülése. E kis sebességű 
rétegnek nagyobbrészt a 70 m-es robbantási mélység alatt kell elhelyezkednie, ' 
a szelvénymérés folyamán nyert vertikális idők ugyanis nem utaltak arra, 
hogy a felszínközeiben jelentős anomáliák lennének.

Továbbá feltételeztük, hogy a korábban említett szelvénymérés folyamán 
tapasztalt változások az első beérkezések késésében a betelepült kis sebességű 
réteg vastagságának vagy sebességének változásával vannak összefüggésben.
Az első beérkezések késése a szelvény mentén 0—140 msec között változott. 
Megvizsgáltuk valamennyi geofonhelyre ezt a késést, több felvétel alapján 
átlagoltuk, és feltételeztük, hogy az adott geofonhelyhez tartozó késést 
egy kis sebességű réteg betelepülés okozza, amelyen kétszer halad át a szeiz
mikus jel. így minden egyes geofonhelyhez hozzárendeltük a fentebb számolt 
átlag felét, és ezzel módosítottuk az adott pont statikus korrekciójának érté
két. Az ilyen módon előállított statikus korrekciót a számítás módjából eredően 
csak közelítésnek tekintettük. Egyes szakaszokon 10—15 msec-os hibát is 
elképzelhetőnek tartorttunk. Az így készült előzetes időszelvény és az alkal
mazott statikus korrekció a 9. ábrán látható. Miután ezen az előzetes szelvé
nyen bíztató jeleket, helyenként reflexió töredékeket véltünk fölfedezni, úgy 
gondoltuk, hogy érdemes egy, fenti szempontokat figyelembe vevő speciális 
fedolgozást végrehajtani.

Az elsődleges statikus korrekció újraszámításának alapján feltételezhető 
volt, hogy a maradék statikus becslés során is szokatlanul nagy értékeket kell 
meghatároznunk programjaink segítségével.
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A legtöbb statikus korrekciót javító eljárás alapja a dinamikusan korrigált 
egyszeres csatorna valamely kiválasztott időablakának keresztkorrelációja 
egy modell csatornával, és a fázis eltérés meghatározása. Ezt nevezzük tolás
becslésnek. A modell lehet az összegcsatorna, valamelyik kitüntetett egyszeres 
csatorna, esetleg egy tényleges modellszelvény.

A keresztkorreláció eredményeként adódó maximálisan — fázistévesztés 
nélkül — meghatározható időtolást egyfelől mi magunk korlátozzuk véges 
hosszúságú keresési tartomány megadásával, másfelől korlátozzák ezt a csator
na és a modell spektrális jellemzői is. Nézzük erre két végleges példát. (10. 
ábra).

G e o -8 9 / 1 0 -1 0

10. ábra. Tolásbecslés: a. szélessávú jel esetén, b. monofrekvenciás esetben 

Puc. 10. Оценки сдвигов:
а. в случае широкополосного сигнала; б. в случае моночастотного сигнала
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Az első esetben jelünk szélessávú, a csatorna fázis eltérését a referenciához 
képest maximális biztonsággal meg tudjuk határozni, feltéve, hogy a keresési 
tartományt elegendő szélesre választjuk.

A második esetben a tolást csak akkor tudjuk jól becsülni, ha a meghatá
rozandó hiba kisebb a periódushossz felénél. Ha csökkentjük a frekvenciát, 
ezzel együtt növekszik a meghatározható tolás.

A valóságban természetesen bonyolultabb a helyzet, jeleink sávkorlátozot
tak, és a zaj hatásával is számolnunk kell. Adott frekvencián, a zaj hozzáadása 
fázistolást eredményez, ami éppen olyan, mintha statikusan toltuk volna el 
a csatornát. A meghatározott tolásértékből — monofrekvenciás esetben — 
nem tudjuk szétválasztani a statikus eredetű, valamint a zaj okozta hibát. 
Szélesíteni kell tehát a spektrumot, feltételezve, hogy a statikus hiba a frek
venciától független, ennek azonban határt szab a jel/zaj viszony frekvencia 
növelésével csökkenő volta. A spektrumszélesítés ez esetben nem az eredeti 
jelspektrum szélesítésére értendő — pl. dekonvolució — hanem a mono frek
venciás esethez képest. A gyakorlatban meg kell találnunk azt a határt, amin 
belül a jel/zaj viszony még kielégítő, a spektrum elég széles és a látszólagos 
frekvencia elég alacsony. Ezeket az értékeket mindig a várható hiba nagyságá
nak szemszögéből kell értékelnünk. Ugyancsak a várható hibához kell igazíta
nunk a keresési tartomány megválasztását is.

A szóban forgó szelvény esetében, amint azt a feldolgozásról szóló rész 
bevezetőjében említettük, sejthető volt, hogy a statikus hiba jóval nagyobb 
a szokásosnál, ezért a tolásbecsléshez kb. 20 Hz középfrekvenciájú, viszonylag 
szűk sávszélességű szűrőt alkalmaztunk, s a keresési tartományt 60 ms-ra 
választottuk. Ezekkel a paraméterekkel jó eredményt kaptunk majdnem a 
szelvény teljes hosszában, de a szelvény végén nem volt megnyugtató kép. 
Ezért ezen a szakaszon horizontkövetést alkalmaztunk — azaz leírtuk a ref
lexió kívánt menetét. Ez az eljárás igen drasztikusan tud működni, gyakran 
fantomképet eredményez, ha azonban az általunk előírt horizonton kívül is 
megjelennek értékelhető szintek a szelvényen, akkor elhihetjük, hogy nem 
„délibáb”, amit látunk. Ez esetben — szerencsére — ez történt, s a kapott 
eredményt a 11. ábrán láthatjuk.

Lazaréteg vizsgálatok
A viszonylagos eredmény ellenére kétségeink maradtak, hogy elfogadható-e 

egy tökéletesen sík területen olyan bizarr statikus korekciós menet, mint amit 
alkalmaztunk. Ezért a 11. ábrán megjelölt А, В, C pontokban méréseket 
végeztünk a lazaréteg sebességének vizsgálatára. A —В  távolság 366 m, 
а В—C távolság 120 m. E pontokat úgy választottuk ki, hogy az erősen vál
tozó statikus menet jellegzetes pontjaihoz essenek. E pontokon olyan mélyre 
lefúrtunk, amennyire eszközeink engedték (130—145 m/ és a lyukakat 6m- 
enként végiglőttük 400 gr-os TN T  töltetekkel. A felszínen 6m-es geofonközű 
2x60  csatornás kereszt-terítésben észleltük. A 12. ábrán látható a lyuk szá
jánál elhelyezett geofonon mért első beérkezési idő a mélység függvényében. 
Az ábrán feltüntettük az intervallumsebességeket is. Mint látható a három, 
viszonylag egymáshoz közel eső jjonton jelentős eltérések vannak a felszínkö
zeli rétegek sebesség viszonyaiban. Az egyszeres terjedési idők a felszín, és a 
felszín alatti 130 m között az ABC pontokon 95, 118 és 92 msec. Ezek az érté
kek hasonlóságot mutatnak a korábban számolt statikus korrekciós menettel, 
különösen ha figyelembe vesszük, hogy nem értük el az egységes konszolidált 
összletet. A sebességviszonyok térbeli gyors változását illusztrálja a 13. ábra.
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13. ábra. Első beérkezések a kereszt terítésen az A pontnál. x =  6 m; H =  132 m;
Q = 0 , 4  kg

Puc. 13. Первые вступления на крестовой расстановке 
у точки А: Х = б  м, Н =  132 м, Q = 0 ,4  кг

Fig. 13. First breaks on cross-layout at A point. x =  6 m; H = 132 m, 
Q =  0,4 kg

Ez az A  ponton 132 m-es mélységből lőtt felvétel kereszt-terítésen észlelt első 
beérkezéseket mutatja. Ilyen mérésnél, normális területen normális hiperbo
lákat szoktunk kapni. A szabályos, sima hiperbolától való eltérések oka a 
felszínközeli lazaréteg felépítésében lehet. Megjegyezzük, hogy а В  és C pon
ton is változatos, a bemutatottól és egymástól is eltérő képet kaptunk, ami a 
robbantási mélység változásával is értelemszerűen változott.

A lazaréteg felépítésének ezen ugrásszerű változása magyarázatot ad arra is, 
hogy a 10. ábrán látható szelvény sekélyebb szintjei miért olyan zajosak. 
Feltehetőleg az alkalmazott 40 m-es hosszúságú geofoncsoporton belül az 
egyes geofonhelyek között olyan mértékű statikus korrekció különbségek 
vannak, hogy ezáltal az amúgyis gyenge reflexiókat,,sikeresen” csillapítottuk. 
A 2,0 sec körüli erősebb reflexió a csillapítás ellenére is folyamatosan követ
hető maradt.

A lazaréteg szelvénymenti változásának jobb megismerése céljából az 1. 
és 11. ábrákon 2AK-val jelzett helyen mértünk egy 1200 m hosszú sekély 
reflexiós szelvényt. 60 csatornás középpontos rendszerrel 30 X -os fedést állí-
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tottunk elő, 6 ш-es geofonközzel. A robbantásokat 4 m-es lyukból 2 gyutaccsal 
végeztük. A zavarhullámok csökkentése érdekében a terepi feltételezésnél 
45 Hz-es alulvágást alkalmaztunk. A szelvényt a felszínre korrigáltuk a fel
dolgozásnál, mivel a cél éppen a statikus korrekcióérték változásai okának 
megkeresése volt. A 14. ábrán látható szelvényre feltüntettük az ABC  pontok 
helyét, valamint a szelvény alapján a 2A  vonalon (11. ábra) alkalmazott 
statikus korrekció értékeket. A szelvény alapján a felszínközeli rétegek felé
pítése nem ismerhető fel, jellegét tekintve négy, lényegesen eltérő egységre 
bontható a vonal. Ezen egységek és az ábrázolt statikus korrekció változás 
között felismerhető összefüggés van.

Összefoglalás
A hortobágyi néma zóna területe szeizmikus szempontból korántsem te

kinthető egységesnek, hanem különböző jellegű foltok halmazának. A jellegbeli 
különbség a felszínközeli (néhány 100 m) lazaréteg felépítésében észlelhető. 
Ez a körülmény a statikus korrekció értékének extrém térbeli változását okoz
za. E gondolatmenetet felhasználva sikerült a néma zóna területén egy szeiz
mikus szelvényhez hasonló eredményhez jutnunk.

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a közölt kísérletekkel és vizsgálatokkal 
a problémát korántsem tekintjük lezártnak. A meglévő anyag is még szám
talan vizsgálatra ad lehetőséget, továbbá kívánatos lenne a terepi kísérleteket 
is folytatni. Amennyiben a jövőben a terület CH perspektívája újabb mérése
ket tesz szükségessé, célszerűnek tartanánk az alábbi szempontok figyelembe 
vételét.
— kis geofonközű (max. 20 m) nagy csatornaszámú észlelési rendszereket 

kell kialakítani, magas fedésszámmal. A forrás és vételoldali csoportosítás 
hossza se haladja meg a 20 m-t.

— A hullámkeltési paraméterek optimalizálása. Jelen eszközeink közül csak 
a klasszikus fúrás-robbantás eljárást tartjuk célravezetőnek.

— a lazaréteg korrekció számítás és a számítógépes feldolgozás speciális keze
lése.
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